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 “Si des formes et des délais sont nécessaires en procédure 
et s’il faut les sanctionner par des nullités et des 
déchéances, on doit éviter cependant que ces nullités et 
déchéances deviennent des armes pour la chicane et la 
mauvaise foi.” (Albert TISSIER, Rev. trim. dr. civ. 1910, 
569). 

 
 
INLEIDING 
 
A. VOORWERP VAN HET ONDERZOEK 
 
1. Het (ge)recht maakt een crisis door.  Er gaapt een kloof tussen de burger en het gerecht.  
Het bekomen van een rechterlijke uitspraak duurt in vele gevallen te lang.  Nogal wat ineffi-
ciënties in de procedure (onder meer nodeloze complicaties n.a.v. procedurekwesties) stuwen 
de kosten ervan voor de rechtzoekende de hoogte in.  Hij wacht soms jarenlang, om uiteinde-
lijk te vernemen dat zijn vordering op grond van een procedurefout wordt afgewezen.  Dit 
alles doet de burger twijfelen aan de inhoudelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van het 
rechtssysteem.  De perceptie van de burger “procederen duurt lang, kost veel, en wie pech 
heeft wordt wandelen gestuurd op grond van een procedurefout”, stemt in te veel gevallen 
overeen met de realiteit. 

In een rechtsstaat is vertrouwen in het rechtssysteem essentieel.  De burger die zich tot 
het gerecht wendt, moet erop kunnen vertrouwen dat hij binnen een redelijke termijn en tegen 
aanvaardbare kost een rechtvaardige uitspraak verkrijgt van een onafhankelijke en onpartij-
dige rechter.  Dat impliceert dat een aantal essentiële waarborgen gericht op de verwezen-
lijking van die doelstelling in acht moeten worden genomen.  Procesrecht – dat formeel recht 
is – en formaliteiten (in de betekenis van: vormvereisten) gaan tot op zekere hoogte onvermij-
delijk hand in hand.1  Naleving van vormvoorschriften is echter geen doel op zich, want als er 
angstvallig wordt vastgehouden aan de vorm omwille van de vorm, zonder oog voor de kern 
van de zaak, is er sprake van letterknechterij of “formalisme” in de negatieve zin.  Dat laatste 
begrip mag trouwens (zelfs voor de processualist) meestal een pejoratieve bijklank hebben.  
Vormvoorschriften zijn slechts zinvol als zij een doel nastreven, nl. een bescherming vormen 
tegen willekeur. 

Niettegenstaande een bepaalde mate van respect voor vormvoorschriften (of m.a.w. 
“formalisme”, hier in de niet-pejoratieve betekenis) noodzakelijk is, moet de burger erop kun-
nen vertrouwen dat een rechtsstrijd, in de mate van het mogelijke, beslecht zal worden op 
grond van de kern van de zaak.  De rechtzoekende zoekt recht en wenst niet te stranden op 
één of andere (in zijn ogen futiele) procedurefout. 

                                                 
1  Cf. de definitie van procesrecht door POTHIER: “[la procédure est] la forme dans laquelle on doit intenter 

les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les 
exécuter” (POTHIER, Traité de procédure civile, Parijs, Buchet, 1848, nr. 1, aangehaald door A. FETT-
WEIS, Manuel…, 1987, 5). 
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 Iedere procedure die zich afspeelt tussen burgers onderling of tussen burgers en over-
heden voor de gewone hoven en rechtbanken (d.w.z. iedere burgerlijke procedure, in tegen-
stelling tot strafprocedures en administratiefrechtelijke procedures), wordt beheerst door het 
“burgerlijk procesrecht” (wat een betere term is dan “gerechtelijk privaatrecht”, omdat eigen-
lijk publiekrecht voorligt2), in ons land sinds 1967 geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.  Het 
burgerlijk procesrecht als geheel, en vrijwel iedere regel van burgerlijk procesrecht op zich 
genomen, is gericht op de beslechting van de rechtsstrijd binnen een redelijke termijn en 
tegen aanvaardbare kost door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, waarbij de totstand-
koming van de rechterlijke uitspraak (daarin begrepen de uitwisseling van woord en weder-
woord tussen de partijen) met zo goed mogelijke waarborgen omringd wordt opdat recht zou 
geschieden. 
 Die waarborgen vinden hun weerslag in allerlei procedureregels.  Om te vermijden dat 
die regels dode letter zouden blijven – met chaos tot gevolg – verbindt het recht (doorgaans 
negatieve) gevolgen aan miskenning van belangrijk geachte normen, m.a.w. sancties. 

Hoewel het begrip “sanctie” in wezen op slechts één aangelegenheid betrekking heeft 
(d.w.z. op handhaving), bestaat er in ons burgerlijk procesrecht geen eenvormige en omvat-
tende sanctieregeling.  De sanctieregeling uit het Gerechtelijk Wetboek is disparaat en niet 
steeds coherent.  Hetzelfde geldt voor de manier waarop die sanctieregeling door de hoven en 
rechtbanken wordt toegepast. 

In het voorliggende proefschrift wordt onderzocht welke sancties volgens de wet of de 
rechtspraak worden toegepast, waarbij telkens aandacht wordt besteed aan de vraag of de 
sanctie (of de manier waarop zij in de praktijk wordt toegepast) verantwoord is, of zij in enig 
opzicht bijdraagt tot de verwezenlijking van een eerlijk proces of tot het goede procesverloop.  
Bij het onderzoek van de verschillende sancties zal – vanzelfsprekend – gezocht worden naar 
verbanden, naar samenhang.  Vanuit een visie op het geheel der sancties in het Belgisch bur-
gerlijk procesrecht, zal ook standpunt worden ingenomen inzake jurisprudentiële of doctrinale 
twist- of pijnpunten. 

Het basisuitgangspunt zal steeds zijn dat de sanctie slechts zinvol is in zoverre zij bij-
draagt of kan bijdragen tot goede rechtsbedeling.  Dit impliceert onder meer dat sancties in 
beginsel proportioneel moeten zijn met de miskenning van de regel, of minstens met het be-
lang van de miskende regel.3  Waar mogelijk moeten sancties c.q. de tot sanctionering 
mogelijkerwijze aanleiding gevende procesrechtelijke euvels, remedieerbaar zijn.  Proces-
recht dient erop gericht te zijn de weg van het gelijk hebben naar het gelijk krijgen zo recht 
mogelijk te maken. 
 

                                                 
2  In dezelfde zin (procesrecht als publiekrecht o.m. omdat het gerecht deel uitmaakt van het staatsapparaat, 

de deelnemers aan het proces zijn m.a.w. niet “gleichgeordnet”): G. WAGNER, Prozeβverträge.  Privat-
autonomie im Verfahrensrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, 13-14. 

3  Vergelijk: “Rechtsnormen moeten (ook) in het privaatrecht optimaal kunnen worden gehandhaafd, met 
dien verstande dat steeds de proportionaliteitseis in acht behoort te worden genomen.” (…)  “Daarnaast 
ligt het in de rede dat de sanctie niet onevenredig mag zijn met de zwaarte van het belang dat door de 
betrokken verplichting wordt beschermd, c.q. de mate waarin dat belang eventueel is aangetast.  Het 
middel mag niet erger zijn dan de kwaal.” (C. J. J. C. VAN NISPEN, Sancties in het vermogensrecht, 
Deventer, Kluwer, 2003, 6 en 7). 
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B. VERANTWOORDING VAN DE GEHANTEERDE METHODE EN DE KEUZE VAN HET 

ONDERWERP 
 
2. Bij de voorbereiding van dit proefschrift werd (aanvankelijk) gekozen om – tot op 
zekere hoogte – gebruik te maken van de rechtsvergelijkende methode, en dit op grond van de 
gebruikelijke redenen daarvoor.  De rechtsvergelijkende methode – ook wanneer zij op enigs-
zins eclectische wijze wordt toegepast, d.w.z. zonder systematische en volledige beschrijving 
van elk betrokken onderdeel van het buitenlandse rechtsstelsel – kan inderdaad nuttig zijn om 
de eigen rechtsregels kritisch te beschouwen en in perspectief te plaatsen. 

Naarmate de voorbereiding van dit proefschrift vorderde, is gebleken dat de 
aanwending van de rechtsvergelijkende methode in casu om uiteenlopende redenen slechts in 
uiterst beperkte mate opportuun was.  Ten eerste is burgerlijk procesrecht nu eenmaal een 
uitgesproken nationale rechtstak en het ziet er niet naar uit dat Europese harmonisering 
binnen afzienbare tijd een ver doorgedreven vorm zal aannemen in (alle domeinen van) deze 
rechtstak.4  Ten tweede is het aantal onderwerpen dat in dit proefschrift aan bod komt dermate 
ruim, dat uitgebreide aandacht voor wat over al die onderwerpen in een aantal ons 
omringende (of andere) landen aan de orde is, de tekst zou hebben doen uitdeinen tot een 
omvang ver boven het maximum aantal bladzijden dat naar de huidige opvattingen voor een 
proefschrift als aanvaardbaar geldt. 

Burgerlijk procesrecht is bij uitstek een praktische materie, zodat gepoogd werd het 
proefschrift praktisch relevant en toegankelijk te houden.  Mede om die reden, evenals brevi-
tatis causa en omdat daartoe voor wat het gekozen onderwerp betreft geen bijzondere weten-
schappelijke of andere reden voorlag, werd geen ruimte ingelast voor uitgebreide rechtshis-
torische verkenningen. 
 De keuze om rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis slechts in zeer beperkte mate bij 
het onderzoek te betrekken, kan natuurlijk gemakkelijk bekritiseerd worden.  Sommigen – 
vooral de beoefenaars van de rechtsvergelijking of de rechtsgeschiedenis zelf dan – willen de 
rechtswetenschapper graag laten geloven dat zijn onderzoek niet wetenschappelijk of 
minstens niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zou zijn wanneer niet of onvoldoende 
gebruik wordt gemaakt van de rechtsvergelijking of de rechtsgeschiedenis.  Zij schijnen hem 
te willen inpeperen dat wanneer hij niet bij hen te rade gaat, zijn onderzoek een kritiekloze en 
klakkeloze overname zal zijn van de bestaande vanzelfsprekendheden.5

                                                 
4  In dezelfde zin: M. STORME, “Un rêve de bâtisseur de cathédrales: une procédure civile pour l’Euro-

pe”, in Liber amicorum en l’honneur de Raymond Martin, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G.D.J., 2004, 213.  
Die auteur bezocht de kathedraal van Regensburg, waarvan de bouw drie eeuwen duurde, en schrijft: 
“Ma conclusion est simple: il faut une âme de bâtisseur de cathédrale pour réaliser à long terme 
l’unification du droit judicaire en Europe.” 

5  Zie bv.: C.M. VAN RHEE, “Het burgerlijk procesrecht: een historisch fenomeen met toekomstig perspec-
tief”, T.P.R. 2003, 841; die rechtshistoricus merkt terecht op dat onderzoekers die zich toeleggen op het 
burgerlijk procesrecht zich niet mogen beperken tot een banale en kritiekloze beschrijving van de 
procesregels ten behoeve van de rechtspractici.  Het is echter niet zo dat wie ervoor kiest de rechtsge-
schiedenis en rechtsvergelijking slechts in zeer beperkte mate aan te wenden, ipso facto zijn onderzoek 
tot iets dergelijks zou beperken.  Hoe bv. het procesrecht dient om te gaan met fenomenen als de telefax, 
lijkt een kwestie waarover ongetwijfeld zinnige dingen kunnen worden gezegd door iemand wiens 
historisch besef niet veel verder in het verleden reikt dan 1967. 
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 Men mag niet te vlug zwichten voor de overtuiging dat de rechtsvergelijkers of de 
rechtshistorici de schatbewaarders zouden zijn van de wetenschappelijkheid van het juridisch 
onderzoek.  Veeleer past het bescheiden besef dat recht geen exacte wetenschap is – daarover 
is iedereen het eens – maar dat zelfs het recht als humane wetenschap het etiket “wetenschap” 
met de nodige nederigheid moet dragen. 
 Hoeveel meter een betonnen structuur kan overspannen zonder te bezwijken, is 
gesteund op natuurwetten die in geen enkel opzicht gesteund zijn op conventies tussen 
mensen.  Wat men weet over die natuurwetten, is kennis.  De oude Grieken kenden reeds het 
onderscheid tussen kennis en mening, tussen zijn en schijn: wat in het recht een 
wetenschappelijke waarheid lijkt te zijn, blijkt in vele gevallen slechts een schijnwaarheid, in 
die zin dat meestal maar een conventie voorligt, een afspraak, een mening.  Vandaar ook dat 
juristen spreken van de “heersende mening”: uit die uitdrukking blijkt het besef dat geen 
absolute waarheid bestaat in de rechtswetenschap. 

De rechtswetenschap meent zich het etiket van wetenschap te mogen toe-eigenen, niet 
zozeer op grond van de inhoudelijke waarheid van wat zij verkondigt (die inhoud, zo beseft 
de rechtswetenschapper, is evolutief), maar omwille van het bestaan van een bepaalde 
methode.  Wil de jurist een wetenschappelijk verantwoorde uitspraak doen, zo wil het de 
rechtswetenschappelijke methode, dan zal zijn uitspraak gesteund zijn op onderzoek van 
rechtspraak en rechtsleer.  In het beste geval blijkt daaruit een consensus en sluit de 
rechtswetenschapper zich daarbij aan.  In andere gevallen is er geen consensus en moet hij 
kiezen.  Dergelijke keuzes zijn veeleer een kwestie van menen dan van weten.  De rechtsregel 
zelf is ten eerste al gesteund op meningen van mensen: de wetgever meent dat een bepaalde 
regel opportuun is, en maakt hem tot wet.  Eertijds was de getrouwde vrouw 
handelingsonbekwaam, vandaag is zij dat niet: zoiets is een kwestie van conventie, van 
afspraken tussen mensen.  In sommige gevallen is de rechtsregel noodzakelijkerwijze te 
abstract om als zodanig reeds de sleutel te bieden voor de oplossing van ieder concreet geval: 
de rechtspraak biedt dan – als het even meezit – verheldering.  Het fenomeen van de 
ommekeer in de rechtspraak, illustreert dat ook rechtspraak gesteund is op meningen, 
opvattingen.  Wat rechtsgeleerden schrijven, is in die zin niet zozeer kennis maar wel mening 
(of hooguit kennis van meningen).  Wanneer een rechtsgeleerde beweert dat zijn stelling (i.e. 
zijn mening) wetenschappelijk onderbouwd is, bedoelt hij – of kan hij slechts bedoelen – dat 
zijn mening het resultaat is van of gesteund is op toepassing van een bepaalde methode 
(analyse van rechtspraak en andere rechtsleer, e.d.).  Wanneer nu de rechtsgeleerde beweert 
dat zijn mening slechts “wetenschappelijk” kan zijn wanneer zij gesteund is op 
rechtshistorisch of rechtsvergelijkend onderzoek, verliest hij uit het oog dat ook de resultaten 
van een dergelijk onderzoek hooguit een “geconstrueerde waarheid” kunnen zijn.  M.a.w.: 
uitspraken van de rechtswetenschapper die gesteund zijn op rechtshistorisch of 
rechtsvergelijkend onderzoek, blijven nog steeds veeleer “mening” dan “kennis”.  Wie bv. de 
positie van de gehuwde vrouw vanuit rechtshistorisch oogpunt bestudeert, kan de resultaten 
van dat onderzoek ook maar zinvol toepassen in functie van de huidige opvattingen en 
overtuigingen.  Ook bij de interpretatie van de resultaten van rechtsvergelijkend onderzoek, 
kan de rechtswetenschapper geen abstractie maken van eigen meningen (hij zal geconfron-
teerd worden met variabele parameters, met contexten in het eigen rechtsstelsel die verschil-
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len, op basis waarvan hij keuzes zal moeten maken, m.a.w. een mening zal moeten vormen).  
Vanuit die invalshoek doet de rechtshistorische methode of de rechtsvergelijkende methode 
weinig meer dan het toekennen van extra gewicht aan een mening (vanuit de overtuiging dat, 
aangezien de mening gesteund is op rechtshistorisch of rechtsvergelijkend onderzoek, ze wel 
goed doordacht zal zijn). 
 Hoe evenwel in het Merovingische of het Karolingische recht de regels van burgerlijk 
procesrecht gehandhaafd werden, zal weinig relevant zijn bij de inschatting van wat onder het 
regime van het Gerechtelijk Wetboek “juiste” oplossingen zijn (of schijnen).  Ook het Ro-
meins procesrecht – waarin trouwens gedurende lange tijd de priesters (sacerdotes) de 
centrale rol vervulden – was (oneindig veel) minder ontwikkeld dan (sommige leerstukken 
van) het Romeins burgerlijk recht.  Het is dus perfect mogelijk dat voor een goed begrip van 
sommige takken van het recht (bv. erfrecht, of het zakenrecht) rechtshistorisch inzicht nuttig 
is om een en ander in perspectief te plaatsen, maar dat zulks voor andere takken van het recht 
– bv. het burgerlijk procesrecht – niet of in mindere mate het geval is.6  Bij de consultatie van 
rechtshistorische literatuur, krijgt de processualist kennis van allerlei interessante weetjes (bv. 
dat het procesrecht, althans wanneer wij de Middeleeuwse en vroegmoderne juristen mogen 
geloven, “in het Paradijs is ontstaan”7; zo ook blijkt FREDERIK DE GROTE omstreeks 1781 de 
advocatuur te hebben willen afschaffen8; leuk om te weten is verder dat JOOST DE DAMHOU-
DER in 1560 in zijn werk Practycke in civile saecken reeds klaagde over de traagheid en 
kostelijkheid van de processen, hij vond ook dat de cliënten meer de naastenliefde moesten 
beoefenen waardoor zij hun proceswoede konden bedwingen9), maar naar informatie die 
relevant is voor sancties in het burgerlijk procesrecht zoals dat vandaag bedreven wordt, blijft 
de zoektocht in de rechtshistorische literatuur bar en dor. 

Precies omdat rechters in ons burgerlijk procesrecht moeten handelen binnen het raam-
werk van het Gerechtelijk Wetboek, zullen zij nauwelijks geïnteresseerd zijn in de oplossing 
voor een of ander probleem in Nederland, Frankrijk of Duitsland.  Elders in dit proefschrift 
wordt O.W. HOLMES geciteerd in zijn wonderlijk eenvoudige definitie van recht: “The 
prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean 
by the law.” 

                                                 
6  Vergelijk: “Toch is het duidelijk dat een historische (…) verklaring voor sommige rechtstakken zeer 

relevant, en voor andere minder relevant zal zijn; men stelle het erfrecht bv. tegenover het verkeers-
reglement.” (M. VAN QUICKENBORNE, “Rechtsstudie als wetenschap”, in Actori incumbit probatio, 
Opstellen aangeboden ter gelegenheid van de eerste promotie rechten aan de Universitaire Instelling 
Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, 1975, (223) 235, noot 3).  Net zoals het verkeersreglement, bestaat 
procesrecht in essentie uit spelregels om bepaalde fenomenen zo goed en zo vlot mogelijk te laten 
verlopen; erfrecht daarentegen is nauw verbonden met allerlei maatschappij-opvattingen. 

7  C.H. VAN RHEE, Adam, ubi es.  Het burgerlijk procesrecht als juridische wetenschap met Europese 
allure, Inaugurale rede bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Europese rechtsgeschiedenis, 
Deventer, Kluwer, 1999, 1.   

8  C. GRAHL, Die Abschaffung der Advokatur unter Friedrich dem Groβen, Göttingen, Wallstein Verlag, 
1994, 9. 

9  Aangehaald door M. STORME, “Fundamentele beginselen van procesrecht en hun nut voor de harmoni-
sering in Europa”, in C.H. VAN RHEE et al. (eds.), Voortschrijdend procesrecht.  Een historische 
verkenning, Leuven, Universitaire Pers, 2001, 209. 
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 Als handhaving van het burgerlijk procesrecht gekozen wordt als onderzoeksdomein, 
dan kan ernstig betwijfeld worden of rechtshistorisch of rechtsvergelijkend onderzoek zal bij-
dragen tot inzicht in hoe de Belgische rechter het Gerechtelijk Wetboek toepast, zal of zou 
moeten toepassen.10

 In het bovenstaande wordt niet beweerd dat het burgerlijk procesrecht geen volwaardige 
wetenschappelijke discipline zou zijn: burgerlijk procesrecht is wèl een wetenschappelijke 
discipline (anders zou men er bezwaarlijk een proefschrift over kunnen schrijven), maar bij de 
inschatting van de wetenschappelijkheid van het procesrecht past nederigheid en bescheiden-
heid, en meer bepaald het besef dat die wetenschappelijkheid zich in essentie beperkt tot een 
methode, die steunt op nauwgezet onderzoek van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.11

 De volgende omschrijving van de Gentse professor F. VAN DUN biedt een goed inzicht 
in wat recht is en kan de rechtswetenschapper tegelijk tot de bescheiden overtuiging brengen 
dat er in het recht nauwelijks eeuwige waarheden of vaststaande kritiekloos te aanvaarden 
zekerheden bestaan (noch wat de inhoud, noch wat de methode betreft): 
 “De ‘juridica’ zijn uiteraard mensenwerk en dienen ook als zodanig begrepen te 
worden.  ‘Het recht’ is geen plant die zich volgens een ingebakken genetische code 
ontwikkelt.  Het is ook niet de logische oplossing die zich opdringt aan eenieder die een 
probleem ervaart.  Het is op elk moment – dus ook vandaag – de soms vrij toevallige uitkomst 
van het samenspel van allerlei factoren die alleen via een metajuridische benadering zichtbaar 
en begrijpelijk worden: ideeën, inzichten, (waan)voorstellingen, belangen, ambities, 
conflicten, misverstanden, winstbejag, machtswellust, goede en andere bedoelingen.  Achter 
‘het recht’ zitten niet alleen juristen, maar mensen van allerlei slag en gezindheden.  Veel van 
wat zij menen en doen blijft verborgen voor wie enkel de juridische teksten leest, maar is toch 
van wezenlijk belang om die teksten te begrijpen en te beoordelen.  ‘Het recht’ is dus het 
soms wel soms niet beoogde resultaat van de keuzen die mensen gemaakt hebben om hun 
doelen te bereiken.  Het is het resultaat van de manieren waarop en de middelen waarmee zij 
te werk gegaan zijn, en de coalities en conflicten waarin zij daarbij verwikkeld zijn 
geraakt.”12

 Op blz. 3 van hetzelfde “werkboek” biedt de auteur nog een aantal treffende opmer-
kingen i.v.m. de vraag “Wat maakt een wetenschappelijke methode wetenschappelijk?”: 
 “Wetenschappers ontwikkelen allerlei regels, methoden en technieken om de waarheid 
in de ene of de andere kwestie te achterhalen.  Wij kunnen vragen welke methoden en tech-
nieken dat zijn, maar het is een andere vraag of zij inderdaad geschikt zijn voor dat doel.  Kri-

                                                 
10  Bij raadpleging van rechtshistorische literatuur, krijgt men er als rechtspracticus trouwens de beledi-

gingen vanwege de rechtshistorici gratis bij, bv. wanneer ze het hebben over de “geistlosen Praktikern” 
(C.H. VAN RHEE, Adam, ubi es, o.c., 25, met (blijkbaar instemmende) verwijzing naar M.A. VON BETH-
MANN HOLLWEG). 

11  Zie ook: “Wetenschappelijke bijdragen dienen evenzeer aan bepaalde literaire normen te beantwoorden.  
Ook hier zijn vorm en inhoud niet van elkaar los te koppelen.  Een betere vorm versterkt ook de inhoud.  
Esthetiek en wetenschap zijn elkaar niet geheel vreemd.  Overigens is het een illusie te denken dat 
belangrijke juridische strijdvragen uitsluitend worden beslecht op grond van een logische onder-
bouwing.” (E. DIRIX, “Recht en literatuur”, Limb. Rechtsl. 2006, 2-3). 

12  F. VAN DUN, Metajuridica, Werkboek 2003-2004, 2, http://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Metajuridica/ 
WB2003.pdf. 
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tische, verantwoorde wetenschapsbeoefening is gericht op het maken van een correct onder-
scheid tussen waarheid en onwaarheid, niet op het klakkeloos toepassen van overgeleverde 
methoden en technieken.  De wetenschap maakt geen waarheid, zij zoekt naar de beste metho-
den en technieken om de waarheid te achterhalen.  In die zin is wetenschapsbeoefening een 
doelgerichte activiteit.” 
 Vanuit dat besef dient de wetenschapper zich, zoals reeds gezegd, ervoor te hoeden om 
“klakkeloos” te menen dat gebruik van rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis een conditio 
sine qua non zou zijn om, bij de bestudering van een onderwerp als sancties in het burgerlijk 
procesrecht, tot zinvolle resultaten te kunnen komen.  Precies vanuit de doelgerichtheid van 
het burgerlijk procesrecht als wetenschapsdomein – niet gericht op het achterhalen van 
absolute waarheden maar wel gericht op het bijdragen aan het goede procesverloop – en met 
name rekening houdend met het deelaspect dat in dit proefschrift aan de orde is, is de keuze 
om de rechtsgeschiedenis en de rechtsvergelijking links te laten liggen of minstens slechts in 
minieme en occasionele mate aan te wenden, een doelbewuste en weloverwogen keuze 
geweest. 
 De pragmatische opvatting van het waarheidsbegrip van de rechtswetenschapper (of 
nog: van de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap) die hierboven verdedigd wordt, 
wordt door de Amerikaanse filosoof Richard Rorty mooi samengevat: “For the pragmatist 
(…) “knowledge” is, like “truth”, simply a compliment paid to the beliefs which we think so 
well justified that, for the moment, further justification is not needed.  An inquiry into the 
nature of knowledge can, on his view, only be a sociohistorical account of how various people 
have tried to reach agreement on what to believe.”13  
 
3. De keuze van sanctionering (d.i. handhaving) van het burgerlijk procesrecht als voor-
werp van het onderzoek, levert tegelijkertijd een beperking, een uitdaging en een sterkte op.  
Dit proefschrift beslaat een zeer ruim onderzoeksgebied.  Een onmiddellijk gevolg daarvan is 
dat – rekening houdend met de hedendaagse opvattingen over de noodzakelijk relatief beperk-
te omvang van een proefschrift14 – nogal wat onderwerpen slechts beknopt kunnen worden 
aangestipt (wat vanzelfsprekend veeleer atypisch is voor een proefschrift).  De uitdaging van 
een zeer ruim onderzoeksgebied, dat bovendien voortdurend evolueert, is dat het niet altijd 
een eenvoudige zaak is om steeds de allerlaatste ontwikkelingen (wetswijzigingen, nieuwe 
rechtspraak) te verwerken.  In het computertijdperk en in een tijdperk waarin de omvang van 
het bronnenmateriaal explosief is toegenomen (waar is de tijd dat men de Pasicrisie kon lezen 
en eigenlijk voldoende geïnformeerd was…), is absolute exhaustiviteit meer en meer illusoir.  
Een proefschrift met een zeer ruim onderwerp moet dus niet de ambitie hebben de functie van 
een databank te vervangen.  Vanzelfsprekend werd ernaar gestreefd de lezer zo volledig – 
weliswaar binnen de perken van het relevante – en actueel mogelijk te informeren, maar wie 
over een of ander onderwerp toch nog een vonnis of arrest vindt dat onvermeld blijft, of een 
auteur die niet aan bod komt, moet zich niet met verstomming geslagen voelen. 
                                                 
13  R. RORTY, Objectivity, relativism, and truth, Cambridge, University Press, 1991, 24. 
14  Hoe lang of hoe kort een proefschrift mag of moet zijn, staat trouwens nergens in steen gebeiteld.  Zie bv. 

recent nog: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction.  Iura dicit curia, Brussel, Bruylant, 
2004, 919 blz. 
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De sterkte van een ruim voorwerp van het onderzoek, is dat een zeer groot aantal pro-
blemen met praktische relevantie aan bod komen.  Procesrecht heeft op de eerste plaats een 
dienende functie15: het wil bewerkstelligen dat wie gelijk heeft, op een zo vlot mogelijke 
manier gelijk kan krijgen.  Procesrecht kan er m.a.w. toe bijdragen dat de problemen waar de 
rechtsgenoten mee kampen, zo goed en zo vlot mogelijk worden opgelost.  Een rode draad 
doorheen dit proefschrift, is dat het procesrecht niet zelf een probleem mag worden. 

Een mogelijk middel om aan de beperkingen of uitdagingen van een zeer ruim onder-
zoeksdomein te ontsnappen, was vanzelfsprekend een beperking van het voorwerp van het 
onderzoek (bv. een beperking tot sanctionering van de gedingregels zoals vervat in de artike-
len 700–1041 van het Ger. W.).  Op die manier hadden heel wat kwesties buiten beeld kunnen 
blijven: de volledige problematiek van de ontvankelijkheid van de vordering valt daarbuiten, 
alles wat te maken heeft met rechtsmiddelen, de bevoegdheidsproblematiek, de 
taalwetgeving, enz.  Een dergelijke beperking had inderdaad een detaillistischer en exhaus-
tiever bespreking van de handhaving van de gedingregels mogelijk gemaakt (er zou voorwaar 
zelfs ruimte ontstaan zijn om uitgebreide rechtshistorische of rechtsvergelijkende verken-
ningen in te lassen).  De keuze om zulks niet te doen, is een bewuste en wel overwogen keuze 
geweest: de problemen waar men in de praktijk mee kampt, beperken zich niet tot een bepaald 
gedeelte van het Gerechtelijk Wetboek.  Bovendien geven precies kwesties als de ontvanke-
lijkheid van de vordering, de problematiek van de rechtsmiddelen, de bevoegdheids-
problematiek en de taalwetgeving bij rechtspractici vaak méér aanleiding tot vraagtekens of 
zelfs kopzorgen dan de gedingregels.  Verder zijn er nogal wat regels van het geding die 
vanuit het oogpunt van handhaving, niet of nauwelijks interessant zijn (bv. art. 720 e.v. m.b.t. 
het dossier van de rechtspleging, art. 793 e.v. m.b.t. interpretatie en verbetering van het 
vonnis).  Zelfs de hele bewijsregeling (met inbegrip van de regeling van het 
deskundigenonderzoek), hoe interessant zij ook is, is dat vanuit het oogpunt van de 
sanctionering nauwelijks.  Precies omdat in dit proefschrift een breed scala aan onderwerpen 
aan bod komt, maar telkens vanuit de invalshoek van de handhaving van de regels van 
burgerlijk procesrecht, zou op het eerste gezicht de indruk kunnen ontstaan dat de rode draad 
doorheen het proefschrift moeilijk te volgen is, of op zijn minst ietwat kronkelig is.  Wanneer 
men echter goed voor ogen houdt dat de problematiek van de handhaving van de regels van 
het burgerlijk proces het uitgangspunt vormt, wordt de rode draad al vlug duidelijk.  Een 
bespreking van de problematiek van de handhaving van de regels van het burgerlijk proces, 
impliceert ook dat aan regels waarvan de handhaving geen noemenswaardige problemen 
oplevert, buiten beeld blijven.  De benadering is dus niet: wat als art. 1, of art. 2 of art. 3 van 
het wetboek miskend wordt? 

Het verlangen een proefschrift te schrijven met praktische relevantie, verklaart ook dat 
hier en daar zelfs onderwerpen aan bod komen die eigenlijk maar van ver iets met sanctione-

                                                 
15  Zie Herr Dr. WAGNER in dezelfde zin over de “dienende Rolle” van het procesrecht: “Das Prozeβrecht 

dient zu allererst der Durchsetzung materieller Privatrechte und muβ diesem Zweck angemessen sein” 
(G. WAGNER, Prozeβverträge.  Privatautonomie im Verfahrensrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, 
16).  Ook Th. B. TEN KATE maakt gewag van de “dienende taak” van het procesrecht: Th. B. TEN KATE, 
“Procesregels naar de kern genomen”, in W. HEEMSKERK, et al., (eds.), Een goede procesorde.  Opstellen 
aangeboden aan Mr. W. L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, 71 (“Het procesrecht dient geen doel in 
zichzelf”). 
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ring te maken hebben.  In die gevallen werd uiteraard wel getracht de omvang van de bespre-
king te beperken.  Zeer uitzonderlijk is de bespreking zelfs gereduceerd en gecomprimeerd tot 
weinig meer dan een reeks citaten uit de cassatierechtspraak: zo bv. bij de bespreking van de 
motiveringsverplichting.  De sanctionering van die verplichting geeft weinig aanleiding tot 
problemen, maar over de juiste draagwijdte van die verplichting zelf bestaat niet zelden 
twijfel: een reeks citaten uit de cassatierechtspraak is dan nuttig, ook al verwacht men zoiets 
in beginsel veeleer in een casebook dan in een proefschrift… 

De keuze van het voorwerp van het onderzoek kan dus ongetwijfeld vanuit verschillen-
de invalshoeken bevraagd of zelfs bekritiseerd worden, maar vast staat dat het gekozen onder-
werp nauwelijks aanleiding kan geven tot een onderzoek vanuit een ivoren toren.  Ontsnappen 
aan díe kritiek was de voornaamste bekommernis: gebrek aan praktische relevantie zal wel-
licht niemand aan een proefschrift met het gekozen onderwerp kunnen verwijten.16

Procesrecht gaat niet over procesrecht, maar over het leveren van een bijdrage tot de 
oplossing van praktische problemen.  De problemen waar de rechtspraktijk op het stuk van 
procesrecht mee kampt, houden zich niet op binnen een bepaald onderdeel van het Gerech-
telijk Wetboek, net zoals vogels niet stoppen aan de landsgrens… 
 

                                                 
16  Praktische relevantie is één zaak, toegankelijkheid en vlotte consulteerbaarheid voor de (vrijwel steeds 

onder tijdsdruk werkende) rechtspracticus, valt daarmee nog niet samen.  Het is goed mogelijk dat een 
proefschrift veel bevat dat praktisch relevant is, maar dat men het bij wijze van spreken zoals bedlectuur 
van A tot Z geheel moet uitlezen om het relevante te kunnen vinden.  Dit proefschrift koestert niet de 
ambitie om op veel nachtkastjes terecht te komen.  Een onvermijdelijk gevolg van het streven om de tekst 
vlot consulteerbaar te maken (wat dus niet hetzelfde is als “prettige leesbaarheid”), is dat de tekst 
ongetwijfeld (en bewust) herhalingen bevat, want wie iets leest op p. 200, zal in de meeste gevallen p. 
100 niet gelezen hebben.  Wie een boek van A tot Z leest, heeft ook minder een boodschap aan vele 
kruisverwijzingen en zij kunnen voor zo’n lezer ongetwijfeld zelfs storend zijn.  Toch werd gekozen voor 
vele kruisverwijzingen, ten behoeve van degene die de tekst onder tijdsdruk en met puur utilitaire 
intenties consulteert. 
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ALGEMEEN DEEL 
 
4. Het Gerechtelijk Wetboek bevat geen algemene leer van sancties.  Verwarring over 
welke sanctie zich in een bepaalde casus opdringt (indien er al enige sanctie wenselijk is), is 
in de praktijk niet zeldzaam.  Nochtans is het aantal sancties in ons burgerlijk procesrecht niet 
zeer groot.  Vrijwel elke sanctie uit het Gerechtelijk Wetboek kan worden ondergebracht in 
één van de volgende drie of vier categorieën: niet-ontvankelijkheid, nietigheid, onbevoegd-
heid (voorzover daar nog sprake is van een sanctie, een vraag die hieronder zal worden uitge-
werkt) en de categorie van de herstelmechanismen bij procesrechtsmisbruik en deloyale pro-
cesvoering (twee noties die niet geheel dezelfde inhoud dekken; meer hierover onder randnr. 
570). 
 
Hoofdstuk I. BEGRIPPENANALYSE 
 
5. Over de inhoud en draagwijdte van vele begrippen – soms sleutelbegrippen binnen het 
burgerlijk procesrecht – bestaat in de praktijk nogal wat verwarring, met vaak verregaande 
gevolgen voor de rechtzoekende.  In wat volgt wordt aandacht besteed aan de uiteenlopende 
betekenissen die bepaalde begrippen in de praktijk worden toegekend, maar wordt gekozen 
(en gepleit) voor een zo helder en coherent mogelijk gebruik der begrippen.  Disputen in de 
rechtspraak of rechtsleer inzake burgerlijk procesrecht, vinden niet zelden hun oorzaken ge-
heel of gedeeltelijk in een onzuiver gebruik der begrippen. 
 
A. SANCTIONEREN EN SANCTIES 
 
1. Sanctioneren en sancties in het maatschappelijk leven 
 
6. Hoewel in het dagelijks spraakgebruik “sanctioneren” meestal gebruikt wordt als syno-
niem van “straffen”, en “sanctie” vaak als synoniem van “straf” geldt17, is de betekenis van 
“sanctioneren” volgens Van Dale ruimer.  Naast “sanctie verlenen aan”, betekent “sanctione-
ren” ook “waarborgen”.  “Sanctie verlenen aan” wordt in het woordenboek ook omschreven 
als “goedkeuren” of “bekrachtigen”.  “Sanctie” betekent volgens Van Dale onder meer “be-
krachtiging” of “goedkeuring”.  De betekenis van “straf” die in het dagelijks spraakgebruik 
vaak aan het begrip “sanctie” verleend wordt, is niet verkeerd (zie Van Dale: sanctie als “straf 
voor een overtreding”, “vergeldingsmaatregel”).  “Sanctie” kan volgens Van Dale ook een 
middel zijn om de naleving van een voorschrift af te dwingen.  In die betekenis is sanctie der-
halve synoniem van “handhavingsmaatregel” (Van Dale: “waarborg”, “dwangmiddel”).  De 
sanctie als handhavingsmaatregel, kan derhalve ook een preventief aspect omvatten of zelfs 

                                                 
17  Ook in de criminologische literatuur wordt “sanctie” soms gebruikt als synoniem van straf.  Zie bv.: 

“Iedere sanktie heeft – hoe dan ook – iets van terugslaan dan wel vergelding.  Straffen is steeds reageren 
op iets.  Daarbij kan de vraag aan de orde komen, waartoe wordt gestraft.” (G. P. HOEFNAGELS, De 
paradox van de straf.  Een onderzoek naar strafbehoeften en strafrechtshervorming, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1977, 6). 
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daartoe beperkt blijven.18  Heel wat sancties zijn trouwens slechts nuttig louter als instrument 
van preventie, maar verworden voornamelijk tot een last en kost voor de maatschappij 
wanneer de sanctie daadwerkelijk moet worden opgelegd, zonder degene die gesanctioneerd 
wordt te verbeteren of te louteren en zonder het euvel dat aanleiding gaf tot de sanctie onge-
daan te maken (cf., volgens sommige opvattingen, de gevangenisstraf). 
 Sancties zijn ouder dan de rechtsstaat.  Sancties in de meest ruime betekenis, zijn zelfs 
ouder dan de mensheid.  In de meest ruime zin (de sanctie als ontologisch fenomeen) kan 
alles wat gericht is op het bewaren van de orde der dingen als een sanctie worden beschouwd.  
Aldus zal de boom die groeit op een te steile en te rotsige helling, bij de eerste storm ont-
worteld worden.  De zebra die te zwak en te traag is en de kudde niet meer volgt, zal ten prooi 
vallen aan roofdieren. 
 De sanctie in de meest brede en wijsgerige zin, “bestraft” alles wat de goede orde der 
dingen verstoort, maar is tegelijk een dynamisch fenomeen (in die zin dat de sanctie niet 
noodzakelijkerwijze gericht is op het consacreren van bestaande toestanden).  De sanctie is 
onmisbaar voor vooruitgang en evolutie: het fenomeen van de natuurlijke selectie (cf. het bo-
venstaande voorbeeld van het zwakke kuddedier dat ten prooi valt aan een roofdier) is 
daarvan een illustratie.  Het leerproces van het kind dat leert spreken levert een ander voor-
beeld op: het kind zal verbeterd en aangemoedigd blijven (negatieve en positieve sancties), 
totdat het normaal spreekt, of “volleerd” is. 

In het maatschappelijk leven worden allerlei normen met sancties gehandhaafd die zich 
volkomen buiten de sfeer van het recht bevinden.  Niet alle aspecten van het maatschappelijk 
leven worden door het recht beheerst (het recht schrijft niet voor wie we als vrienden of ge-
liefden moeten beschouwen; vele fatsoensnormen kunnen miskend worden zonder juridische 
sanctie).  Er zijn echter zeer weinig normen die overtreden kunnen worden zonder consequen-
ties – zelfs wie zich onfatsoenlijk gedraagt, kan rekenen op sociale afkeuring (behalve in krin-
gen waar gebrek aan fatsoen als norm geldt; maar ook dan geldt een bepaald stelsel van waar-
den of conventies en wie zich daaraan niet conformeert, kan rekenen op afkeuring binnen de 
kring waarin hij zich begeeft). 
 Welke norm geldt, is meestal een kwestie van conventie (weinig normen die het samen-
leven tussen mensen beheersen zijn van alle tijden of plaatsen).  In sommige samenlevings-
verbanden wordt bv. een vrouw geacht in het openbaar een hoofddoek te dragen, in andere 
dan weer niet.  De inhoud van normen, waarden of conventies kan evolueren en mensen ver-
schillen daarover van mening, maar dat er aan miskenning daarvan sancties verbonden zijn, 
lijkt een vrij onveranderlijk en vast gegeven.  De variëteit van de inhoud van de sancties die 
in het maatschappelijk leven de orde der dingen moeten bewaren (of verbeteren), is dan weer 
schier eindeloos (gaande van uitgelachen worden tot afkeurende blikken, tot verstoting of 
verbanning, vrijheidsberoving, steniging, enz.). 

                                                 
18  Vergelijk: “Het begrip sanctie wordt in ruime zin genomen: zowel de (door het recht geregelde) reacties 

op overtreding van een verplichting als de maatregelen van preventie ingeval overtreding dreigt.” (C. J. J. 
C. VAN NISPEN, Sancties in het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2003, 1). 

 



 – 12 –

 Aangezien “gerichtheid op het bewaren van de goede orde der dingen” een wezensken-
merk van de sanctie in de meest brede zin lijkt te zijn, past argwaan tegenover sancties die in 
een of andere context worden opgelegd zonder dat sprake is van enige doelgerichtheid.19

Niet elke grote of kleine catastrofe geschiedt omwille van een reden of bij wijze van 
sanctie.  Er bestaat ook zoiets als pech of willekeur.  In het dierenrijk bijvoorbeeld vallen da-
gelijks dieren ten prooi aan andere dieren die hoger in de voedselketen staan, zonder dat zulks 
noodzakelijkerwijze een sanctie is (soms is sprake van onvoorzichtig of roekeloos gedrag, 
maar soms kruist een dier het pad van een predator omdat het simpelweg “in the wrong place 
at the wrong time” was).  Sommige kleine of grote catastrofes zijn zonder meer het gevolg 
van pech of een toepassing van de wet van de sterkste.  De despotische heerser die een paar 
willekeurig uitgekozen dorpelingen ombrengt om zijn macht te demonstreren, maakt geen 
toepassing van enige sanctie.  Daar is slechts sprake van willekeur of machtswellust. 

Eén van de taken van het recht is precies om dergelijke toestanden te overstijgen en om 
een omgeving te scheppen waarin verhoudingen tussen mensen niet beheerst worden door het 
recht van de sterkste, willekeur of machtswellust.  In een dergelijke omgeving mag geen aan-
leiding bestaan tot toevallige sancties, louter als gevolg van pech, zonder doelgerichtheid (of 
minstens zonder ander doel dan demonstratie van macht).  De afwezigheid van wrede, toeval-
lige of willekeurige sancties in een maatschappij is trouwens een goede graadmeter voor haar 
beschavingspeil. 

Op het meest algemene en wijsgerige niveau zijn sancties gericht op het bewaren van de 
goede orde der dingen – op het niveau van de ordening van een samenleving vertaalt die 
doelgerichtheid zich in de bevordering van het algemeen welzijn (althans in de maatschappij-
opvattingen zoals zij gegroeid zijn na de Franse revolutie).  Eduard M. Meijers verwoordde 
deze gedachte ruim een eeuw geleden als volgt: “Ik wensch nu als einddoel, waaraan iedere 
staatsbemoeiing getoetst moet worden, te beschouwen: het algemeen welzijn.”20  Vanuit die 
gedachte mag iedere sanctie (ook binnen het procesrecht) kritisch getoetst worden aan de 
vraag: wie of wat wordt hier beter van? 
 
2. Sanctioneren en sancties in het recht 
 
7. De sanctie in het recht is de maatregel gericht op de handhaving van een rechtsregel.  
Zoals reeds uit het bovenstaande blijkt, kan een sanctie ook positief zijn.  Wanneer de over-
heid regels uitvaardigt om een bepaalde wenselijk geachte doelstelling te realiseren, kunnen 
die regels middels positieve maatregelen kracht worden bijgezet (bv.: een premie voor wie 
zijn huis isoleert en zo minder energiebronnen verbruikt; belastingvoordeel voor wie aan 
pensioensparen doet; subsidies voor verenigingen die behartenswaardige doelstellingen na-
streven; strafvermindering voor de gedetineerde die zich goed gedraagt; minder kostelijke 
vuilniszakken voor wie zijn huisvuil sorteert).  Precies omdat aan het begrip “sanctie” vaak 

                                                 
19  Vergelijk: “Aan een sanctiesysteem mag allereerst de eis worden gesteld dat het doelmatig is, d.w.z. leidt 

tot optimale rechtshandhaving.” (…) “Ten slotte mag worden verlangd dat de reactie op een geschiede 
normschending zoveel mogelijk dienstbaar wordt gemaakt aan herstel van het gepleegde onrecht.” (C. J. 
J. C. VAN NISPEN, Sancties in het vermogensrecht, o.c., 7 en 8). 

20  E.M. MEIJERS, Dogmatische rechtswetenschap, ’s-Gravenhage, Belinfante, 1903, 85. 
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een negatieve connotatie verleend wordt, zal men bij positieve maatregelen in de praktijk 
nogal eens geneigd zijn andere begrippen dan “sanctie” of “sanctioneren” te gebruiken (be-
woordingen als “stimuleren” of “promoten” duiken vaak op ter aanduiding van positieve 
sancties).  Negatieve sancties beogen een afschrikkend effect; bij positieve sancties is het 
beoogde effect aanmoedigend. 
 Kenmerkend voor sancties in het recht is niet het gegeven dat ze positief of negatief van 
aard zijn, maar wel dat ze gericht zijn op handhaving van een rechtsregel (met inbegrip van de 
bevordering van door de overheid wenselijk geachte doelstellingen, waarvan de verwezen-
lijking wordt nagestreefd middels door de overheid uitgevaardigde rechtsregels).  “Hand-
having” wordt in deze context in een ruimere betekenis gebruikt dan “inbreuken op rechtsre-
gels vermijden”.  Kenmerkend voor sancties in het recht is m.a.w. dat ze de daadwerkelijke 
toepassing van rechtsregels of door rechtsregels beoogde doelstellingen beogen te bevorderen 
(zie boven, i.v.m. de doelgerichtheid van de sanctie). 

Een negatieve sanctie is zoals gezegd afschrikkend van aard, d.w.z. een sanctie waarvan 
wordt aangenomen dat zij niet wenselijk wordt geacht door degene aan wie ze wordt opge-
legd.  Voorbeelden daarvan zijn geldboetes of vrijheidsberoving.  Anders gezegd vormen ne-
gatieve sancties een vorm van leedtoevoeging – minstens zijn zij erop gericht bij degene die 
er het voorwerp van uitmaakt gevoelens van onlust of ongenoegen op te wekken, of hem een 
recht, een mogelijkheid, een vermogensbestanddeel of een gunst te ontnemen.  De beschik-
king over de vrije wil is voor de mens in beginsel iets dat als gunstig ervaren wordt; de werk-
straf (hoewel niet gericht op leedtoevoeging maar veeleer op het bijbrengen van inzicht) is 
daarom toch als een negatieve sanctie te beschouwen, aangezien zij met dwang gepaard gaat – 
en dus de vrije wil inperkt. 
 Positieve sancties vormen daarvan het spiegelbeeld – zij bestaan uit voordeelstoeken-
ning of minstens het vermijden van een nadeel.  Het gaat, zoals vermeld, om aanmoedigings-
maatregelen. 
 
8. Blinde, starre sancties zijn niet kenmerkend voor een ontwikkeld rechtsstelsel.  Het is 
niet omdat een rechtsregel geschonden werd, dat een sanctie ipso facto opportuun is.  De 
sanctie moet aangepast zijn aan de omstandigheden, zij moet in overeenstemming zijn met de 
ernst van de normovertreding, zij moet er in de mate van het mogelijke op gericht zijn het 
normdoel alsnog te realiseren.  Sancties moeten anders gezegd in overeenstemming zijn met 
de redelijkheid en billijkheid. 

Sancties die worden opgelegd louter omdat een norm overtreden werd, zonder andere 
finaliteit, zijn veeleer kenmerkend voor primitieve leefgemeenschappen: “In primitieve, onge-
differentieerde rechtsstelsels, zoals het oud-Romeinse ius civile, de oud-Germaanse 
volksrechten e.d., speelt de billijkheid als juridische maatstaf nog geen rol.  Het rechtsleven 
vertoont hier, onder invloed van primitieve natuurreligies en een oppermachtige starre 
traditie, een star, gesloten en traag aan zintuiglijke voorstellingen hangend karakter.  De 
rechtsregels fungeren als primitieve cultische formules, met behulp waarvan goddelijke 
natuurkrachten worden opgeroepen om sociale relaties te beheersen.  De oorspronkelijke 
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rechtsvormers in het oude Rome waren de pontifices, die het geheim der juridische formules 
kenden.”21

 
3. Sanctioneren en sancties in het procesrecht 
 
9. Sancties in het burgerlijk procesrecht wijken in een aantal opzichten niet af van sancties 
in het administratief procesrecht, in het strafprocesrecht of in de verschillende soorten tucht-
rechtsplegingen.  Teneinde een bepaalde mate van praktische bruikbaarheid van dit proef-
schrift te waarborgen, wordt in wat volgt niet gezocht naar verbanden tussen of gemeenschap-
pelijke kenmerken van de verschillende soorten van procesrecht, maar wordt de aandacht toe-
gespitst op het burgerlijk procesrecht, zoals in België neergelegd in het Gerechtelijk Wetboek. 
 Hoewel er uiteraard belangrijke verschillen bestaan tussen de verschillende soorten pro-
cesrecht (zoniet kon één gemeen procesrecht alle rechtsplegingen beheersen), zal de sanctie in 
het procesrecht in principe steeds éénzelfde doelstelling hebben, nl. bijdragen tot het goede 
procesverloop. 
 
4. Sanctioneren en sancties in het burgerlijk procesrecht 
 
10. Het begrip “sanctie” wordt, binnen de context van het burgerlijk procesrecht, meestal 
gebruikt in de betekenis van een negatief gevolg dat wordt opgelegd ten gevolge van de over-
treding van een norm van procedurele aard.  De meeste sancties in het burgerlijk procesrecht 
zijn immers negatieve sancties.22  Uitzonderlijk is ook in het burgerlijk procesrecht sprake 
van positieve sancties.  Met name bij een positieve sanctie zal soms sprake zijn van een 
“stille” sanctie, d.i. een sanctie die nauwelijks gemerkt wordt of die niet als zodanig ge-
percipieerd wordt.  Wie bv. kiest voor rechtsingang bij verzoekschrift i.p.v. dagvaarding bij 
gerechtsdeurwaardersexploot, in een situatie waarin de wetgever in beide mogelijkheden 
voorziet, zal in veel gevallen kiezen voor het verzoekschrift teneinde de kosten te drukken.  
Degene die zo handelt, zal dat doen in zijn eigen belang of in het belang van zijn cliënt, maar 
zal tegelijk een door de wetgever wenselijk geacht resultaat bewerkstelligen (beperken van de 
kosten van de rechtsgang).  De positieve sanctie, d.i. de stimulans of handhavingsmaatregel, 
bestaat in dat voorbeeld uit de gerealiseerde besparing. 

Vrijwel elke (negatieve) sanctie uit het Gerechtelijk Wetboek kan, zoals reeds vermeld, 
worden ondergebracht in één van de volgende drie of vier categorieën: niet-ontvankelijkheid, 
nietigheid, onbevoegdheid (voorzover daar nog sprake is van een sanctie, cf. infra) en de cate-
gorie van de herstelmechanismen bij procesrechtsmisbruik en deloyale procesvoering. 

                                                 
21  H.J. VAN EIKEMA HOMMES, “De rol van de billijkheid in de rechtspraktijk”, in Uit het recht.  Rechtsge-

leerde opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam, Deventer, Kluwer, 1971, 31. 
22  Ook in het recht in het algemeen wordt het begrip “sanctie” overwegend (en volgens sommigen 

uitsluitend) gebruikt ter aanduiding van negatieve sancties: “La violation des conditions imposées à un 
acte ou à une opération juridique est habituellement sanctionnée.  Les sanctions encourues varient selon 
les matières ou la nature du vice.  Toutes se caractérisent cependant par leur aspect négatif.  Leur finalité 
est de détruire l’acte ou l’opération qui n’a pas respecté les exigences légales.” (C. DUPEYRON, La 
régularisation des actes nuls, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 1973, 8). 
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Bij positieve sancties is een categorisering moeilijker (en ook minder nuttig), precies 
omdat zij in vele gevallen “stil en ongedwongen” hun werk doen, zonder dat de betrokkenen 
enige sanctie percipiëren.  Aangezien van een positieve sanctie per definitie niemand last 
heeft (cf. supra, zij is niet gericht op het toebrengen van leed of ongemak of op voordeelsont-
neming) en zij dus ook nooit een burgerlijke procedure kan doen degenereren tot een hin-
dernissenparcours, zullen positieve sancties in dit proefschrift verhoudingsgewijze zeer wei-
nig aandacht genieten. 
 
11. Het is niet omdat een sanctie in het burgerlijk procesrecht gericht is op handhaving van 
procesrechtelijke regels (ter vrijwaring van het goede procesverloop), dat alles wat gericht is 
op verwezenlijking van procesrechtelijke regels (met inbegrip van stimulering van door de 
wetgever wenselijk geachte resultaten) meteen een sanctie is.  Bepaalde regels dragen slechts 
bij tot de behoorlijke organisatie van een systeem, zonder dat men kan zeggen dat een 
eenvoudige toepassing ervan een sanctie zou uitmaken, ook al zijn die regels gericht op 
verwezenlijking van door de wetgever wenselijk geachte doelstellingen. 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk.  Art. 109bis Ger. W., zoals bij herhaling gewijzigd, 
regelt de zaken die worden toegewezen aan de kamers in het hof van beroep bestaande uit één 
dan wel drie raadsheren.  Bij lectuur van deze bepaling, blijkt dat de wetgever toewijzing van 
zaken aan kamers bestaande uit één raadsheer wil promoten, wat een verdedigbare doelstel-
ling is in het licht van de gerechtelijke achterstand, die zich voornamelijk op het niveau van 
de hoven van beroep doet gevoelen23 (hoewel men zou kunnen argumenteren dat in een 
systeem van de unus iudex de kwaliteitsbewaking in het gedrang komt24).  Wie zich niet in 
een geval bevindt omschreven in art. 109bis Ger. W. waarin de zaak automatisch wordt 
toegewezen aan een kamer bestaande uit drie raadsheren (bijvoorbeeld: een hoger beroep 
tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg samengesteld uit een kamer met drie 
rechters), zal in vele gevallen terechtkomen voor een kamer samengesteld uit één raadsheer, 
tenzij hij in de hoofdakte van hoger beroep (voor de appellant) of in zijn verklaring van 
verschijning (voor de geïntimeerde) de verwijzing vraagt naar een kamer met drie raadsheren.  
Voor wie het keuzerecht bestaat, geldt m.a.w. de regel dat de keuze – op straffe van verval – 
moet worden uitgeoefend in de hoofdakte van hoger beroep (waarmee de wetgever bedoelt: 
de akte waarbij een hoofdberoep wordt ingesteld) of in de verklaring van verschijning.  
Welnu, dit voorbeeld illustreert dat verwezenlijking van door de wetgever beoogde 
doelstellingen (een begrip waarvan men al snel geneigd zou kunnen zijn het te identificeren 
met handhaving) in het burgerlijk procesrecht niet altijd gelijkstaat met of toepassing 
impliceert van een handhavingsmaatregel, d.i. een sanctie.  Wie zich niet in een geval bevindt 
waarin drie raadsheren zullen oordelen en wie niet de keuze voor een kamer met drie 
raadsheren formuleert in de beroepsakte, in een geval waarin de geïntimeerde evenmin die 
keuze maakt in zijn verklaring van verschijning, komt eenvoudigweg voor een kamer met één 
raadsheer.  Die partij wordt in dat geval niet geconfronteerd met enige sanctie.  Toch wordt 
                                                 
23  Zie de grafieken weergegeven door: P. VAN ORSHOVEN, “Het (recht op) hoger beroep.  Waarom en 

waarheen?”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Finalité et légitimité du droit judiciaire. / Het 
gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, (133) 140-141. 

24  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 14. 
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een door de wetgever beoogde doelstelling verwezenlijkt, nl. toewijzing van een extra zaak 
aan een kamer met één raadsheer. 

Om in dat verband begripsverwarring te vermijden (het zou immers enigszins artificieel 
zijn om aan “sanctionering” een andere omschrijving te geven dan “het opleggen van sanc-
ties”), verdient het aanbeveling om de ruime notie van “verwezenlijking van door de 
wetgever beoogde doelstellingen” niet te identificeren met handhaving (d.i. sanctionering, 
verwezenlijking middels positieve of negatieve sancties). 

De “sanctieloze” verwezenlijking van een door de wetgever beoogde doelstelling (waar-
bij de actor a.h.w. motu proprio ageert of minstens “meedrijft met de stroom”, niet gestimu-
leerd door een positieve sanctie of afgeschrikt door een negatieve), kan heel dicht aanleunen 
bij de “gesanctioneerde” verwezenlijking ervan: beide kunnen in elkaar overvloeien.  Aldus is 
het mogelijk dat iemand handelt zoals hierboven vermeld, maar op een bepaald ogenblik van 
gedachte verandert en voor het eerst in zijn beroepsconclusie vraagt dat de zaak verwezen 
wordt naar een kamer bestaande uit drie raadsheren.  Er vindt dan een overschakeling plaats 
van “sanctieloos” naar “gesanctioneerd”, aangezien het keuzemoment per hypothese onher-
roepelijk voorbij is. 

“Verwezenlijking van door de wetgever beoogde doelstellingen” is dus geen notie die 
een tegenstelling uitmaakt met “sanctionering”: de laatste notie is een deel van de eerste.  De 
wetgever zal in het burgerlijk procesrecht wenselijk geachte doelstellingen op verschillende 
wijzen nastreven, nl. zonder enige positieve of negatieve sanctie (door het organiseren van 
systemen of het creëren van mogelijkheden, soms ook het geven van vrijblijvende richtlijnen, 
zie bv. art. 736, overlegging van de stukken door de eiser binnen acht dagen na de inleiding 
van de zaak, of art. 747, § 1, Ger. W.), of middels sanctionering (handhaving), d.w.z. het 
opleggen van negatieve of positieve sancties. 

Op grond van het bovenstaande moge duidelijk zijn dat sancties in het burgerlijk 
procesrecht slechts zinvol zijn wanneer zij een doelstelling nastreven, met name de vrijwaring 
van het goede procesverloop. 
 
B. RECHTSVORDERING, VORDERING IN RECHTE, VORDERING, VORDERINGSRECHT 
 
12. Het begrip rechtsvordering wordt in wat volgt opgevat als het recht om een vordering in 
rechte te mogen inleiden, m.a.w. de mogelijkheid om over de gegrondheid van een bepaalde 
aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen (d.i. het ius agendi).25

De effectieve uitoefening van de rechtsvordering wordt verwezenlijkt door de vordering 
in rechte.  De vordering is m.a.w. de in rechte geformuleerde eis, of het in rechte geformu-
leerde verweer. 

Met het bovenstaande niet te verwarren is het vorderingsrecht, dat betrekking heeft op 
een bijzondere categorie van subjectieve rechten.26  Soms wordt het begrip vorderingsrecht 
                                                 
25  Vgl. G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, XIII; G. DE 

LEVAL, Eléments…, 2005, 15; A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 33; H. MOTULSKY, “Le droit subjectif et 
l’action en justice”, Arch. de phil. dr. 1964, 223.  Zie ook: “De ‘rechtsvordering’ is de door de wet 
bepaalde mogelijkheid voor een rechtssubject om een materieelrechtelijke aanspraak ten aanzien van een 
ander rechtssubject door een rechter te laten beoordelen via een wettelijk bepaalde rechtspleging.” (S. 
MOSSELMANS, “Tussenvorderingen in het gerechtelijk privaatrecht”, R.W. 2004-05, 1601). 
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nochtans gebruikt als synoniem van het begrip rechtsvordering.27  Bijvoorbeeld in de titel van 
de Wet van 12 januari 1993 is sprake van vorderingsrecht, waarbij dat begrip gebruikt wordt 
als synoniem van rechtsvordering.28  Of er in dat verband sprake is van onzuiver gebruik der 
begrippen, is een vraag waarover men oeverloos kan twisten.  Feit is dat het begrip vorde-
ringsrecht in de titel van die wet evident gebruikt wordt als synoniem van rechtsvordering.  
Vanuit het oogpunt van een welbepaald begrippenapparaat, kan men van oordeel zijn dat de 
wetgever aldus de begrippen onzuiver gehanteerd heeft.  Anderzijds kan men volhouden dat 
een begrippenapparaat dat geen rekening houdt met de wijze waarop begrippen in de praktijk 
(door de wetgever en door rechtspractici) gehanteerd worden, niet adequaat is. 

Immers, ook de begrippen rechtsvordering en vordering in rechte worden soms door 
elkaar gebruikt.  Rechtspractici spreken soms van rechtsvorderingen waarbij vorderingen in 
rechte bedoeld worden.  Zelfs de wet gebruikt beide termen soms als synoniem.  In artikel 17 
Ger. W. wordt bepaald: “De rechtsvordering kan niet worden toegelaten...”  Eigenlijk 
betekent het begrip rechtsvordering in die uitdrukking vordering in rechte.  Immers, het is de 
vordering in rechte die niet wordt toegelaten.  Wanneer de vordering in rechte niet wordt 
toegelaten, heeft de eiser m.a.w. geen rechtsvordering (actio).  Sommigen zullen wellicht 
beweren dat de wetgever de begrippen slordig en onzuiver gehanteerd heeft, doch beter lijkt 
ons te stellen dat het begrip “rechtsvordering” ook wel gebruikt wordt als synoniem van 
“vordering in rechte”, waarbij uit de context vrijwel steeds blijkt in welke betekenis het 
begrip gebruikt wordt.  Rechtsgeleerden moeten immers niet te vlug de neiging hebben om te 
oordelen dat rechtspractici (of de wetgever) begrippen slordig hanteren, maar dienen te 
aanvaarden dat begrippen in de praktijk nu eenmaal vaak in verschillende betekenissen 
gebruikt worden.  Belangrijk is dat steeds inzichtelijk blijft in welke betekenis een begrip 
gehanteerd wordt.  Inzichtelijkheid en duidelijkheid zijn evenwel belangrijker dan eenvoud en 
uniformiteit van een begrippenapparaat.  Een begrippenapparaat dat te eenvoudig is en niet 
beantwoordt aan de betekenissen die gebruikers van de begrippen er “in the world out there” 
aan hechten, voldoet niet. 

In het bovenstaande wordt slechts een beknopte begripsomschrijving geboden.  Een 
meer inhoudelijke analyse van het begrip “rechtsvordering” vindt men infra, onder randnr. 57 
e.v. 
 

                                                                                                                                                         
26  Waarbij men traditioneel binnen de categorie van de subjectieve rechten het onderscheid maakt tussen 

patrimoniale en extra-patrimoniale rechten (bescherming van de persoon en van het familieverband).  
Patrimoniale rechten worden meestal ingedeeld in zakelijke rechten (directe aanspraken op een zaak 
zelf), intellectuele rechten (rechten op voortbrengselen van de geest) en vorderingsrechten, d.i. 
aanspraken op prestaties vanwege een andere persoon (bijv. het recht op rustig genot dat de huurder 
vanwege de verhuurder kan verlangen). 

27  A. CARETTE, “Wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu”, R.W. 1992-
93, 1392; J. VAN DEN BERGHE, “De wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake 
bescherming van het leefmilieu”, Tijdschrift voor Milieurecht 1993, 134; J. VERLINDEN, “Het vorderings-
recht van milieuverenigingen na de wet van 12 januari 1993”, T.R.V. 1993, 287.  Zie ook over die wet de 
bijdragen in het themanummer van P. & B. daaraan gewijd: P. & B. 2003, nr. 2, p. 115 e.v., en zie ook de 
rechtspraak over die wet (tien uitspraken) opgenomen in: P. & B. 2003, nr. 1, p. 70 e.v.  

28  Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, B.S. 19 
februari 1993. 
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C. NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
13. Niet-ontvankelijkheid is de sanctie die wordt uitgesproken wanneer iemand een 
bepaalde aanspraak formuleert doch niet het recht heeft een uitspraak te bekomen over de 
gegrondheid van die aanspraak.  Dat de onontvankelijkheid een uitspraak over de grond van 
de zaak verhindert en zodoende resulteert in een versnelde afhandeling van de procedure, is 
een idee die reeds in de 16e eeuw bekend was.29

 Datgene wat niet-ontvankelijk is, m.a.w. het voorwerp van de niet-ontvankelijkheid, is 
de (niet-ontvankelijke) vordering in rechte.  De niet-uitgeoefende onbestaande rechtsvorde-
ring, geeft immers geen aanleiding tot het uitspreken van enige onontvankelijkheid. 

Niet-ontvankelijkheid kan worden uitgesproken als sanctie bij een gedinginleidende 
vordering in rechte, maar ook bij een tussenvordering of bij aanwending van een rechtsmid-
del.  Het rechtsmiddel is eigenlijk een afgeleide (of, zo men wil, een subcategorie) van de 
vordering in rechte: degene die een rechtsmiddel aanwendt, vraagt dat over een bepaalde aan-
spraak een uitspraak zou worden gewezen, precies zoals bij de vordering in rechte in het 
algemeen, behalve dan dat bij het rechtsmiddel het voorwerp van de aanspraak de hervorming 
of vernietiging van een rechterlijke uitspraak is.  Degene die een rechtsmiddel aanwendt, be-
strijdt een rechterlijke uitspraak, ofwel omdat daarin uitspraak wordt gedaan over zijn aan-
spraak of zijn verweer tegen andermans aanspraak op een wijze die voor hem niet aanvaard-
baar is, ofwel omdat hij meent dat de beslissing zijn rechten benadeelt. 
 
14. De sanctie van de niet-ontvankelijkheid wordt door de rechter ambtshalve (d.i. op eigen 
initiatief) uitgesproken, dan wel ingevolge de succesvolle aanwending door een partij van een 
middel van niet-ontvankelijkheid.30

De vraag of proceshandelingen het voorwerp kunnen uitmaken van een niet-ontvanke-
lijkheid, wordt onderzocht onder randnummers 189 en 270 e.v. 

Niet-ontvankelijkheid en ontstentenis van rechtsvordering gaan zeer vaak hand in hand 
(meer daarover onder randnrs. 57–58), waarbij de niet-ontvankelijkheid of het verlies van de 
rechtsvordering in het overgrote deel van de gevallen negatieve sancties zijn.  Uitzonderlijk 
komt het voor dat de procespartijen hun rechtsvordering verliezen (waarna hun vordering 
onontvankelijk zal worden verklaard), maar de partijen daar allerminst ongelukkig over zijn, 
zodat de sanctie moeilijk anders dan als positief kan worden omschreven (of zij niet als 
sanctie zal worden gepercipieerd).  Voorbeelden daarvan zijn schaars, maar niet onbestaande.  
Met name in het kader van een procedure tot echtscheiding bepaalt art. 1284 Ger. W.: “De 
rechtsvordering tot echtscheiding vervalt door de verzoening van de echtgenoten, tot stand 

                                                 
29  In een ordonnantie van Hendrik III uit 1585 werd bepaald: “Les juges sont obligés de faire préalablement 

droit sur les fins de non-recevoir, à peine d’être pris à partie.  La raison est, parce que c’est le devoir d’un 
bon juge de finir le procès le plus tôt qu’il lui est possible.” (geciteerd door G. BLOCK, Les fins de non-
recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 70).  De auteur gaat daar ook uitvoerig in op het 
vraagstuk of de rechter die de vordering onontvankelijk verklaart, haar nog ongegrond mag verklaren 
(gelet op de aard en functie van het middel van onontvankelijkheid is iets dergelijks in beginsel onge-
wenst; een uitspraak over de grond van de zaak kan, als de vordering onontvankelijk is, hooguit een 
obiter dictum betreffen, een overtollige beschouwing).  

30  Zie over het middel van niet-ontvankelijkheid infra, onder randnr. 22. 
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gekomen hetzij na de feiten die deze rechtsvordering hadden kunnen rechtvaardigen, hetzij na 
het instellen van de vordering tot echtscheiding.”  Vervolgens bepaalt art. 1285: “In beide 
gevallen mag de vordering niet worden toegelaten.  De eiser kan echter een nieuwe vordering 
instellen op grond van feiten die zich na de verzoening hebben voorgedaan, en alsdan van de 
oude feiten gebruik maken om zijn nieuwe vordering te staven.” 

Dat levert meteen ook een voorbeeld op van een geval waarin het definitief karakter van 
het verlies van de rechtsvordering (meer daarover onder randnr. 84) gerelativeerd moet 
worden.  De rechtsvordering dooft ingevolge de verzoening uit – waarmee de wetgever het 
probleem heeft opgelost dat het niet wenselijk zou zijn dat de rechter zich nog over de 
(on)gegrondheid van de vordering zou uitspreken na de verzoening.  Toch kan de rechtsvor-
dering herleven, met name indien zich na de verzoening nieuwe feiten voordoen die, al dan 
niet in combinatie met de oude feiten waarmee in dat geval opnieuw rekening kan worden 
gehouden, een grond tot echtscheiding kunnen opleveren.  Tegelijk heeft de wetgever een rem 
willen zetten op wispelturigheid: eens vaststaat dat er een verzoening geweest is, is de vor-
dering tot echtscheiding niet meer ontvankelijk, behoudens nieuwe feiten.  Het toekennen dan 
wel ontnemen van de rechtsvordering wordt hier door de wetgever gebruikt als techniek om 
vorderingen waarover de wetgever geen uitspraken wenst te zien m.b.t. hun gegrondheid, uit 
te sluiten.  Op zich is dat geen zeldzaamheid: bij verjaring bv. is de grondslag van de onont-
vankelijkheid vergelijkbaar (de wetgever wenst geen uitspraken meer over te oude aanspra-
ken, dit ter vermijding van verstoring van de maatschappelijke rust en ter vermijding van pro-
blemen bij de bewijsvoering). 
 
D. SUBJECTIEF RECHT 
 
15. Het subjectief recht is een aanspraak die een persoon – het rechtssubject – put uit 
bepaalde toepasselijk zijnde rechtsregels (het objectief recht), die een andere persoon ver-
plichten tot een bepaalde gedraging of onthouding.31

 Aan het subjectief recht is meestal de mogelijkheid gekoppeld om over die aanspraak 
een rechterlijke uitspraak te bekomen, d.i. de rechtsvordering.32

 
16. Het subjectief recht is dermate nauw verbonden met de rechtsvordering, dat een sub-
jectief recht waaraan geen rechtsvordering verbonden is, veeleer geldt als curiosum (of 
minstens als in de praktijk relatief zeldzaam fenomeen).  Typevoorbeelden daarvan zijn de 
verjaarde schuld en de speelschuld.  Wie dergelijke schulden betaalt, kwijt zich van een na-
tuurlijke verbintenis.  De debiteur kan niet tot betaling gedwongen worden, doch hij kan 
evenmin aanspraak maken op terugbetaling indien hij vrijwillig – d.i. in beginsel vóór de 
                                                 
31  Vgl. E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, 

Intersentia, 2001, 302.  Meer over het begrip “subjectief recht”: W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1969, 87 
e.v.  

32  Zie ook over de verhouding tussen beide: H. MOTULSKY, “Le droit subjectif et l’action en justice”, Arch. 
de phil. dr. 1964, 215.  Ook verschenen in H. MOTULSKY, Ecrits.  Etudes et notes de procédure civile, 
Parijs, Dalloz, 1973, 85.  De auteur besluit terecht dat de rechtsvordering op zich genomen ook een 
subjectief recht is (zie ook infra randnr. 75). 
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eerste daad van tenuitvoerlegging – overging tot betaling.33  Een betaling uit onwetendheid 
(bijv. betreffende het verjaard zijn van een schuld), is geen betaling onder dwang.34

 De beneficiaris van de natuurlijke verbintenis heeft wel degelijk een subjectief recht.  
Het ontbreekt hem slechts aan de mogelijkheid zijn aanspraak in rechte af te dwingen.  Wat 
de verjaarde schuld betreft bijvoorbeeld, kan uit een arrest van het Hof van Cassatie van 25 
september 1970 worden afgeleid dat de titularis van een dergelijke schuld een subjectief recht 
kan hebben, zonder dat er een rechtsvordering aan gekoppeld is.  Het Hof overwoog in dat 
arrest “dat de verjaring, middel om van een verbintenis bevrijd te worden, het bestaan van de 
schuld niet treft, maar alleen de eisbaarheid ervan”.35

 De “verplichting” waarvan sprake in de omschrijving gegeven in het voorgaande rand-
nummer, kan dus (uitzonderlijk) een morele verplichting zijn.  De aanspraak waarvan sprake 
in de definitie van het subjectief recht, hoeft niet noodzakelijkerwijze in rechte afdwingbaar te 
zijn. 
 Het subjectief recht is geen noodzakelijke voorwaarde opdat er sprake zou kunnen zijn 
van een rechtsvordering.  Ook in het privaatrecht bestaat er een objectief contentieux, maar in 
omvang is dat weliswaar zeer beperkt.36  Voorbeelden hiervan zijn de voorziening in cassatie 
in het belang van de wet, of in sommige gevallen ook de stakingsvordering wegens oneerlijke 
handelspraktijken, of de vordering ingesteld door het Openbaar Ministerie in het algemeen 
belang. 
 
E. TOELAATBAARHEID ALS SYNONIEM VAN ONTVANKELIJKHEID 
 
17. In het regime van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de begrippen toelaatbaarheid en 
ontvankelijkheid synoniem.37  Zij mogen m.a.w. door elkaar gebruikt worden, aangezien er 
zelfs geen nuanceverschil tussen beide begrippen bestaat (of minstens geen nuttig nuance-
verschil). 

R. DE CORTE vat het als volgt samen: “De toelaatbaarheid en de niet-toelaatbaarheid 
(admissibilité en/of recevabilité) van de rechtsvordering is het onderzoeksterrein van de 
rechter over de rechtmatigheid bij de uitoefening van de rechtsvordering.  Voorheen werd hier 
meestal de term “ontvankelijkheid” en “niet-ontvankelijkheid” gebruikt.  Beide begrippen 
(toelaatbaarheid en ontvankelijkheid) dekken elkaar volledig.”38  De inhoud van de geciteerde 
                                                 
33  A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het 

Belgisch privaatrecht”, T.P.R. 1987, 1760. 
34  Cass. 25 september 1970, Arr. Cass. 1971, 78, concl. P. MAHAUX, Pas. 1971, 65; R.W. 1970-71, 845, 

J.T. 1971, 58, R.C.J.B. 1972, 5, noot J. LINSMEAU. 
35  Cass. 25 september 1970, Arr. Cass. 1971, 78, concl. P. MAHAUX. 
36  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 34; H. MOTULSKY, “Le droit subjectif et l’action en justice”, Arch. de 

phil. dr. 1964, 215.  Ook verschenen in H. MOTULSKY, Ecrits.  Etudes et notes de procédure civile, 
Parijs, Dalloz, 1973, (85) 91. 

37  Antwerpen 17 september 2001, P. & B. 2002, 64.  Ook volgens G. BLOCK zijn recevabilité en admis-
sibilité synoniem: G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 36-
41. 

38  R. DE CORTE, “Hoe autonoom is het procesrecht?  Studie van enkele raakvlakken tussen materieel en 
gerechtelijk recht”, T.P.R. 1980, p. 3, nr. 9. 

 



 – 21 –

uitspraak, in zoverre zij beschouwd zou worden als een definiëring van toelaatbaar-
heid/ontvankelijkheid, mag hier buiten beschouwing blijven.  De uitspraak werd slechts aan-
gehaald omdat de auteur bevestigt dat de aangehaalde begrippen synoniemen zijn.  Inhoude-
lijk kan men evenwel kanttekeningen maken: ten eerste is datgene wat ontoelaatbaar/on-
ontvankelijk verklaard wordt niet de rechtsvordering (die slechts de mogelijkheid is om over 
de gegrondheid van een aanspraak een uitspraak te bekomen) maar wel de vordering in rech-
te, d.i. de uitgeoefende rechtsvordering.39  Ten tweede is “rechtmatigheid bij de uitoefening 
van de rechtsvordering” enigszins vaag, omdat die uitdrukking niet het onderscheid maakt 
tussen enerzijds problemen die het bestaan zelf van de rechtsvordering betreffen, en ander-
zijds problemen die slechts betrekking hebben op de wijze waarop de rechtsvordering wordt 
uitgeoefend. 
 Uit het citaat van DE CORTE blijkt verder dat sommigen menen dat de term “ontvan-
kelijkheid”  verouderd zou zijn.  Of een term als verouderd moet gelden of niet, is deels af-
hankelijk van een subjectieve appreciatie.40  Vast staat dat het begrip “ontvankelijkheid” in de 
rechtspraktijk tot op vandaag courant gebruikt wordt.  Het gegeven dat een term gebruikelijk 
is, volstaat op zich nog niet om hem te gebruiken, maar aangezien in dit geval de ene term 
niet beter of juister is dan de andere, worden in wat volgt beide termen door elkaar gebruikt.  
Overwegend wordt nochtans gekozen voor gebruik van de term “(on)ontvankelijkheid”, om 
de eenvoudige reden dat het begrip “ontoelaatbaar” of “ontoelaatbaarheid” in het dagelijkse 
taalgebruik (als synoniem van “onduldbaar” of “ongeoorloofd”) een pejoratieve bijklank 
heeft.  Ontoelaatbaarheid in het procesrecht is veelal een technische kwestie zonder enige 
connotatie van laakbaarheid.  De term “(on)ontvankelijkheid” vermijdt ieder misverstand in 
dat verband.  Ten slotte mag ook het feit dat nogal wat hedendaagse auteurs41 het begrip 
“ontvankelijkheid” veeleer dan “toelaatbaarheid” gebruiken, gelden als argument tegen de 
opvatting van sommigen als zou de eerste term verouderd zijn.42

 
18. Aangezien in rechtsleer daterend van vóór het Gerechtelijk Wetboek soms toch een 
onderscheid gemaakt werd tussen toelaatbaarheid en ontvankelijkheid, is het nuttig erop te 

                                                 
39  Hoewel dat op zich geen reden is om een uitspraak als “de rechtsvordering is niet toelaatbaar” als foutief 

te bestempelen: in die uitdrukking wordt “rechtsvordering” gebruikt in de zin van “vordering in rechte” – 
zoals trouwens ook het Hof van Cassatie doet in het citaat hierboven aangehaald (zie de volgende 
voetnoot). 

40  Bovendien kan betwist worden of de term “ontvankelijkheid” überhaupt nog als verouderd of voorbij-
gestreefd geldt: de term “toelaatbaarheid” heeft toch een beetje – zij het in veel mindere mate, vandaar 
dat de term nog gebruikt wordt – de bijsmaak van oude purismen die vooral niet mochten herinneren aan 
leenwoorden of letterlijke vertalingen uit het Frans zoals “Hof van Verbreking” of, zoals het opschrift dat 
in Leuven nog boven de zittingszaal van de correctionele rechtbank prijkt “Boetstraffelijke Rechtbank”. 

41  Het gaat m.i. bovendien om een duidelijke meerderheid.  Vnl. de “Antwerpse school” lijkt nog vast te 
houden aan het begrip toelaatbaarheid: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 78. 

42  S. BEERNAERT, “Het belang als ontvankelijkheidsvereiste bij de gewone rechter, de Raad van State en het 
Arbitragehof”, P. & B. 2000, 155; M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht.  Algemene beginselen, 
bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging, Gent, Academia Press, 2004, 20; C. DE BAETS, “De ontvanke-
lijkheid van het incidenteel beroep”, P. & B. 1999, 211; B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, 
Gent, Mys & Breesch, 1993, o.m. 108, 127, 170; P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 
2000, 32; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, 184. 
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wijzen dat het Hof van Cassatie in duidelijke bewoordingen geoordeeld heeft: “Overwegende 
dat art. 1345 Ger. W. de bepaling van art. 19 § 2 van de wet van 7 juli 1951 vervangt; dat uit 
de parlementaire voorbereiding van art. 1345 niet blijkt dat de wetgever, door de woorden 
‘geen vordering inzake pacht is ontvankelijk’ (art. 19 § 2) te vervangen door de woorden 
‘inzake pacht wordt geen enkele rechtsvordering toegelaten’, aan de 
‘toelaatbaarheidsvereiste’ van de rechtsvordering een andere betekening heeft willen geven 
dan de ontvankelijkheid daarvan.”43

 
F. VERWEERMIDDELEN, EXCEPTIES, MIDDELEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
19. Het verweer(middel) is een proceshandeling (of een reeks proceshandelingen) uitgaande 
van iemand tegen wie een vordering in rechte werd ingesteld, die erop gericht is die vordering 
te horen afwijzen. 
 De verweermiddelen in het burgerlijk procesrecht kunnen, de tegeneis buiten be-
schouwing gelaten, onderverdeeld worden in drie categorieën, met name de verweermiddelen 
ten gronde, de excepties en de middelen van niet-ontvankelijkheid. 
 In zoverre de tegeneis gericht is op het bekomen van een veroordeling van de weder-
partij doch niet op de afwijzing van de hoofdeis, is de tegeneis strikt gezien zelfs geen echt 
verweermiddel, althans niet in de zin zoals zo-even omschreven. 
 
20. Bij het verweer ten gronde betwist de verwerende partij de gegrondheid van de aan-
spraak van de eisende partij, zich steunend op (in beginsel) materieelrechtelijke elementen (de 
beweringen van de eiser missen bijvoorbeeld feitelijke grondslag, of zij geven blijk van een 
verkeerde rechtsopvatting).  De aanvaarding door de rechter van het verweer ten gronde, 
betekent voor de eiser – naast de bevestiging van het gegeven dat het door hem ingeroepen 
subjectief recht niet bestaat – het definitief verlies van zijn rechtsvordering.  Krachtens het 
gezag van gewijsde van het vonnis dat de eis als ongegrond afwees, kan de eiser zijn vor-
dering niet opnieuw instellen.44

 
21. Bij een exceptie blijft de eis zelf onaangeroerd, doch de verweerder werpt een hin-
derpaal op die belemmert dat de rechter er kennis van neemt.  De exceptie is een verweer-
middel met een tijdelijke en beperkte draagwijdte, gesteund op de beweerde miskenning van 
een bepaalde procesrechtelijke regel.  Zij strekt ertoe (een onderdeel van) de rechtspleging op 
te schorten of te vernietigen.  Een exceptie die met succes wordt ingeroepen, tast de rechts-

                                                 
43  Cass. 20 juni 1979, R.W. 1979-80, 1632. 
44  Cass. 23 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 658; A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende 

verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht”, T.P.R. 1987, (1755) 1773.  Voor een 
toepassing: Antwerpen 8 juni 2004, N.J.W. 2005, 131 (de beslagrechter mag bij de beoordeling van de 
actualiteit van de titel geen rekening houden met beweerde betalingen die de debiteur reeds voor de 
bodemrechter had ingeroepen en waarover de bodemrechter geoordeeld heeft dat er geen deugdelijk be-
wijs van werd voorgelegd). 
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vordering van de eiser niet aan.45  Een exceptie kan bijgevolg niet verhinderen dat de eiser 
zijn vordering nadien opnieuw instelt.  Een exceptie dient in beginsel te worden opgeworpen 
in limine litis, d.w.z. bij de aanvang van het geding en voor ieder verweer ten gronde, tenzij 
zij de openbare orde aanbelangt (art. 868-869 Ger. W.).  Meer hierover infra onder randnr. 
387 (daarin zal het voorgaande – hetgeen een vereenvoudiging is – enigszins worden 
genuanceerd: met name is het criterium van de “openbare orde” op dit stuk niet echt 
doorslaggevend, er zijn nl. gevallen, zoals besproken in randnr. 387, die toch de openbare 
orde raken maar waarbij de exceptie niettemin in limine litis moet worden opgeworpen). 
 In het licht van de eigen kenmerken van de exceptie in strikte zin, verdient het aan-
beveling de term “exceptie” voor te behouden tot de exceptie sensu stricto, en bijgevolg niet 
te spreken van de “exceptie van niet-ontvankelijkheid”, maar wel van het “middel van niet-
ontvankelijkheid”.46

 Omdat het taalgebruik nu eenmaal in sommige gevallen reeds lang in een bepaalde zin 
gevestigd is, lijkt onvermijdelijk dat soms toch nog van “exceptie” gesproken wordt terwijl 
eigenlijk een middel van niet-ontvankelijkheid of ontstentenis van rechtsmacht voorligt.  
Voorbeelden daarvan zijn de “exceptie van dading”, de “exceptie van arbitrage” en de 
“exceptie van het gewijsde”.47  Het zou duidelijker zijn om te spreken van 
“onontvankelijkheid wegens dading”, “ontstentenis van rechtsmacht wegens het voorliggen 
van een geldige arbitrage-overeenkomst”, of “onontvankelijkheid op grond van het gewijsde”, 
maar dergelijke uitdrukkingen (of varianten ervan) zijn in de praktijk vooralsnog helaas 
ietwat ongebruikelijk.48

 
22. Het middel van niet-ontvankelijkheid is een verweermiddel gesteund op de wet, dat 
verhindert dat de rechter een uitspraak zou wijzen over de grond van de zaak.49  Nochtans zijn 
niet alle verweermiddelen die verhinderen dat de rechter uitspraak zou wijzen over de grond 
van de zaak middelen van niet-ontvankelijkheid: wanneer de verweerder (met succes) 
opwerpt dat de eiser heeft gedagvaard voor een onbevoegde rechter, zal het verweer ook tot 
gevolg hebben dat de (oorspronkelijk geadieerde) rechter geen uitspraak zal wijzen over de 
grond van de zaak. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid heeft met de exceptie gemeen dat het geen weer-
slag heeft op het (voort)bestaan van de aanspraak van de eiser.  Het middel van niet-
ontvankelijkheid betreft slechts de uitoefening in rechte van de aanspraak.  Met het verweer 
ten gronde heeft het middel van niet-ontvankelijkheid gemeen dat de aanspraak niet opnieuw 

                                                 
45  Althans wanneer het begrip “exceptie” in de strikte zin gebruikt wordt.  In de praktijk wordt de term 

“exceptie” vaak in ruime zin gebruikt, ter aanduiding van elk verweermiddel dat geen verweer ten gronde 
is. 

46  Zie en vergelijk: J.-P. BÉGUET, “Etude critique de la notion de fin de non-recevoir en droit privé”, Rev. 
trim. dr. civ. 1947, (133) 135-136.  

47  Meer hierover infra, nr. 390. 
48  Zie voor een ander voorbeeld: in een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 21 juni 2004 is 

sprake van “de exceptie van ontoelaatbaarheid van een rechtsmiddel wegens laattijdigheid” (Antwerpen 
21 juni 2004, N.J.W. 2004, (1058) 1060). 

49  Vgl. G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, XII. 

 



 – 24 –

in rechte kan worden uitgeoefend.  Bij het (geslaagde) verweer ten gronde is dit zo omdat de 
eis niet gegrond blijkt.  Bij een middel van niet-ontvankelijkheid is er een obstakel dat de 
uitoefening in rechte van de aanspraak op definitieve wijze uitsluit.  Bij de aanvaarding door 
de rechter van een middel van niet-ontvankelijkheid, verliest de eiser zijn ius agendi, m.a.w. 
zijn mogelijkheid om een vonnis te bekomen over de gegrondheid van zijn aanspraak.  
Minstens wordt bevestigd dat de eiser nooit het ius agendi heeft gehad met betrekking tot een 
bepaalde aanspraak (bijvoorbeeld wegens gemis van een persoonlijk belang). 

De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen in elke stand van het geding worden op-
geworpen, zelfs voor de eerste maal in hoger beroep.50

 
G. VERVAL EN VERVALTERMIJN; TERMIJNEN VAN ORDE 
 
23. Het verval (déchéance) van de rechtsvordering of van de mogelijkheid om een bepaalde 
proceshandeling te verrichten, is het (meestal definitief) verlies ervan, doorgaans na het on-
benut verstrijken van een termijn (of een fase in de procedure).51  Wanneer het verval het ge-
volg is van de toepassing van een wetsbepaling zonder dat er ruimte is voor rechterlijke 
appreciatie, wordt gesproken van het verval als wettelijke sanctie.  Ter onderscheiding daar-
van kan men van het verval als “rechterlijke sanctie” spreken wanneer de rechter een beoor-
delingsruimte heeft m.b.t. de sanctionering. 
 Het verval kan inderdaad door de rechter in sommige gevallen worden opgelegd als 
sanctie aan een onwillige procespartij, die nochtans geen enkele vordering bv. laattijdig of 
gebrekkig instelde (althans wanneer de wet uitdrukkelijk in die mogelijkheid voorziet).  Pre-
cies omwille van het verregaand karakter van het verval als sanctionering van laakbaar gedrag 
in een procedure (de partij zal in zo’n geval niet meer over de gegrondheid van haar 
aanspraak worden gehoord), heeft de wetgever van het verval als rechterlijke sanctie (i.t.t. het 
verval als wettelijke sanctie) met de nodige zuinigheid gebruik gemaakt. 
 Het meest sprekende voorbeeld wordt geleverd door art. 1263 Ger. W.  Krachtens die 
bepaling kan de rechter, wanneer hij de persoonlijke verschijning van de partijen heeft gelast 
in een procedure van echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de niet-verschijnende echt-
genoot vervallen verklaren van zijn rechtsvordering.  Als de rechter die sanctie oplegt, kan 
m.a.w. de echtscheiding niet meer worden toegestaan ten gunste van de niet-verschijnende 
echtgenoot.52  Het is evident dat van een dergelijke zware sanctie met de nodige omzichtig-
heid gebruik moet worden gemaakt, met name omdat zij iets sanctioneert dat in sommige ge-
vallen het gevolg kan zijn van een onschuldige vergissing of een niet-laakbaar onbegrip. 
 

                                                 
50  A. VAN OEVELEN, a.w., T.P.R. 1987, 1774, i.h.b. de verwijzingen in voetnoot 69.  Zie verder, randnr. 60. 
51  Cf. E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN, (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, 

Intersentia, 2001, 333. 
52  C. ROBBE, “Vormgebreken, laattijdigheid, niet-verstreken wachttermijnen, nalatigheid, verboden hande-

lingen en gebrek aan loyauteit tijdens de procesvoering voor de burgerlijke rechter”, in Orde van 
Advocaten te Kortrijk (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (391) 448. 
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24. Vervaltermijnen onderscheiden zich o.m. van de verjaringstermijnen doordat eerstge-
noemde termijnen niet kunnen worden verlengd door stuiting.53

Schorsing daarentegen – d.i. de tijdelijke onderbreking van de termijn waarna geen 
nieuwe termijn begint te lopen en waarbij het reeds verlopen gedeelte van de termijn ver-
worven blijft ten bate van de partij in wiens voordeel de termijn loopt – is mogelijk zowel bij 
verjaringstermijnen als bij bepaalde vervaltermijnen (zie bijv. art. 56 Ger. W. m.b.t. de schor-
sing van de termijn voor hoger beroep, verzet of cassatie bij overlijden van de partij die over 
die termijn beschikt). 

Een ander verschil is dat verjaringstermijnen – in tegenstelling tot sommige verval-
termijnen – niet verlengbaar zijn wanneer de laatste dag een zaterdag, zondag of wettelijke 
feestdag is.  Die toevallige omstandigheid keert zich bij verjaringstermijnen niet tegen degene 
in wiens voordeel de termijn loopt.  Eens de verjaringstermijn verstreken is, mag degene in 
wiens voordeel hij loopt, erop vertrouwen dat de verjaring verworven is.  Bij vervaltermijnen 
daarentegen, is een dergelijke verlenging in bepaalde gevallen wel mogelijk (art. 53, lid 2, 
Ger. W.).  Met name de vervaltermijnen die gelden als termijnen van rechtspleging, worden 
verlengd tot de eerstvolgende werkdag indien de laatste dag een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag is.54

Bij sommige extreem korte termijnen vermijdt de wet dit probleem door de termijn uit 
te drukken in werkdagen (bv. de vervaltermijn van drie werkdagen, bepaald in art. 12 van de 
wet van 19 maart 1991, binnen dewelke een vordering tot ontslag wegens dringende reden 
van een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde bij de voorzitter van de Arbeidsrechtbank 
aanhangig moet worden gemaakt55). 
 
25. De uitdrukking “termijn voorgeschreven op straffe van verval” impliceert niet dat het 
verval zelf de sanctie zou zijn (zoals wel bijvoorbeeld de nietigheid in de uitdrukking “op 
straffe van nietigheid”).56

Het verval als zodanig is slechts het teloorgaan van de rechtsvordering of van de moge-
lijkheid om een bepaalde proceshandeling te verrichten (d.i. het gevolg van de termijnverstrij-

                                                 
53  S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Parijs, Dalloz, 2002, 42. 
54  Cass. 1 oktober 1998, www.cass.be; Luik 14 januari 1992, Rev. trim. dr. fam. 1993, 435. 
55  Cass. 14 juni 1999, www.cass.be.  Die wet bevat weliswaar specifieke procedurele bepalingen, maar 

blijft ingebed in de regeling van het Gerechtelijk Wetboek.  Met name de artikelen 860 tot 867 Ger. W. 
blijven toepasselijk (Cass. 24 maart 2003, J.T. 2003, 385). 

56  Ook R. DECORTE merkte op dat er vervaltermijnen bestaan op straffe van verval, vervaltermijnen op 
straffe van nietigheid, en vervaltermijnen zonder enige sanctie – wat de auteur terecht doet opmerken dat 
de benaming “vervaltermijn” om die reden nogal ongelukkig is (R. DE CORTE, “Termijnen in het 
gerechtelijk recht”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, 
Acco, 1976, 33).  Een vervaltermijn is een termijn binnen dewelke iets moet gebeuren (maximumtermijn) 
en staat in dat opzicht tegenover de wachttermijn (minimumtermijn).  Precies om verwarring te vermijden 
(omdat niet alle vervaltermijnen zijn voorgeschreven op straffe van verval), spreken sommige auteurs 
ook van een “handelingstermijn”, d.w.z. een termijn binnen dewelke moet worden gehandeld (I. 
VERSCHUEREN, “Termijnen in het burgerlijk procesrecht”, in VAN MELLAERT, G., (ed.), Praktijkboek 
gerechtelijk recht, Brugge, Vanden Broele, 2002, losbl., deel “geding”, afd. II, 22, met verwijzing naar B. 
MAES, Overzicht van het gerechtelijk privaatrecht, Die Keure, 1998, 118).  
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king of nog de grondslag van de sanctie).  De sanctie die wordt uitgesproken n.a.v. het verval 
kan onontvankelijkheid, nietigheid of een sui generis sanctie zijn.57

 Het verstrijken van een verjaringstermijn geeft aanleiding tot onontvankelijkheid van de 
(verjaarde) vordering.  Onontvankelijkheid kan zoals gezegd ook de sanctie zijn n.a.v. het 
verstrijken van een vervaltermijn.  Noodzakelijk is dat laatste evenwel niet, aangezien er 
zoals gezegd ook vervaltermijnen bestaan voorgeschreven op straffe van nietigheid.58

 De term “vervaltermijn” is dus niet synoniem met “termijn voorgeschreven op straffe 
van verval”, maar wel met “termijn binnen dewelke een proceshandeling verricht moet wor-
den”.  Die laatste omschrijving is nochtans niet helemaal gelukkig (althans niet als synoniem 
van “vervaltermijnen”), want strikt gezien vallen onder die omschrijving ook de verjaringster-
mijnen!  De categorie die men in het Frans omschrijft als “délais d’accélération”59 staat 
tegenover de wachttermijnen (“délais d’attente”) en omvat de vervaltermijnen evenals de ver-
jaringstermijnen.  Hoewel etymologisch erg verschillend, is het begrip dat inhoudelijk het 
nauwst aanleunt bij de categorie van de “délais d’accélération” eigenlijk het begrip “maxi-
mumtermijnen” (want zowel vervaltermijnen als verjaringstermijnen zijn maximumtermij-
nen).  “Maximumtermijnen” moet daarom geacht worden de correcte vertaling te zijn van 
“délais d’accélération”, aangezien beide begrippen dezelfde inhoud dekken en de term 
“versnellingstermijnen” in het Nederlands niet gebruikelijk is. 
 In principe zal de nietigheid de sanctie zijn na het onbenut verstrijken van een verval-
termijn, wanneer de proceshandeling waarvan sprake niet de initiële instelling van de rechts-
vordering of de aanwending van een rechtsmiddel betreft, maar wel een andere proceshande-
ling – behoudens de situatie bij overschrijding van vervaltermijnen waaraan geen sanctie ver-
bonden is (die duidelijkheidshalve als “termijnen van orde” worden aangeduid, zie randnr. 
30). 
 
26. Een ander verschilpunt dat behulpzaam is ter onderscheiding van verjaringstermijnen en 
vervaltermijnen, is dat vervaltermijnen – in tegenstelling tot verjaringstermijnen die steeds op 

                                                 
57  In dezelfde zin: “De term vervaltermijn betekent in het procesrecht enkel dat de beoogde proceshandeling 

dient te worden gesteld binnen de termijn en heeft geen rechtstreeks verband met de sanctie die op het 
naleven van de termijn is gesteld.  Zo zijn er vervaltermijnen die zijn gesteld op straffe van verval, maar 
evenzeer op straffe van nietigheid of met een aangepaste sanctie zoals hier bij artikel 747 § 2 Ger. W. of 
artikel 751 Ger. W.; het weren van de conclusies uit de debatten.” (D. SCHEERS, “Termijnregeling in het 
Gerechtelijk Wetboek”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de termijn nog?  Termijnregelingen in en buiten de 
procedure, Brussel, Larcier, 2004, 75).  Nochtans laat dezelfde auteur zich op blz. 43 van zijn bijdrage 
ontvallen: “Artikel 48 Ger. W. betreft zowel de wachttermijnen (die het verrichten van een proces-
handeling moeten voorafgaan) als de vervaltermijnen (waarbinnen de proceshandeling moet worden 
verricht op straffe van verval).” (D. SCHEERS, l.c., 43, cursivering toegevoegd). 

58  Zijn bijvoorbeeld voorgeschreven op straffe van nietigheid: de termijn van art. 1569 juncto 1622 om het 
exploot van uitvoerend beslag op onroerend goed in te schrijven op het hypotheekkantoor; de termijn van 
art. 1550 juncto 1556, tweede lid, om een uitvoerend beslag op zee- of binnenschepen te betekenen aan 
de kapitein of de bewaarder van het schip, aan de eigenaar en aan de schuldenaar.  Zie ook infra, randnr. 
337, over dwingende conclusietermijnen als vervaltermijnen voorgeschreven op straffe van nietigheid. 

59  Zie bv.: G. CLOSSET-MARCHAL, “La sanction des délais en droit judiciaire privé”, in Mélanges Philippe 
Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 382; J. ENGLEBERT, “Les délais”, in J. LAENENS en M. STORME, (eds.), 
De sanctieregeling in het gerechtelijk recht – Les sanctions en droit judiciaire, Diegem, Kluwer, 1994, 
45. 

 



 – 27 –

voorhand, in abstracto en door een wettelijk voorschrift bepaald zijn (met name wat de duur 
ervan betreft) – niet steeds in een exacte tijdsduur zijn uitgedrukt. 
 Aldus dient de rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken krachtens art. 
1648 B.W. door de koper te worden uitgeoefend “binnen een korte tijd”, al naar de aard van 
de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.  Dat 
is een typisch voorbeeld van een vervaltermijn (termijn binnen dewelke een proceshandeling 
moet worden verricht) waar de sanctie verbonden aan het verval (teloorgaan) van de rechts-
vordering, zich vertaalt in de onontvankelijkheid der ingestelde vordering in rechte.  Het ver-
val heeft hier betrekking op het bestaan van de rechtsvordering zelf – zodat onontvankelijk-
heid als sanctie op haar plaats is (zie vorig randnr.: als het verval louter betrekking heeft op de 
wijze waarop de rechtsvordering moet worden uitgeoefend of benaarstigd, ter ordening van 
het goede procesverloop, zoals bv. bij een conclusietermijn, dan is nietigheid de juiste sanc-
tie). 
 Toegegeven moet worden dat vervaltermijnen die niet zijn uitgedrukt in een welbe-
paalde tijdseenheid, zoals de termijn van art. 1648 B.W., slechts een minderheid uitmaken.  
Dat is op zich een goede zaak, want tijdsverloop sanctioneren aan de hand van andere maat-
staven dan op voorhand en in abstracto vastgelegde tijdseenheden blijkt in de praktijk van-
zelfsprekend een bron van onzekerheid en casuïstiek te zijn. 
 
27. Een omschrijving als “termijn binnen dewelke iets moet gebeuren” of “maximum-
termijn” is wel dienstig ter onderscheiding van vervaltermijnen en verjaringstermijn enerzijds 
tegenover wachttermijnen anderzijds.  Dat laatste type termijn is een minimumtermijn.  Die 
omschrijving is echter niet bruikbaar ter onderscheiding van vervaltermijnen en verjarings-
termijnen onderling. 
 Zoals besproken zijn er een aantal fundamentele verschillen met belangrijke praktische 
gevolgen tussen beide types termijnen (voornamelijk dat vervaltermijnen niet vatbaar zijn 
voor stuiting en dat verjaringstermijnen niet verlengbaar zijn tot de eerstvolgende werkdag), 
maar het is delicaat die verschilpunten aan te duiden als determinerend voor het onderscheid.  
Er dreigt immers een kip-ei probleem: een termijn is een vervaltermijn en bijgevolg is hij niet 
vatbaar voor stuiting – een termijn is niet vatbaar voor stuiting en bijgevolg is hij een 
vervaltermijn. 
 Het onderscheid tussen beide types termijnen wordt begrijpelijk aan de hand van het 
perspectief waaruit men de termijn belicht en vooral vanuit zijn finaliteit.  Een verjarings-
termijn moet eigenlijk worden bekeken vanuit het perspectief van de begunstigde, terwijl een 
vervaltermijn veeleer te beschouwen valt als een termijn die loopt tégen iemand – en zoals 
hierna nog zal blijken, lopen beide soorten termijnen om redenen die niet dezelfde zijn. 

Bij een verjaringstermijn (waarbij hier gemakshalve abstractie gemaakt wordt van de 
verkrijgende verjaring), wordt iemand bevrijd (vandaar: bevrijdende verjaring).60  Na het ver-
strijken van de verjaringstermijn kan een aanspraak niet meer in rechte worden uitgeoefend: 
degene die bevrijd is, werd te lang met rust gelaten (verjaring als waarborg voor de maat-

                                                 
60  Het onderscheid tussen bevrijdende en verkrijgende verjaring komt kort aan bod bij de definiëring in de 

hierna volgende paragraaf. 
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schappelijke rust).  Wanneer hij daarentegen tijdig verontrust werd, weet hij dat zijn weder-
partij de aanspraak niet vergeten is – het recht op vergetelheid dat de verjaring doet ontstaan, 
wordt aldus tenietgedaan.  Vandaar het fenomeen van de stuiting van de verjaring: degene die 
de aanspraak (misschien ooit nog) wil uitoefenen, kan de verjaring stuiten, door duidelijk te 
maken dat hij zijn aanspraak niet vergeten is.  Vanuit het perspectief van de maatschappelijke 
rust en het recht op vergetelheid, wordt duidelijk dat de effectieve uitoefening in rechte niet 
vereist is om de verjaring te stuiten.  Immers, ook wie een ingebrekestelling tot zijn schulde-
naar richt, maakt duidelijk dat hij zijn aanspraak niet is vergeten (of niet wil vergeten).  Na de 
ingebrekestelling kan de debiteur er niet op rekenen dat de schuldeiser de aanspraak niet meer 
zal uitoefenen.  Vandaar dat ook een ingebrekestelling de verjaring stuit (of zou moeten 
worden geacht te stuiten), ook al heeft de schuldeiser nog geen vordering in rechte ingeleid.61  
Vooraanstaande auteurs (zie o.m. de verwijzing in de vorige voetnoot) ontzeggen soms stui-
tende werking aan een ingebrekestelling, met name op grond van het argument dat de stui-
tingsgronden limitatief staan opgesomd in art. 2244 B.W.  Volgens die bepaling heeft o.m. 
een “bevel tot betaling” stuitende werking.  Een “bevel” kan in beginsel slechts betekend 
worden door een gerechtsdeurwaarder op grond van een uitvoerbare titel, althans wanneer het 
bevel bedoeld wordt als eerste daad van tenuitvoerlegging.  Men zou echter het begrip 
“bevel” zoals gebruikt in art. 2244 B.W. kunnen interpreteren in ruime zin, als zijnde het 
klassieke “bevel” betekend door de gerechtsdeurwaarder, maar ook omvattende de 
ingebrekestelling.62  In randnr. 717 wordt weliswaar een voorstel de lege ferenda gedaan om 
deze ruime interpretatie overbodig te maken. 

Een erkenning door de schuldenaar van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, 
stuit de verjaring eveneens (art. 2248 B.W.).63  Ook hier geldt weer de boodschap: ik ben u 
niet vergeten. 

A fortiori moet ook aan de dagvaarding in kort geding stuitende werking worden toege-
kend.  Hoewel zij nog niet de daadwerkelijke uitoefening van de aanspraak ten gronde is 
(vandaar ook dat soms geoordeeld wordt dat een dagvaarding in kort geding de verjaring niet 
stuit), is een dagvaarding in kort geding in zeer vele gevallen de (soms zelfs absoluut noodza-
kelijke) voorbereiding van een bodemprocedure.  Men dient er dus vanuit te gaan dat de 
boodschap van de dagvaarding in kort geding luidt: ik ben u niet vergeten, ik wens mijn 
                                                 
61  Vroeger werd soms de opvatting gehuldigd dat een ingebrekestelling de verjaring niet stuit, behalve 

wanneer de partijen overeenkomen de ingebrekestelling stuitende werking toe te kennen (A. VAN OE-
VELEN, a.w., T.P.R. 1987, 1811-1812; W. WILMS, Dagvaarding en verjaring, Antwerpen, Maklu, 1990, 
14-17), maar die opvatting moet als verlaten worden beschouwd (contra: R. DEKKERS en E. DIRIX, 
Handboek burgerlijk recht.  Deel II: zakenrecht, zekerheden, verjaring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
511).  In de recentere rechtspraak wordt ook een ingebrekestelling, terecht, wel degelijk als een 
stuitingsdaad erkend (zie bv.: Arbh. Antwerpen 24 april 2001, www.cass.be).  Dat punt is nochtans 
betwist, want er duikt ook nog rechtspraak op waarin ten onrechte wordt geoordeeld dat een 
ingebrekestelling geen stuitende werking heeft: zie bv. Arbrb. Oudenaarde 26 mei 2003, www.cass.be. 

62  In de volgende passage wordt eveneens geponeerd of minstens gesuggereerd dat een ingebrekestelling de 
verjaring stuit: “De betekening van het bevel geldt als ingebrekestelling en heeft ook tot gevolg dat de 
verjaring wordt gestuit (art. 2244 B.W.) en dat de moratoire rente is verschuldigd.  In de regel zijn die 
gevolgen reeds ingetreden door andere handelingen (ingebrekestelling, dagvaarding, bewarend be-
slag,…).” (E. Dirix en K. Broeckx, Beslag, in A.P.R., Antwerpen, Kluwer, 2001, nr. 336, p. 335-336). 

63  Zie over de neerlegging van een conclusie als stuitingsdaad: Cass. 10 januari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 
237; Antwerpen 10 juni 1998, Limb. Rechtsl. 1999, 239. 
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aanspraak in rechte uit te oefenen en ik vat thans de voorbereiding daartoe aan.  Wanneer bv. 
een gerechtsdeskundige wordt aangesteld in kort geding maar de expertisewerkzaamheden 
jarenlang aanslepen, is het ongerijmd te oordelen dat de bodemprocedure laattijdig is 
ingesteld, door geen stuiting te aanvaarden in de periode tussen de dagvaarding in kort geding 
tot aan de voltooiing van de kortgedingprocedure (in sommige gevallen is dat tijdstip de 
neerlegging van het definitief deskundig verslag ter griffie, met name wanneer de 
kortgedingrechter enkel een expert aanstelt zonder vervolgens wat dan ook nog te bevelen of 
te beslissen). 

Uit het bovenstaande blijkt meteen ook dat de vraag of men in een bepaald geval het 
middel van de verjaring opwerpt, in principe enkel private belangen raakt (zie ook de volgen-
de paragraaf).  Bijgevolg kan de rechter het middel van de verjaring niet ambtshalve 
toepassen (art. 2223 B.W.).  Dat is geheel logisch, rekening houdend met het feit dat de 
verjaring in burgerlijke zaken in belangrijke mate afhankelijk is van de wil van de partijen om 
te vergeten. 

De finaliteit van een verjaringstermijn is aldus: bewerkstelligen dat in het belang van 
een individu rust en een recht op vergetelheid ontstaat.  Onrechtstreeks is dat natuurlijk ook in 
het belang van de maatschappij.  Vandaar dat de regels i.v.m. de verjaring in het algemeen – 
d.i. het instituut van de verjaring – wél de openbare orde raken (partijen kunnen bv. niet over-
eenkomen dat tussen hen een langere dan wettelijke verjaringstermijn geldt; maar wel een 
kortere, want daardoor komt de maatschappelijke rust en het recht op vergetelheid sneller tot 
stand).  Dat in tegenstelling tot het middel van de verjaring, d.i. de mogelijkheid om de ver-
jaring in een concreet geval op te werpen (zie ook de volgende paragraaf). 
 
28. Vervaltermijnen daarentegen hebben een finaliteit die enigszins afwijkt van die van de 
verjaringstermijnen.  Vervaltermijnen zullen in vele gevallen ongetwijfeld ook bijdragen tot 
de rust en het recht op vergetelheid in hoofde van individuen, maar zij hebben meer dan ver-
jaringstermijnen een ordenende functie in het belang van de maatschappij.  Heel vaak zijn 
vervaltermijnen trouwens veel korter dan verjaringstermijnen, zodat een recht op vergetelheid 
meestal buiten beeld blijft bij vervaltermijnen.  Zij zijn er niet op gericht te vermijden dat 
partijen nog het bewijs zouden moeten leveren van feiten van te lang geleden; zij zullen er in 
vele gevallen veeleer op gericht zijn orde te scheppen, partijen aan te zetten tot diligentie.  
Vooral bij de vervaltermijnen die termijnen van rechtspleging zijn, komt die finaliteit van de 
vervaltermijn goed tot uiting.  Eén maand na de betekening is de termijn voor hoger beroep in 
principe afgelopen – dan is de kous finaal af (causa finita est).64  Een recht op vergetelheid, 
zoals bij verjaring, is in dat geval allerminst aan de orde: het feit dat de termijn verstreken is, 
wil allerminst zeggen dat de partijen de gewezen uitspraak vergeten zijn of mogen vergeten! 
 Een ordentelijk verloop van de procedure waarborgen, d.i. de finaliteit van de verval-
termijnen die termijnen van rechtspleging zijn, is niet zozeer gericht op de bescherming van 
private belangen, maar wel op bescherming van de goede werking van het rechterlijk appa-
raat, d.i. een doelstelling die van algemeen belang is.  Aldus kan de rechter in hoger beroep 
                                                 
64  Zie voor een (niet-exhaustieve) opsomming van een aantal vervaltermijnen in het gerechtelijk recht: D. 

SCHEERS, “Termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de termijn nog?  
Termijnregelingen in en buiten de procedure, Brussel, Larcier, 2004, 46. 
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die vaststelt dat de beroepstermijn verstreken is, wél ambtshalve de laattijdigheid van het 
hoger beroep opwerpen (zie randnr. 61). 
 Precies omdat (het verloop van) vervaltermijnen niet afhankelijk is van de wil van de 
partijen, gelet op hun finaliteit, zijn zij niet vatbaar voor stuiting.  De boodschap bij stuiting 
(ik ben u niet vergeten!) is niet aan de orde bij een vervaltermijn. 
 Eens de verjaringstermijn verstreken is, is degene in wiens voordeel de termijn liep, be-
vrijd.  De toevallige omstandigheid dat de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of 
wettelijke feestdag is, keert zich in dat geval zoals reeds gezegd niet tegen degene in wiens 
voordeel de termijn liep.  Dat geeft vrijwel nooit aanleiding tot onbillijke resultaten, want 
desnoods moet de schuldeiser maar op die laatste dag een stuitingsdaad stellen (bv. een inge-
brekestelling per fax versturen).65

 Bij vervaltermijnen daarentegen, is geen stuiting mogelijk – zodat de omstandigheid dat 
de laatste dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, een onbillijke inkorting van de 
termijn tot gevolg kan hebben.66  Zeker omdat nogal wat proceshandelingen ter griffie moeten 
worden verricht of voor andere proceshandelingen de bijstand van een gerechtsdeurwaarder 
vereist is, zouden zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen aanleiding kunnen geven tot 
onbillijke gevolgen mochten zij geen aanleiding geven tot verplaatsing van de vervaldag naar 
de eerstvolgende werkdag. 
 
29. De uiteenlopende finaliteit van verjaringstermijnen tegenover vervaltermijnen, geeft 
ook aanleiding tot belangrijke verschillen wat sanctionering betreft.  Bij een verstreken 
verjaringstermijn kan degene die door de verjaring bevrijd is opwerpen: het is te laat, dat is 
allemaal te lang geleden, hier moet u mij niet meer mee komen lastigvallen (ik mag u 
vergeten).  De sanctie bij een verstreken verjaringstermijn is aldus in alle gevallen dezelfde: 
als degene die bevrijd is de verjaring van de vordering opwerpt (in welke stand van het 
geding ook: zie art. 2224 B.W.), is de vordering onontvankelijk. 
 Bij een vervaltermijn daarentegen, is de finaliteit zoals gezegd gericht op de bescher-
ming van de maatschappij in het algemeen (en voor wat betreft de vervaltermijnen die ter-
mijnen van rechtspleging zijn: op de bescherming van de goede werking van het rechterlijk 
apparaat).  Vandaar ook dat de partij die de termijnoverschrijding opwerpt, in het geval van 
een vervaltermijn – althans als het gaat om een vervaltermijn waaraan een sanctie verbonden 
is, dus niet om een termijn van orde – geen belangenschade moet aantonen (zie art. 862, § 1, 
1° Ger. W.). 

De redenering “het is te lang geleden, dus kan het niet meer” (zoals bij verjaringster-
mijnen), gaat bij vervaltermijnen zeker niet altijd op.  Vaak is het namelijk helemaal niet lang 
geleden en is een recht op vergetelheid niet aan de orde. 

                                                 
65  Zie vorig randnummer over de stuitende werking die een ingebrekestelling geacht moet worden te heb-

ben. 
66  Zie voor wat betreft verlenging tot de eerstvolgende werkdag van de termijn om een prestatie te verrich-

ten onder verbeurte van een dwangsom: Benelux Hof 16 december 2004, J.L.M.B. 2005, 188, concl. J.-F. 
LECLERCQ. 
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 Vervaltermijnen (met name wanneer zij termijnen van rechtspleging zijn) zijn eigenlijk 
bedoeld om de molen te doen draaien.  Wanneer het dan toch eens fout loopt en er bv. een 
tand van een tandwiel in de molen afbreekt, is dat geen reden om de molen af te breken. 
 Hoe erg het probleem is wanneer een vervaltermijn verstreken is, kan niet in abstracto 
gezegd worden, omdat de aard van het probleem sterk verschillend kan zijn naargelang het 
geval.  De finaliteit van de specifieke regel moet bij vervaltermijnen voor ogen gehouden 
worden: vandaar dat dekking van nietigheid bij een verstreken (verval)termijn die gesanc-
tioneerd wordt met nietigheid, wegens bereiken van het normdoel, wel denkbaar is, zoals de 
wet (thans) expliciet bepaalt in art. 867 Ger. W.67

 
30. Er zijn ook termijnen binnen dewelke een proceshandeling moet gebeuren, die beant-
woorden aan alle kenmerken van een vervaltermijn, maar waarvan de overschrijding aanlei-
ding geeft tot geen enkele sanctie (of minstens geen rechtstreekse sanctie).68

 Welke de sanctie is die moet worden verbonden aan overschrijding van een verval-
termijn, is op zich niet doorslaggevend om uit te maken of sprake is van een vervaltermijn 
dan wel van een verjaringstermijn.  Een termijn waaraan geen sanctie verbonden is, kan men 
zonder probleem nog steeds omschrijven als een vervaltermijn, precies omdat de sanctie niet 
determinerend is voor het begrip “vervaltermijn” (cf. supra: “verval” in “vervaltermijn” duidt 
niet op de sanctie bij overschrijding van de termijn, maar duidt erop dat een bepaalde rechts-
handeling binnen een bepaalde maximumtermijn moet gebeuren). 
 Om verwarring te vermijden en om meteen duidelijk te maken dat aan (overschrijding 
van) een bepaalde termijn geen sanctie verbonden is, verdient gebruik van de term “termijn 
van orde” aanbeveling.69

 Termijnen van orde zijn (in principe) vrijblijvende richtlijnen: zij geven uitdrukking aan 
de visie van de wetgever hoe de omvang van bepaalde tijdsspannes er idealiter uitziet.  Dat 
we niet in een ideale wereld leven (in een ideale wereld is trouwens geen behoefte aan 
burgerlijk procesrecht) blijkt ook uit het feit dat uit de tekst van de wet niet altijd duidelijk 
valt af te leiden of sprake is van een termijn van orde dan wel van een vervaltermijn waar wél 
een sanctie aan verbonden is.  Slechts aan de hand van de rechtspraak, die in het beste geval 
in overeenstemming is met de finaliteit van de regel en de ernst van de overschrijding van de 
termijn (of de afwezigheid daarvan), kan worden uitgemaakt of sommige termijnen gelden als 
termijnen van orde of niet. 
 Art. 836 Ger. W. biedt een goed voorbeeld van een bepaling die een termijn van orde 
bevat, die op grond van de in de wet gebruikte bewoordingen niet als zodanig herkenbaar is: 
“De akte van wraking wordt binnen vierentwintig uren door de griffier overhandigd aan de 
gewraakte rechter.  Deze is gehouden binnen twee dagen onderaan op die akte een verklaring 
te stellen, luidens welke hij in de wraking berust of weigert zich van de zaak te onthouden, 
                                                 
67  Meer daarover onder randnr. 337. 
68  Zie voor een opsomming en bespreking van een aantal termijnen van orde:  G. CLOSSET-MARCHAL, “La 

sanction des délais en droit judiciaire privé”, in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 390 
e.v. 

69  In het Frans: “délais d’ordre” (G. CLOSSET-MARCHAL, “La sanction des délais en droit judiciaire privé”, 
in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 381). 
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met zijn antwoord op de middelen van wraking.”  Van termen als “gehouden zijn” zou men 
kunnen veronderstellen dat zij een bindende verplichting impliceren, doch men neemt aan dat 
die termijn van twee dagen niet is voorgeschreven op straffe van enige sanctie.70

 Hetzelfde geldt voor art. 736 Ger. W., waarin bepaald wordt dat de eiser zijn stukken 
binnen acht dagen na de inleiding van de zaak aan de verweerder “moet” overleggen.  Uit de 
tekst van die bepaling blijkt, spijts gebruik van het woord “moet”, toch al duidelijker dat er bij 
overschrijding geen drama dreigt, want in lid 1 van die bepaling wordt gepreciseerd dat de 
rechtspleging ambtshalve geschorst wordt indien de partijen hun stukken niet aan elkaar 
hebben overgelegd.  De finaliteit van die regel is vanzelfsprekend de procedures bespoedigen, 
maar bij niet inachtneming ervan zijn uiteindelijk niemands rechten geschaad: de procedure 
ligt stil, hetgeen iets is waar de verweerder niet zelden belang bij heeft.  Wie vanwege zijn 
tegenpartij absoluut de stukken wil ontvangen, wordt door die regel niet geblokkeerd.  Hij kan 
zonder probleem conclusietermijnen bekomen op grond van art. 747, § 2, Ger. W.: in dat 
geval zal de onwillige procespartij de stukken die zij heeft wel moeten overmaken, daar zij 
dat samen met haar conclusie moet doen (art. 740 Ger. W.), op straffe van wering uit het 
debat. 
 Ook aan overschrijding van de termijn van acht dagen zoals bepaald in art. 970, is geen 
sanctie verbonden (een verzoekschrift tot wraking van een gerechtsdeskundige moet luidens 
die bepaling worden ingediend binnen acht dagen nadat de partij kennis heeft gekregen van 
de redenen voor de wraking).71

 Het meest klassieke voorbeeld van termijnen van orde in het burgerlijk procesrecht zijn 
wellicht de conclusietermijnen van art. 747, § 1, Ger. W.  In dat geval bevat de wet – zoals 
idealiter wenselijk is – een aanduiding in die richting, zoals blijkt uit het laatste lid van die 
wetsbepaling (“De partijen kunnen de termijnen in der minne wijzigen”). 
 De termijnen zoals neergelegd in art. 747, § 1, Ger. W. zijn een voorbeeld van termijnen 
van orde die geen problemen opleveren.  Partijen beschikken immers over voldoende mecha-
nismen om de partij die de termijnen van art. 747, § 1, Ger. W. niet in acht neemt, tot 
diligentie te dwingen. 
 
31. Andere termijnen van orde zijn wel een bron van problemen.  Typevoorbeeld daarvan is 
de termijn voor de gerechtsdeskundige om zijn verslag neer te leggen (art. 963 Ger. W.).  
Buiten vervanging door een andere gerechtsdeskundige (wat uiteraard slechts bijkomende 
vertraging kan opleveren), ligt in ons procesrecht nauwelijks een sanctie of enig ander mecha-
nisme voor ter bestrijding van inertie bij gerechtsdeskundigen.  In theorie kan de rechter wel 
het honorarium van de expert verminderen bij overschrijding van de in het vonnis van 
aanstelling bepaalde termijn72, doch in de praktijk wordt daarvan veel te weinig gebruik 
gemaakt. 

                                                 
70  Brussel 16 maart 1994, Pas. 1994, II, 77. 
71  Cass. 17 september 1993, www.cass.be. 
72  G. CLOSSET-MARCHAL, “La sanction des délais en droit judiciaire privé”, in Mélanges Philippe Gérard, 

Brussel, Bruylant, 2002, 392. 
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Als gerechtsdeskundigen systematisch zouden worden uitgenodigd om de vertraging te 
verantwoorden, op straffe van vermindering van hun honorarium bij gebreke aan verantwoor-
ding die door de rechter aanvaardbaar wordt geacht (bv. de houding van de partijen zelf, een 
opdracht die complexer bleek dan ten tijde van het vonnis kon worden vermoed), dan zou een 
uitermate belangrijke bron van vertragingen in de burgerlijke procedure ongetwijfeld 
(minstens grotendeels) worden uitgeroeid.73  Deze termijn zou moeten worden beschouwd als 
een termijn die géén termijn van orde is, maar als een vervaltermijn voorgeschreven op straffe 
van een sui generis sanctie (nl. vermindering van het honorarium bij ontstentenis van door de 
rechter aanvaardbaar geachte verantwoording, onverminderd desgevallend het recht op scha-
devergoeding in hoofde van de partijen). 
 
H. VERJARING 
 
32. Er bestaan in ons recht twee soorten verjaring, met name de verkrijgende en de bevrij-
dende verjaring.  De verkrijgende verjaring doet een (positieve) aanspraak ontstaan – bijvoor-
beeld als middel van eigendomsverwerving – en is een fenomeen uit het burgerlijk recht dat 
in de procesrechtelijke context buiten beschouwing mag blijven. 

De bevrijdende verjaring is een verweermiddel waardoor een bepaalde aanspraak op 
andermans goed niet meer kan worden opgeëist wegens de niet-uitoefening van dit recht bin-
nen de door de wet bepaalde termijn.74

Bevrijdende verjaringstermijnen zijn – in tegenstelling tot de vervaltermijnen – vatbaar 
voor stuiting (zie in dat verband ook de bespreking hierboven van het onderscheid tussen ver-
valtermijnen en verjaringstermijnen, randnrs. 24 tot 30).75  Verjaringstermijnen zijn tevens 
vatbaar voor schorsing, met name op basis van de schorsingsgronden uit het burgerlijk recht 
(zie de artikelen 2251 t.e.m. 2259 B.W.).  Vervaltermijnen daarentegen kunnen slechts uitzon-
derlijk geschorst worden (zie bv., zoals reeds aangehaald in randnr. 23, art. 56 Ger. W.). 
 
33. De instelling van de verjaring is erop gericht de rechtszekerheid te bevorderen.76  Ener-
zijds ontstaat door verjaring de zekerheid dat vorderingen in rechte niet kunnen worden 
ingesteld na het verstrijken van een bepaalde periode, anderzijds wordt door verjaring ver-
meden dat partijen het bewijs zouden moeten voorleggen van feiten die nog moeilijk te 
bewijzen zijn.  Aangezien de verjaring rechtszekerheid en sociale rust beoogt, raakt de instel-
ling van de verjaring als zodanig de openbare orde.77  Dit betekent niet dat alle regels met be-
trekking tot de verjaring de openbare orde zouden raken.  Het middel van de verjaring, d.w.z. 

                                                 
73  Burgerlijke procedures die langer dan tien jaar aanslepen waarin op geen enkel ogenblik sprake is van 

een expertise zijn veeleer zeldzaam.  Het omgekeerde is helaas geen zeldzaamheid… 
74  A. VAN OEVELEN, a.w., T.P.R. 1987, 1759. 
75  Cass. 7 december 1995, R.W. 1995-96, 1416, verwijzende noot; Brussel 25 april 1991, J.T. 1991, 771. 
76  I. CLAEYS, “Rede en passie, ook bij verjaring”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de termijn nog?  

Termijnregelingen in en buiten de procedure, Brussel, Larcier, 2004, 18. 
77  A. VAN OEVELEN, a.w., T.P.R. 1987, 1763-1764. 

 



 – 34 –

het recht om de verjaring in te roepen eenmaal zij verworven is, raakt in principe enkel privé-
belangen.78

Partijen kunnen niet op voorhand overeenkomen dat tussen hen een langere dan wet-
telijk voorziene verjaringstermijnen geldt.  Evenmin kunnen partijen zich vooraf het recht 
ontzeggen een beroep te doen op de verjaring (art. 2220 B.W.).  Eens de verjaring verworven 
is, kan men wel afstand doen van het recht om ze in te roepen (art. 2220, in fine, B.W.).  
Partijen kunnen ook overeenkomen dat tussen hen een kortere verjaringstermijn geldt dan 
wettelijk voorzien – een dergelijke overeenkomst kan in beginsel de rechtszekerheid slechts 
ten gunste komen – voor zover de termijn niet zo kort is dat de facto de mogelijkheid om zich 
tot de rechter te wenden vrijwel nooit meer op zinvolle wijze kan worden uitgeoefend.79

Het voornaamste gevolg van het gegeven dat het middel van de verjaring de openbare 
orde niet raakt, is dat de rechter dat middel niet ambtshalve mag toepassen, een beginsel dat 
uitdrukkelijk in artikel 2223 B.W. wordt weergegeven (“De rechter mag het middel van verja-
ring niet ambtshalve toepassen.”). 
 
34. Het verweermiddel van de verjaring is een middel van niet-ontvankelijkheid, dat in 
iedere stand van het geding kan worden ingeroepen, tot aan de sluiting der debatten.80  Men 
kan de verjaring zelfs in hoger beroep voor het eerst inroepen, tenzij de omstandigheden doen 
vermoeden dat er sprake is van afstand (art. 2224 B.W.). 

Daar het middel van de verjaring de openbare orde in principe niet raakt, kan het niet 
voor de eerste maal bij een voorziening in cassatie worden ingeroepen.  Het zou in de regel 
gaan om een nieuw middel, waarvan het Hof van Cassatie geen kennis kan nemen (tenzij in 
gevallen waarin het middel van de verjaring de openbare orde raakt, zoals bijvoorbeeld de 
verjaring van de burgerlijke vordering voortvloeiend uit een misdrijf).81

Wat verjaring en onoverkomelijke dwaling betreft, mag gewezen worden op een arrest 
van het Hof van Cassatie van 20 maart 1995, waarin het Hof overweegt dat de onover-
komelijke dwaling niet leidt tot de wettelijke onmogelijkheid om de rechtsvordering uit te 
oefenen; zij schorst bijgevolg de verjaring ervan niet.82

Wat de stuiting van de verjaring betreft, mag verwezen worden naar een arrest van het 
Hof van Cassatie van 31 oktober 1994.83  Wanneer een dagvaarding niet is gevolgd door een 
inschrijving van de zaak op de algemene rol, geldt de zaak als niet aanhangig gemaakt voor 
het gerecht, zodat die dagvaarding volgens het Hof van Cassatie de verjaring niet stuit.84

                                                 
78  Idem. 
79  S. AMRANI-MEKKI, Le temps et le procès civil, Parijs, Dalloz, 2002, 34-35. 
80  Beslagr. Namen 20 januari 1984, R.R.D. 1984, 221. 
81  Cass. 23 januari 2006, S.05.0053/N, www.cass.be.  Meer over het fenomeen van het “nieuw middel”: 

infra, nrs. 548 e.v. 
82  Cass. 20 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 325. 
83  Cass. 31 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 900. 
84  Vgl. met de bespreking infra onder randnr. 157 van de vraag of een ongeldige betekening in het 

algemeen de verjaring stuit. 
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Voor het overige mag, wat de verjaring betreft, verwezen worden naar de literatuur 
daarover.85  Voor wie een algemeen overzicht wil, wordt verwezen naar een uitstekende 
bijdrage van A. VAN OEVELEN.86  Zie ook infra, nr. 62, m.b.t. het voorwerp van de verjaring 
en de gevolgen van de betaling van een verjaarde schuld (zie wat dat laatste betreft ook 
randnrs. 16 en 169).  Zie ook infra, nrs. 112 en 133 m.b.t. het mogelijk tergend of roekeloos 
karakter van de inleiding van een verjaarde vordering. 
 
I. VORMGEBREK 
 
35. Vormen hebben betrekking op de wijze waarop materieelrechtelijke aanspraken worden 
uitgeoefend.  Zij geven de aanspraak a.h.w. gestalte.  De aanspraak is (de inhoud van) wat 
men vraagt; de in acht te nemen vormen (formaliteiten) hebben betrekking op hoe men dat 
dient te vragen. 
 Het vormgebrek is aldus de niet-naleving van een vormvoorschrift.  Het vormvoor-
schrift is de rechtsregel die voorschrijft hoe men een aanspraak dient uit te oefenen. 
 Het vormvoorschrift in de ruime zin van het woord omvat niet alleen het voorschrift 
m.b.t. hoe men iets moet doen, maar ook wanneer men iets moet doen (zowel vanaf als tot 
wanneer).  In een nog ruimere zin zou men kunnen stellen dat “vormvoorschrift” ook betrek-
king heeft op het “wie” en het “waar” van de proceshandeling; maar als men het begrip 
“vormvoorschrift” zo ruim gebruikt, verwatert het eigenlijk tot synoniem met “regel van bur-
gerlijk procesrecht”.  In de enge (en meer gebruikelijke) zin heeft het begrip “vorm” (vorm-
voorschrift, vormgebrek) enkel betrekking op hoe men iets moet doen in het kader van een 
procedure, d.i. welke formaliteiten in acht te nemen zijn bij de uitoefening in rechte van een 
aanspraak.  Als het begrip vorm beperkt wordt tot het “hoe” van de proceshandeling, dan 
heeft het begrip termijn betrekking op het “wanneer”.  De kwesties van de bevoegdheid en de 
aanleg hebben betrekking op de vraag “waar” de proceshandeling moet worden verricht (voor 
welke rechtbank; materiële en territoriale bevoegdheid).  De kwesties van het belang en de 
hoedanigheid hebben betrekking op “wie” de proceshandeling kan verrichten. 
 Miskenning van een vormvoorschrift geeft niet ipso facto aanleiding tot een sanctie.  
Sommige vormvoorschriften zijn immers slechts indicatief.87

 Een belangrijk element van de definitie van het vormgebrek (in de enge zin), is dat dit 
begrip veronderstelt dat sprake is van een (gebrekkige) proceshandeling die gesteld wordt 
door iemand die wèl het recht heeft om over de gegrondheid van zijn aanspraak een uitspraak 

                                                 
85  Zie o.m.: W. WILMS, Dagvaarding en verjaring, Antwerpen, Maklu, 1990; F. ZENATI en S. FOURNIER, 

“Essai d’une théorie unitaire de la prescription”, Rev. trim. dr. civ. 1996, 339.  Zie over verjaring en de 
beroepsaansprakelijkheid van de advocaat: Brussel 8 mei 2001, J.L.M.B. 2003, 1656, noot J.-P. BUYLE. 

86  A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Bel-
gisch privaatrecht”, T.P.R. 1987, 1760.  Zie over de verhouding tussen de verjaring en het adagium “fraus 
omnia corrumpit” (dat een algemeen rechtsbeginsel uitmaakt):  I. CLAEYS, “Rede en passie, ook bij verja-
ring”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de termijn nog?  Termijnregelingen in en buiten de procedure, Brussel, 
Larcier, 2004, 36-38. 

87  Art. 743 Ger. W. bijvoorbeeld, schrijft voor dat de partijen gehouden zijn in hun conclusie opgave te 
doen van het algemeen rolnummer van de zaak.  Aan de miskenning van dat voorschrift is geen sanctie 
verbonden. 
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te bekomen.  Wanneer dat recht niet voorligt, ligt een probleem voor dat ernstiger is dan een 
louter vormgebrek (dat slechts betrekking heeft op het “hoe” van de rechtshandeling).  Om 
dat laatste element te benadrukken, moet de bovenvermelde definitie van het vormgebrek (in 
het burgerlijk procesrecht) als volgt worden aangevuld: het vormgebrek is de niet-naleving 
van een vormvoorschrift door iemand die het recht heeft om over de gegrondheid van zijn 
aanspraak een uitspraak te bekomen. 
 
J. NIETIGHEID, ABSOLUTE  EN RELATIEVE NIETIGHEID 
 
36. Nietigheid is de sanctie die erin bestaat dat een bepaalde rechtshandeling geen rechts-
gevolgen heeft.  Zij wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden.  Nietigheid is dus synoniem 
van ongeldigheid. 

W. VAN GERVEN noemde de nietigheid tegelijk de beste en de slechtste sanctie: de 
beste, omdat zij zoveel mogelijk de vorige toestand herstelt, de slechtste, omdat zij een 
ernstige storing betekent van het rechtsverkeer.88

De nietigheid als zodanig (d.w.z. de aard en de gevolgen van de nietigheid) is hetzelfde 
verschijnsel in het (burgerlijk) recht in de ruime zin (bijv. de nietigheid van een overeen-
komst) als in het procesrecht.  Telkens is er sprake van een rechtshandeling die geacht wordt 
niet te hebben plaatsgevonden.  Wel is het zo dat in het procesrecht het fenomeen van de 
nietigheid wordt ingebed in de (verzachtings)regeling van art. 860 e.v. Ger. W., die blijkens 
de gebruikte bewoordingen in die wetsbepalingen van toepassing is op alle “proceshan-
delingen”.89  De vraag of een vonnis kan gelden als proceshandeling in de zin van art. 860, 
komt aan bod in randnummer 261 e.v. 
 Precies omdat de nietigheid zo ingrijpend is, mag zij in het procesrecht slechts gelden 
als ultimum remedium, wanneer aan een dubbele voorwaarde voldaan is (1) enige andere ver-
vangende sanctie of remediërende maatregel is niet mogelijk of niet opportuun; (2) enige ver-
zachting van de nietigheid is niet opportuun. 

Het uitspreken van een nietigheid wanneer aan die dubbele voorwaarde niet voldaan is, 
is onverenigbaar met de geest van het Gerechtelijk Wetboek: “Recherchant ‘le point d’équi-
libre qui écarte les périls du laxisme tout en évitant les maux d’un formalisme excessif’ [rap-
port VAN REEPINGHEN, 438], le Commissaire royal a rédigé des textes aussi clairs que pos-
sible dans le but de réduire la fréquence du prononcé de l’annulation des actes de procédure.  
Il a décidé une ‘déformalisation’ considérable du droit judiciaire.  La lecture de son rapport 
révèle à quel point Charles VAN REEPINGHEN voulait que le prononcé de la nullité soit une 
mesure extrême, rarement utilisée, à défaut de possibilité de régularisation.”90

 

                                                 
88  W. VAN GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard 

Wetenschappelijke Uitgeverij, 1969, 399. 
89  Meer over dit begrip: infra, nrs. 255 e.v. 
90  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 115, die in voetnoot 6 op dezelfde bladzijde vermeldt dat de wens 

uitgedrukt door de Koninklijk commissaris aanvaard en benadrukt werd door het parlement, met 
verwijzing naar het verslag DE BAECK, Bruylant, 864. 
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37. Absolute nietigheid is – in het algemeen – de sanctie die wordt uitgesproken bij misken-
ning van een regel van openbare orde.  In het procesrecht is absolute nietigheid de sanctie die 
wordt uitgesproken of kan worden uitgesproken wanneer een proceshandeling wordt verricht 
of nagelaten in strijd met een regel of beginsel van procesrecht, op voorwaarde dat die regel 
of dat beginsel de openbare orde raakt, of op voorwaarde dat het een zgn. absolute nietigheid 
opgesomd in art. 862 Ger. W. betreft.  Voor de aldaar opgesomde gevallen is geen belan-
genschade vereist, maar zij raken niet steeds de openbare orde (zie bv. randnr. 352 i.v.m. de 
betekening van een verstekvonnis binnen het jaar: het gaat daar om een probleem van ter-
mijnen, dus een “absolute” nietigheid vermeld in art. 862, maar de regel die de betekening 
van een verstekvonnis binnen een jaar voorschrijft, raakt enkel de private belangen der 
procespartijen). 
 De miskenning van een wetsbepaling die (of een algemeen rechtsbeginsel dat) de open-
bare orde raakt, kan door de rechter ambtshalve worden opgeworpen en kan tevens (in 
beginsel) voor het eerst in cassatie worden aangevoerd.91  De absolute nietigheden van art. 
862 kunnen krachtens de tekst van die bepaling door de rechter ambtshalve worden 
opgeworpen; zij kunnen in beginsel ook voor het eerst in cassatie worden aangevoerd (want 
ofwel zijn ze van openbare orde, ofwel van dwingend recht; zie daarover het volgende 
randnummer). 

In het gerechtelijk recht heeft de wetgever nagelaten duidelijk aan te geven of een regel 
van openbare orde is of niet.  Die vraag moet beantwoord worden in het licht van de finaliteit 
van de regel: is hij gericht op bescherming van de belangen van de samenleving (i.h.b. een 
degelijk justitiebeleid en justitiemanagement), dan zal de rechtsregel in beginsel van openbare 
orde zijn.92

 Bevestiging van absoluut nietige rechtshandelingen is in principe uitgesloten, maar in 
het procesrecht wordt aan dat (strenge) uitgangspunt weliswaar verzachting geboden.93  Het-
zelfde geldt voor afstand van de door de regel geboden bescherming. 
 Dat ook “absolute” nietigheden in het procesrecht niet zo absoluut zijn (anders zou dek-
king van nietigheid zoals geregeld in art. 864 Ger. W. niet mogelijk zijn; verder kan ook een 
zgn. absolute nietigheid gedekt worden indien het normdoel bereikt is94), hoeft geen verwon-
dering te wekken en mag nog minder een bron van verontwaardiging zijn.  De openbare orde 
staat nu eenmaal niet écht op het spel wanneer bv. toch eens hoger beroep wordt ingesteld 

                                                 
91  Cass. 22 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 956, concl. J.F. LECLERCQ.  Wanneer iets wel of niet voor het eerst 

in cassatie kan worden opgeworpen, wordt in de bovenstaande uitspraak samenvattend en vereen-
voudigend weergegeven – meer nuance in dit verband vindt men in randnrs. 548 e.v. bij de bespreking 
van de sanctionering van het nieuwe middel. 

92  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 42. 
93  Zie bijv. art. 864 Ger. W. (dekking van nietigheid), waarover meer onder randnrs. 386 e.v. 
94  De lijst van art. 862 Ger. W. vormt dus enkel een uitzondering op art. 861: voor de nietigheden van art. 

862 wordt belangenschade vermoed; maar de lijst van 862 doet m.a.w. geen afbreuk aan art. 864 noch 
aan art. 867 (zie in dezelfde zin: D. DE PRINS, “Het beleid van het Hof van Cassatie inzake formalisme in 
het gerechtelijk recht”, Jura Falc. 1997, 567; P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 
45-46). 
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terwijl de termijn voorbij is en niemand het gezien heeft.95  In zo’n geval is ook die zgn. 
“absolute” nietigheid, vermeld in art. 862 Ger. W., gedekt op grond van art. 864 Ger. W., 
wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak gewezen wordt, behalve wanneer slechts sprake 
is van een maatregel van inwendige aard, en noch de rechter, noch de partijen het probleem 
hebben opgeworpen.  Het is natuurlijk onwenselijk dat appèlrechters belast worden met de 
beslechting van hogere beroepen in zaken waarin de termijn verstreken is, maar een 
dergelijke toestand is minder strijdig met de openbare orde dan bv. een overeenkomst waarbij 
ouders hun dochter als slavin verkopen.  “Absolute” nietigheid is daarom in het procesrecht 
een enigszins misleidende term.  Kenmerkend voor de zgn. “absolute” nietigheid in het 
procesrecht is dat de rechter ze ambtshalve kan opwerpen, d.i. zonder dat het door een partij 
gevorderd wordt – hoewel dat kenmerk dan weer niet tot de conclusie mag leiden dat telkens 
de wetgever melding maakt van een mogelijkheid voor de rechter om “ambtshalve” op te tre-
den, sprake zou zijn van een absolute nietigheid!96

Vaak gaat het in dat laatste geval om bepalingen die erop gericht zijn de rechter de mo-
gelijkheid te bieden een actief procesbeleid te voeren, zonder dat miskenning van die bepa-
lingen zou resulteren in een absolute nietigheid.  Als voorbeelden in dit verband gelden de 
artikelen 740 Ger. W. (mededeling van stukken), 747 en 748 (conclusietermijnen), en 856 (sa-
menvoeging van zaken).97

 Precies omdat de term “absolute nietigheid” in het procesrecht ietwat misleidend is, past 
een voorzichtig gebruik van die term.  Immers, niet alleen zijn absolute nietigheden niet zo 
absoluut in het procesrecht, maar daarenboven zou ook nog de misvatting kunnen ontstaan dat 
de “absolute nietigheden” in het Gerechtelijk Wetboek limitatief staan opgesomd in art. 862 
Ger. W.  Dat is niet juist: art. 862 Ger. W. bevat weliswaar een limitatieve lijst,98 maar het 
gaat om een lijst van gevallen waarin belangenschade niet vereist wordt.  Alle gevallen opge-
somd in art. 862 zijn “absolute nietigheden”, maar er zijn ook absolute nietigheden buiten de 
lijst van art. 862.  Het limitatief karakter van deze lijst heeft dus géén betrekking op de vraag 
of iets al dan niet een absolute nietigheid kan zijn zonder vermeld te zijn in art. 862 Ger. W. 
(antwoord: ja), maar wel op de vraag of in gevallen buiten art. 862 belangenschade soms 
vermoed wordt (antwoord: nee). 
 De inhoud van art. 862 Ger. W. is zeker voor kritiek vatbaar (één van de gevallen is bv. 
de eed opgelegd aan getuigen en aan deskundigen, maar als een expert naderhand de eed-
formule aan zijn verslag toevoegt, ook al is het al enige tijd geleden neergelegd, dan zou er 
niets aan de hand mogen zijn), maar daarop wordt verder ingegaan onder randnummers 254 
en 395. 

                                                 
95  Dat de laattijdigheid van een hoger beroep onopgemerkt blijft voor zowel de tegenpartij als de rechtbank 

is namelijk zo zeldzaam dat, wanneer het uitzonderlijk toch eens gebeurt, van een substantiële 
overbelasting van de appèlgerechten door dat ene geval geen sprake kan zijn. 

96  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 44. 
97  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 44-45. 
98  PH. DE BRUYNE en M. HEYMANS, “Enkele aspecten van de nietigheidstheorie in het Gerechtelijk 

Wetboek”, in X, Tien jaar gerechtelijk wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1981, 106. 
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 Zo gelden bv. als absolute nietigheden, zonder dat zij vermeld zijn in art. 862: de regels 
inzake de materiële bevoegdheid (dat is immers een ruimere problematiek dan enkel “de 
aanwijzing van de rechter die van de zaak kennis moet nemen” zoals vermeld in art. 862).99

Worden ook geacht de openbare orde te raken: de regels inzake territoriale bevoegdheid 
in zoverre sprake is van faillissement en gerechtelijk akkoord (art. 631), fiscale zaken (art. 
632) en beslagzaken (art. 633 Ger. W.).100  In die gevallen zal belangenschade wel vereist 
zijn.  Immers: de gevallen van absolute nietigheid waarvoor géén belangenschade vereist is, 
staan zoals gezegd limitatief opgesomd in art. 862 Ger. W.  Het is dus niet omdat een 
probleem de openbare orde raakt, dat art. 861 (het belangenschade-vereiste) automatisch 
buitenspel zou worden gezet.  De toepassing van de verzachtingsregeling op 
bevoegdheidskwesties is, toegegeven, betwistbaar (meer daarover onder randnr. 210).  
 Ook problemen van ontstentenis van rechtsvordering (vordering ingesteld door iemand 
die niet beschikt over het ius agendi) worden geacht van openbare orde te zijn.101  Daaruit 
vloeit bv. voort dat de toelaatbaarheidsregels van het hoger beroep of de voorziening in 
cassatie de openbare orde raken.  Niettegenstaande het ius agendi de openbare orde raakt en 
problemen in dat verband niet vermeld staan in art. 862 Ger. W., is het aantonen van 
belangenschade bij deze problemen niet vereist, aangezien het middel van niet-ontvanke-
lijkheid geen exceptie van nietigheid is (het vereiste van belangenschade zoals neergelegd in 
art. 861 geldt voor de nietigheid van een proceshandeling).  Het voorwerp van een niet-
ontvankelijkheid is dus de ingestelde vordering (daarin begrepen het rechtsmiddel).  Wanneer 
enkel een vormelijk probleem voorligt (er ontbreekt bv. een handtekening), is er sprake van 
een probleem van geldigheid van de proceshandeling (te sanctioneren met nietigheid, of te 
verzachten op grond van de nietigheidsregeling van art. 860 e.v.). 
 Uiteraard raakt ook de schending van grondrechten de openbare orde (waarbij met 
name art. 148 en 149 van de Grondwet en art. 6 E.V.R.M. in de praktijk relevant zullen zijn).  
Wanneer de appèl- of cassatierechter vaststelt dat de rechter niet onafhankelijk of onpartijdig 
heeft geoordeeld, of dat de motiveringsverplichting werd miskend, of dat de rechten van 
verdediging van een partij miskend werden, overstijgt zulks de private belangen van de 
partijen.102  Ook de regels inzake beslag en tenuitvoerlegging raken de openbare orde.103

 
38. Relatieve nietigheid is – in het algemeen – de sanctie die wordt uitgesproken bij mis-
kenning van een regel van dwingend recht. 
                                                 
99  P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in 

burgerlijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1103. 
100  A. FETTWEIS, Bevoegdheid, in Handboek voor Gerechtelijk Recht, II, Antwerpen, Standaard wetenschap-

pelijke uitgeverij, 1971, 294; P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet. (…)”, l.c., T.P.R. 2004, 
1124-1126. 

101  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 43-44.  
102  Meer daarover infra, onder randnrs. 615 e.v. m.b.t. de motiveringsverplichting en randnrs. 684 e.v. m.b.t. 

het recht van verdediging.  Zie over onafhankelijkheid en onpartijdigheid: o.m.: K. WAGNER, “De 
onafhankelijkheid van de rechter naar Europees recht”, Preadvies in VERENIGING VOOR DE 
VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIE EN NEDERLAND (ed.), De onafhankelijkheid van de 
rechter, Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 1, en de verwijzingen aldaar. 

103  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 44. 
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Belangrijk is dat het begrip “dwingend recht” hier gebruikt wordt in de betekenis van 
“dwingend recht dat de openbare orde niet raakt”.104  Het begrip “dwingend recht” (synoniem 
van imperatief recht, cf. imperatieve bepalingen) wordt m.a.w. gebruikt in tegenstelling tot 
“aanvullend recht” (synoniem van suppletief recht, cf. suppletieve bepalingen), maar óók in 
tegenstelling tot “regel van openbare orde”.  Er is dus geen sprake van een dichotomie 
(hoewel sommigen inderdaad uitgaan van een dichotomie en spreken van dwingend recht dat 
de openbare orde raakt en dwingend recht dat de openbare orde niet raakt, twee deel-
verzamelingen die dan tegenover aanvullend recht staan), maar van een trichotomie: regels 
(1) van openbare orde, (2) van (slechts) dwingend recht, of (3) van (louter) aanvullend recht.  
Drie categorieën hanteren vermijdt in dit verband misverstanden – en ook vanuit die cate-
gorisering blijven teksten van auteurs die uitgaan van een dichotomie nog steeds begrijpelijk 
(aangezien wie uitgaat van een dichotomie, het begrip “dwingend recht” zal moeten kwa-
lificeren). 
 Van bepalingen van dwingend recht (in de betekenis zoals hier gebruikt) mag men 
weliswaar niet afwijken, maar zij raken zoals gezegd de openbare orde niet, daar zij voorna-
melijk private belangen beschermen.105  De rechter mag miskenning ervan bijgevolg niet 
ambtshalve opwerpen.106  Daarover bestaat nochtans betwisting.107  Schending van een wets-
bepaling of van een algemeen rechtsbeginsel van dwingend recht kan daarentegen wel voor 
de eerste maal in cassatie worden opgeworpen.108  Bevestiging van de relatief nietige rechts-
handeling, of afstand van de bescherming geboden door bepalingen van dwingend recht, is 
mogelijk (in tegenstelling tot bij de absolute nietigheid, behoudens de regeling van art. 864 
Ger. W.).109

 In het procesrecht is het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid van een 
beperkt praktisch belang.  Immers, het voornaamste vraagstuk in deze context zal meestal zijn 
of de rechter een bepaald euvel al dan niet ambtshalve mag opwerpen, maar om dat te kunnen 
beantwoorden is niet de vraag of sprake is van een absolute dan wel relatieve nietigheid 
doorslaggevend, maar wel of de miskende regel de openbare orde raakt of niet (behoudens de 
gevallen van art. 862: die kunnen door de rechter ambtshalve worden opgeworpen, maar 
raken niets steeds de openbare orde, en behoudens de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk 
bepaalt dat de rechter ambtshalve mag optreden en waarin de openbare orde niet geraakt 
wordt).  Enkel wanneer een dergelijk geval voorligt (de openbare orde wordt geraakt, en/of de 
                                                 
104  Zie ook over de begrippen “regel van openbare orde”, “dwingend recht” en “aanvullend recht”: W. VAN 

GERVEN, Algemeen deel, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard Weten-
schappelijke Uitgeverij, 1969, 73 e.v.  

105  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 42; J.F. LECLERCQ, conclusie voor Cass. 
22 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 957.  De artikelen 627 t.e.m. 629 Ger. W. zijn bijvoorbeeld van dwingend 
recht (A. FETTWEIS, Bevoegdheid, o.c., 1971, 293; B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, 
Gent, Mys & Breesch, 1993, 143). 

106  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 43. 
107  Zie: A. MEEUS, “La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office 

du juge”, (noot onder Cass. 17 maart 1986), R.C.J.B. 1988, 495.  
108  Cass. 14 oktober 2004, www.cass.be. 
109  A. MEEUS, “La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office du 

juge”, (noot onder Cass. 17 maart 1986), R.C.J.B. 1988, 495. 
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wet bepaalt uitdrukkelijk dat de rechter ambtshalve een bepaalde kwestie mag opwerpen), 
mag de rechter aan de grondslag liggen van een procesrechtelijk incident. 
 
K. PROCESECONOMIE 
 
39. De “proceseconomie” is een begrip dat meestal gebruikt wordt met een normatieve 
connotatie, nl. als de verplichting tot proceseconomisch handelen.110  Proceseconomisch 
handelen is gericht op een doelmatige toepassing van de procesregels, m.a.w. op een 
toepassing van de procesregels met een redelijke en zo efficiënt mogelijke tijdsbesteding en 
arbeidsinzet voor rechter en partijen.111  Een traag en duur procesverloop, is immers een 
“bron van onrecht”.112

 De proceseconomie kan bijgevolg ook omschreven worden als de verplichting tot pro-
cesrechtelijke zuinigheid, waarbij zuinigheid niet te verwarren is met gierigheid of luiheid: 
zuinigheid dient hier begrepen te worden als het streven naar een zo goed mogelijk resultaat 
met een zo redelijk mogelijke inspanning.113  In zekere zin vormt de proceseconomie voor het 
gerecht de tegenhanger van wat het streven naar winstmaximalisatie voor het bedrijfsleven is.  
Een bedrijf streeft ernaar om met de beschikbare middelen een maximale winst te realiseren; 
het gerecht en al zijn medewerkers dienen ernaar te streven om met de beschikbare middelen 
maximale gerechtigheid te realiseren.  Maximale gerechtigheid heeft in deze context niet 
alleen betrekking op het streven naar rechtvaardige en inhoudelijk juridisch correcte uitspra-
ken, maar ook op het bekomen van dergelijke uitspraken tegen aanvaardbare kosten voor de 
maatschappij en voor de partijen, en dit binnen een redelijke tijdsspanne (want “justice 
delayed is justice denied”).114

 De proceseconomie wordt thans nagenoeg algemeen erkend als een basisregel van het 
civiele geding.115

 In een arrest van 14 maart 2002 heeft het Hof van Cassatie overwogen dat het de rechter 
toekomt om een deloyale proceshouding te sanctioneren.116  Kennelijk in strijd met de proces-
economie handelen, kan in sommige omstandigheden geacht worden een gebrek aan proces-

                                                 
110  Zie ook: B. DECONINCK, “Actuele tendensen inzake proceseconomie: Loyaal procederen in het civiele 

geding vanuit proceseconomisch perspectief”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE, (eds.), Actualia vermo-
gensrecht.  Liber amicorum KULAK.  Als hulde aan Prof. dr. Georges Macours, Brugge, Die Keure, 
2005, 727. 

111  Vgl.: J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 10. 
112  B. DECONINCK, l.c., 727. 
113  Wat iets anders is dan het streven naar maximaal resultaat met een zo minimaal mogelijke inspanning, 

want in dat geval staat minimalisering van de inspanning centraal.  Niet minimalisering, maar ratio-
nalisering van de inspanningen moet in het procesrecht centraal staan.  Vandaar bijvoorbeeld: geen hoven 
van beroep met kamers samengesteld uit tien raadsheren. 

114  A. W. JONGBLOED, “Een kleine revolutie in het traditionele Engeland”, in A. W. JONGBLOED (ed.), 
Beschouwingen over het nieuwe procesrecht, Den Haag, Boom, 2001, 73. 

115  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 56 en 76; M. STORME, Metabletica van het 
procesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 6. 

116  Cass. 14 maart 2002, www.cass.be. Zie over dit arrest: P. THION, “Deloyale procesvoering. Een toetssteen 
bij het concluderen”, N.J.W. 2002, 50.  Zie ook infra, randnrs. 333, 334, 337, 351. 
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rechtelijke loyauteit uit te maken, zodat de rechter iets dergelijks niet machteloos moet onder-
gaan. 
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Hoofdstuk II. MOGELIJKE SANCTIESYSTEMEN 
 
A. ACCUSATOIR V. INQUISITORIAAL SYSTEEM 
 
40. In een accusatoir sanctiesysteem worden sancties slechts uitgesproken op verzoek van 
een wederpartij.  In een inquisitoriaal systeem is de sanctie het gevolg van een initiatief van 
de rechter aan wie het geschil ter beoordeling wordt voorgelegd.  Ons burgerlijk procesrecht 
is wat dat betreft een gemengd systeem: sommige sancties worden uitgesproken op verzoek 
van de wederpartij (sommige excepties kunnen zelfs enkel in limine litis worden 
opgeworpen), andere sancties kunnen of moeten door de rechter ambtshalve worden 
toegepast. 
 
41. Het beschikkingsbeginsel – tegenwoordig ook vaak omschreven als (het beginsel van) 
de partijautonomie – geldt tot nader order nog steeds als een van de hoekstenen van ons 
burgerlijk procesrecht.117  Binnen de civiele procedure doet de zgn. lijdelijke rechter uitspraak 
over het geschil zoals hem dat door de partijen wordt voorgelegd.118  Hoewel de opvattingen 
stilaan evolueren in de richting van een meer actieve rechter, heeft die evolutie zich nog niet 
vertaald in een grondige hervorming van ons procesrecht.119  Bijgevolg legt de rechter ook 
thans meestal enkel wanneer de (procesrechtelijke) openbare orde in het gedrang komt, 
ambtshalve een sanctie op.  Het criterium van de openbare orde vormde (en vormt thans nog 
steeds) de demarcatielijn tussen het accusatoir dan wel het inquisitoriaal karakter van ons 
sanctiesysteem binnen het burgerlijk procesrecht (behoudens de gevallen waarin de wet uit-
drukkelijk bepaalt dat de rechter ambtshalve kan of moet optreden en waarin de openbare 
orde niet steeds geraakt wordt).120  In het procesrecht zijn er immers relatief weinig regels 
waarvan geoordeeld wordt dat zij van dwingend recht zijn (d.w.z. niet van openbare orde). 

                                                 
117  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 55; J. LINSMEAU en X. TATON, “Le prin-

cipe dispositif et l’activisme du juge”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Finalité et légitimité du droit 
judiciaire. / Het gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 103; P. VAN 
ORSHOVEN, “Het verschil tussen ‘vragen’ en ‘inroepen’.  Over het beschikkingsbeginsel of de macht van de 
rechter in fiscalibus”, in Mélanges J. Van Compernolle, Brussel, Bruylant, 2004, 821 en Tijdschrift voor 
fiscaal recht, 2004, 155.  Zie voor een recente toepassing: Cass. 30 april 2004, R.W. 2005-06, 1302. 

118  De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het 
bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging: zie o.m. Cass. 30 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1874. 

119  Nochtans heeft die evolutie wel aanleiding gegeven tot het cassatie-arrest van 14 april 2005: “Overwe-
gende dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke 
rechtsregel; dat hij, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de plicht heeft ambtshalve de 
rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten, die door de partijen in het 
bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen” (Cass. 14 april 2005, P. & B. 2005, 300, 
bibliografische noot).  Naar aanleiding van dit arrest merkte DE LEVAL op dat het de actieve rol van de 
rechter consacreert in de daadwerkelijke toepassing van het recht ten bate van de rechtzoekende (G. DE 
LEVAL, “Un arrêt fondamental et attendu”, (noot onder Cass. 14 april 2005), J.L.M.B. 2005, 861).  Het 
arrest maakt in zekere zin toepassing van het adagium “Da mihi factum, dabo tibi ius”, aangezien de 
rechter niet gebonden is door de juridische kwalificatie die de partijen aan de feiten geven. 

120  L. DU CASTILLON, “Le rôle du juge par rapport aux exceptions, nullités et fins de non-recevoir dans 
l’instance contradictoire”, in J. LINSMEAU en M. STORME, (eds.), Le rôle respectif du juge et des parties 
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 Voorstanders van een meer actieve rechter beweren voornamelijk bekommerd te zijn 
om een vlotter en efficiënter procesverloop.121  Het rechterlijk activisme – voor zover dat al 
wenselijk zou zijn – lijkt zich evenwel voornamelijk te moeten beperken tot de ingereedheid-
brenging der zaken.122  Er is inderdaad geen bezwaar tegen de rechter als promotor van een 
vlotte procesgang, maar de partijen noodzaken tot overhaasting of ze betuttelen is zeker niet 
wenselijk.  Voor het overige ziet men niet in waarom de maatschappelijke orde op haar 
grondvesten zou daveren wanneer er een schending van een of andere procesrechtelijke norm 
voorligt die door de wederpartij niet eens werd aangeklaagd.  Dit geldt met name wanneer het 
slechts de vorm betreft waarin een handeling dient te worden verricht. 
 
B. ONHERROEPELIJKE V. REMEDIEERBARE SANCTIES 
 
42. De onherroepelijkheid c.q. remedieerbaarheid van sancties kan verband houden met de 
aard van de sanctie, de aard van de gesanctioneerde normoverschrijding, maar ook met de 
doelstellingen die de wetgever met de sanctie wil bewerkstelligen. 
 De keuze tussen onherroepelijkheid dan wel remedieerbaarheid, bevindt zich vaak in 
een moeilijk spanningsveld tussen laksheid en formalisme.  Als algemeen uitgangspunt mag 
de voorkeur worden gegeven aan remedieerbare sancties en mogen onherroepelijke sancties 
gelden als ultimum remedium, slechts toe te passen wanneer er goede gronden zijn om een 
remedieerbare sanctie terzijde te schuiven. 
 Het archetypisch voorbeeld van de onherroepelijke sanctie, is het verlies van de rechts-
vordering wanneer zij niet tijdig wordt uitgeoefend. 
 Als algemene vuistregel geldt dat (enkel) sancties die verband houden met de ont-
stentenis van rechtsvordering of met de laattijdige uitoefening ervan onherroepelijk (kunnen) 
zijn, en dat sancties die verband houden met de wijze waarop de rechtsvordering wordt 
uitgeoefend (met inbegrip van de vraag voor welke rechter zij wordt ingesteld), waar 
mogelijk remedieerbaar moeten zijn. 
 Onherroepelijke sancties vinden geen plaats in een hedendaags procesrecht, tenzij het 
werkelijk niet anders kan.  Remedieerbaarheid dient de norm te zijn.123  Het beeld van de 

                                                                                                                                                         
dans le procès civil / De respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, Diegem, 
Kluwer, 1999, 149. 

121  De overdreven actieve rechter dreigt echter al vlug een autoritaire rechter te worden: “Verder bestrijdt 
ook [SNIJDERS] de keuze van de ‘herbezinners’ op het vlak van de (verdere inperking van de) partij-
autonomie.  Dat zou een stap te ver gaan, want die partij-autonomie is een leidend beginsel van, en 
inherent aan, het procesrecht.  Ook anderen achten een (al te) actieve rechter onwenselijk.” (I. GIESEN, 
“Fundamentele ontwikkelingen in de rechtspleging”, N.J.B. 2005, 472, voetnoten weggelaten). 

122  En ook daar is overdreven rechterlijk activisme niet wenselijk: zie verder, nrs. 350 en 719.  Een domein 
waar rechterlijk activisme wèl mag worden aangemoedigd, is (het toezicht op het verloop van) het 
deskundigenonderzoek.  Stilzitten van de gerechtsdeskundige is een belangrijke oorzaak van vertragingen 
in de procedure, waarbij de partijen zelf zich er niet zelden voor hoeden om de deskundige te mishagen. 

123  In de woorden van J. LAENENS: “Een goede procesorde veronderstelt op de eerste plaats een rechterlijk 
beleid waarbij de rechter ter zake niet verwordt tot louter ‘la bouche qui prononce la nullité’; zijn beleid 
moet eerder gericht zijn op de regularisatie van onrechtmatige of ongeldige proceshandelingen.” (J. 
LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 11). 
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rechter dat men in dat verband voor ogen mag houden, is veeleer dat van de “rechter-engelbe-
waarder”124 en niet zozeer van de “rechter-beul”. 
 
43. Remediëren teneinde voltrekking van de sanctie te vermijden (of regulariseren van de 
normoverschrijding), is vanzelfsprekend niet eigen aan het procesrecht.  Remediëren (syno-
niem van verhelpen of genezen, herstellen; cf. remède, remettre) of regulariseren (iets regel-
matig maken, iets in overeenstemming met de regel – Lat.: regula – maken) zijn evenmin 
recente verschijnselen.  Het gaat beslist niet om modefenomenen.125

 Datgene wat het voorwerp uitmaakt van de remedieerbaarheid of de regulariseerbaar-
heid kan zowel de normoverschrijding zelf zijn als de sanctie die eraan verbonden wordt of 
kan worden.  Remediëren of regulariseren zijn in procesrechtelijke context als synoniem te 
beschouwen, in de zin van: het opnieuw goed maken (cf. Wiedergutmachung).  Het is immers 
onwenselijk al te spitsvondige distinguo’s tussen beide begrippen te gebruiken.  Dat neemt 
niet weg dat wanneer als voorwerp de sanctie beoogd wordt, veeleer sprake zal zijn van een 
remedieerbare sanctie i.p.v. een regulariseerbare sanctie.  Het voorwerp van de regularisatie 
zal meestal niet betrekking hebben op de sanctie, maar wel op de normovertreding.  Immers, 
zowel de normovertreding als de sanctie kunnen in sommige gevallen gelden als de kwaal – 
beide kunnen dus geremedieerd worden.  De sanctie geldt in bepaalde gevallen als onwense-
lijk euvel, zodat ze kan worden geremedieerd.  Zij geldt echter meestal niet als onregel-
matigheid (behalve dan in de zin dat een sanctie soms een grotere kwaal is dan het euvel dat 
zij sanctioneert), zodat in wat volgt in beginsel niet zal worden gesproken van regulariseer-
bare sancties.  Het begrip regulariseerbaarheid zal m.a.w. in beginsel enkel worden gebruikt 
als het betrekking heeft op rechtzetting van de procesrechtelijke normovertreding.126  Maar 
nogmaals, het is niet foutief om te spreken van regulariseerbare sancties, want soms is de 
sanctie zelf de anomalie die bestreden (uitgevlakt) moet worden, met name wanneer de 
sanctie een grotere verstoring van het procesverloop oplevert dan de normovertreding zelf. 
 De volgende vergelijking illustreert hoe soms de remediëring wel degelijk gericht is te-
gen de sanctie zelf, en niet tegen de normovertreding: iemand kampt met slaaptekort (de 
normovertreding) en krijgt als gevolg hoofdpijn (de sanctie).  De remedie (het nemen van een 
pijnstiller) neemt de hoofdpijn weg – alles wordt weer als voorheen, als was er slaaptekort 
noch hoofdpijn.  Het grootste (of minstens het hinderlijkste) probleem in deze situatie is niet 
het slaaptekort op zich, wel de hoofdpijn. 

Remedieerbare sancties in het procesverloop worden door de remediëring (bijv. een ver-
zachting van een nietigheid) uitgevlakt, als hadden zij nooit bestaan.  Remedieerbaarheid van 
sancties is ook geen vrijbrief voor chaos, net zoals het bestaan van pijnstillers niet tot gevolg 
                                                 
124  M. STORME, “L’activisme du juge dans le domaine de la procédure”, in J. LINSMEAU en M. STORME 

(eds.), Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil – De respectievelijke rol van rechter en 
partijen in het burgerlijk geding, Diegem/Brussel, Kluwer/Bruylant, 1999, 25. 

125  Zo oordeelde het hof van beroep van Agen in 1851 dat “la vente a été régularisée” (Agen 17 december 
1851, Dalloz 1852, II, 89, aangehaald door C. DUPEYRON, La régularisation des actes nuls, in 
Bibliothèque de droit privé, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1973, 3).  

126  Vgl.: “La régularisation implique une disparition ou une réparation du vice de sorte que l’acte atteigne la 
perfection.” (C. DUPEYRON, La régularisation des actes nuls, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1973, 189). 
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heeft dat eenieder voortaan slapeloos door het leven gaat.  Een debat moeten voeren over de 
wenselijkheid of de noodzaak van een remediëring (met uiteraard het risico dat de rechter in 
een bepaalde casus besluit tot afwezigheid van een dergelijke wenselijkheid of noodzaak), is 
meestal een dermate onprettig vooruitzicht, dat de loutere gedachte daaraan een zeer belang-
rijke factor van normhandhaving is (het afschrikkend effect van het risico van een sanctie), 
zodat niet elke daadwerkelijke normovertreding het procesverloop grondig moet verstoren. 

Een remediëring van een normovertreding opleggen, kan in sommige gevallen gelijk 
lopen met het principe van een voorwaardelijke sanctie (een fenomeen dat in het strafrecht 
welbekend is, en dat wellicht zelfs een onontbeerlijk element is van ieder humaan strafrechts-
stelsel).  Wanneer bijvoorbeeld werd nagelaten een formaliteit te vervullen, kan het alsnog 
vervullen van de formaliteit als voorwaarde worden gesteld om een effectieve sanctie te ver-
mijden. 
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Hoofdstuk III. DOELSTELLINGEN VAN SANCTIES IN HET BURGER-
LIJK PROCESRECHT 
 
A. BEHOORLIJKE RECHTSBEDELING, MET INBEGRIP VAN HET GOEDE PROCESVERLOOP 
 
44. Vormgebreken in een procedure moeten niet worden gesanctioneerd omwille van de 
vorm, maar omdat het miskende vormvereiste een waarborg inhoudt voor de behoorlijke 
rechtsbedeling (met inbegrip van het goede procesverloop). 
 De voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek en de eraan verbonden sancties zijn 
geen valstrikken verspreid op het pad van de rechtzoekende om zijn tocht naar rechtsherstel te 
bemoeilijken.  Sancties zijn veeleer te vergelijken met de vangrails op een autosnelweg, be-
doeld om het traject veiliger en ordentelijker te laten verlopen.  Even de vangrail raken, hoeft 
niet noodzakelijk aanleiding te geven tot total loss. 
 De fundamentele doelstelling van een (burgerlijke) procedure, is dat recht zou geschie-
den (binnen een redelijke termijn, tegen een aanvaardbare kost).  Wat dat betreft, 
onderscheidt de burgerlijke procedure zich niet van de strafprocedure of de procedure voor 
een administratief rechtscollege.  Opdat recht zou geschieden binnen een burgerlijke 
procedure, wordt de procedure met een aantal waarborgen omringd.  Die waarborgen 
beginnen soms een eigen leven te leiden.  Sommige waarborgen verwierven doorheen de 
tijden zelfs de status van een “fundamenteel recht”. 

Sprak de stamoudste die eertijds geroepen werd te oordelen over een conflict over twee 
gezonde koeien die geruild werden tegen drie zieke schapen noodzakelijkerwijze onrecht?  
Zeker niet.  Miskende hij met zijn oordeel een aantal (hedendaagse) grondrechten van de par-
tijen?  Als we er gemakshalve vanuit gaan dat de stamoudste de regels uitvaardigde, toepaste, 
afdwong, aan niemand verantwoording diende af te leggen, zijn uitspraak niet hoefde te moti-
veren en de partijen niet mochten worden bijgestaan door een raadsman, dan mag geredelijk 
worden aangenomen dat een aantal (hedendaagse) grondrechten met de voeten werden getre-
den. 
 Is het gegeven dat de schending van een procedureregel niet automatisch leidt tot een 
eindoordeel dat onrecht is, relevant?  Dat gegeven is inderdaad relevant, maar impliceert niet 
dat schendingen van procedureregels een onschuldig of onbelangrijk fenomeen zouden zijn.  
Misschien sprak de stamoudste recht, maar misschien ook niet.  In sommige gevallen was hij 
wijs en rechtvaardig, in andere gevallen corrupt, wispelturig of partijdig.  De schending van 
een procedureregel (of zelfs van een grondrecht) impliceert als zodanig niet altijd dat geen 
recht meer kan geschieden.  Toch zijn procedurele waarborgen en regels nodig, om de kansen 
dat recht zou geschieden te vergroten.  Uit de eerbiediging of de schending van een proce-
dureregel volgt niet automatisch dat recht of onrecht zal geschieden.  De eerbiediging van 
procedureregels maakt het in het algemeen wel waarschijnlijker dat een situatie gecreëerd 
wordt waarin recht kan geschieden. 
 Om nog even de beeldspraak van de vangrails te hernemen: de vangrail kan het traject 
veiliger en ordentelijker doen verlopen, op voorwaarde dat de vangrail goed gebruikt wordt.  
Enkel de vangrail die gebruikt wordt overeenkomstig zijn bestemming is nuttig – hij mag dus 
niet te hoog, te laag of anderszins onjuist bevestigd zijn.  De vangrail die midden op de auto-
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snelweg ligt – zonder dat iemand weet waarom hij daar ligt, allicht omdat men hem daar ooit 
vergeten is – veroorzaakt slechts hinder en gevaar.  Zo ook met procedureregels en de eraan 
verbonden sancties: slechts wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwe-
zenlijking van de doelstellingen van het burgerlijk procesrecht, zijn ze verantwoord. 
 Het voorgaande betekent evenwel niet dat men zich telkens vóór de toepassing van een 
sanctie zou moeten afvragen of de toepassing ervan in casu wel verantwoord is.  Voorspel-
baarheid is binnen een burgerlijke procedure een cruciaal gegeven.  Wanneer het recht om 
over een bepaalde aanspraak een uitspraak te bekomen verjaard is, zelfs maar sinds één dag, 
moet de vaststelling van die verjaring een volstrekt voorspelbaar gegeven blijven, althans in-
dien de partij die door de verjaring beschermd wordt, haar opwerpt, aangezien de rechter de 
verjaring niet ambtshalve kan toepassen (art. 2223 B.W.) in de gevallen waarin het middel 
van de verjaring de openbare orde niet raakt…  Een vordering in rechte afwijzen omdat zij 
één dag te laat werd ingesteld, kan op het eerste gezicht formalistisch lijken.  Anderzijds moet 
de partij ten gunste van wie de verjaring loopt, erop kunnen vertrouwen dat eenmaal de 
verjaringstermijn verstreken is, de verjaring verworven is.  Er zijn ongetwijfeld gevallen 
denkbaar waarin zoiets aanleiding geeft tot situaties die – minstens voor sommigen – onbillijk 
lijken.  Billijkheid en rechtszekerheid gaan niet altijd hand in hand. 

Burgerlijk procesrecht bevindt zich altijd in een spanningsveld tussen laksheid en for-
malisme.  G. DE LEVAL vat een en ander kernachtig als volgt samen: “Dans le conflit qui les 
oppose, il n’est presque jamais admissible de sacrifier le fond à la forme.  Un point 
d’équilibre doit être recherché qui écarte les périls du laxisme tout en évitant les maux d’un 
formalisme excessif en insistant sur ce que, en principe, le formalisme est raisonné dans une 
perspective fonctionnelle (utilité, finalité, proportionnalité) et non purement formelle (‘le 
fétichisme de la forme’); à l’aspect destructeur de la nullité, parfois inévitable, on préférera, 
lorsque c’est possible, l’aspect constructif de la réparation.”127

A. FETTWEIS omschreef het spanningsveld waarin het burgerlijk procesrecht zich be-
vindt een kwarteeuw geleden als volgt, zonder dat zijn woorden aan actualiteit hebben 
ingeboet: “Prescrire toutes les formalités nécessaires, assurer leur respect en ne sacrifiant 
point le fond à la forme et sans offrir des moyens dilatoires, bannir ce qui est inutile, 
supprimer ce qui est archaïque, se dégager avec prudence des règles traditionnelles que 
notre temps n’impose plus, éviter l’arbitraire même lorsqu’il se dissimule sous le masque de 
l’équité, arrêter la juste mesure entre ces nécessités contraires, telle est la tâche difficile de 
celui qui tente de réaliser la modernisation socialement valable des lois de justice.” 128

Een zekere soepelheid is nodig om te vermijden dat een burgerlijke procedure een hin-
dernissenparcours wordt, waar de hindernissen en niet de af te leggen weg centraal staan.129  

                                                 
127  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 35, p. 57. 
128  A. FETTWEIS, “La modernisation du procès civil et ses difficultés”, in X, Tien jaar gerechtelijk wetboek, 

Antwerpen, Kluwer, 1981, 14-15. 
129  “[M]eer eenvoud en soepelheid” tot stand brengen in het burgerlijk procesrecht was trouwens een 

belangrijke doelstelling van de opstellers van het Gerechtelijk Wetboek (E. KRINGS, “De toepassing van 
de regels van het Gerechtelijk Wetboek op de rechtsplegingen in strafzaken, tuchtzaken, fiscale zaken 
e.a.”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 
25). 
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Wanneer daarentegen alles kan of mag, dreigt chaos.  “Anything goes”, de lijfspreuk van de 
wetenschapsfilosoof Paul FEYERABEND, vormt beslist geen valabele aspiratie voor de pro-
cessualist.  Wetenschappelijke vooruitgang is allicht niet mogelijk in een klimaat van verstar-
ring en kritiekloze aanvaarding van bestaande verworvenheden.  Een rechtbank is echter geen 
laboratorium: “anything goes” in de rechtbank zou betekenen dat eenieder het noorden zou 
verliezen.  In een ver verleden, lang vóór FEYERABEND (1924-1994), heeft men trouwens al 
eens geprobeerd een volstrekt informeel procesrecht in te voeren.  Na de Franse Revolutie 
besloot de Nationale Conventie in het jaar II van de Republiek om vrijwel alle regels van 
burgerlijk procesrecht af te schaffen.  Het resultaat was wanorde, misbruiken en onzekerheid.  
Zes jaar later bleek de enige oplossing de “voorlopige” herinvoering van de ordonnantie van 
1667.130

Waarborgen voor een goed procesverloop zijn nodig, maar wat ooit vol goede bedoe-
lingen – of in andere omstandigheden – als waarborg bedoeld was, kan niet gehandhaafd wor-
den als de waarborg een struikelblok blijkt te zijn.  De rechtbank is weliswaar geen labo-
ratorium, maar zij mag ook geen museum zijn. 
 
B. DOELSTELLINGEN EN GEVOLGEN VAN SANCTIES ALS CRITERIUM BIJ KEUZE VAN SANCTIE 
 
1. Functionele versus conceptuele benadering 
 
45. Een mooi afgebakende en sluitende theorie van de sancties in het burgerlijk procesrecht, 
waarmee voor alle vraagstukken een pasklaar antwoord binnen handbereik ligt, is wellicht 
even moeilijk bereikbaar als de droom van sommigen om lood te veranderen in goud of 
steenkool in diamant. 
 Misschien is een grote en omvattende theorie die alle antwoorden bevat een ideaal dat 
niet meer van deze tijd is (cf. Jean-François LYOTARD, de profeet van het post-modernisme, 
en het einde van de “grote verhalen”, de zgn. “métarécits”). 
 De verhouding tussen recht en theorie is trouwens geen evidentie.  Zij die kritiekloos 
aanvaarden dat recht een wetenschap is, zullen allicht vol verwachting theorieën ontwerpen of 
bestuderen.  De meer bescheiden opvatting van Oliver Wendell HOLMES Jr. over recht lijkt 
m.i. beter weer te geven wat recht is: “The prophecies of what the courts will do in fact, and 
nothing more pretentious, are what I mean by the law.”131

                                                 
130  Aangehaald door A. FETTWEIS, “La modernisation du procès civil et ses difficultés”, l.c., 14. 
131  O.W. HOLMES, “The path of law”, Harvard Law Review 1897, 457.  De volledige tekst van deze klassiek 

geworden bijdrage is o.m. te vinden op: www.4lawschool.com/lib/pathoflaw.shtml (25 februari 2005).  
O.W. HOLMES, Jr., werd geboren in 1841; hij werd benoemd als U.S. Supreme Court Justice door Th. 
Roosevelt in 1902.  Hij zetelde tot hij de leeftijd van 90 jaar bereikte.  Hij overleed in 1935 en liet zijn 
gehele nalatenschap aan zijn vaderland (zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Wendell_Holmes,_Jr.). 

132  Vergelijk: “Toch mag er geen te grote discrepantie zijn tussen hetgeen men op basis van de theorie kan 
verwachten, en de feitelijke regeling; daardoor zou de theorie namelijk haar plausibiliteit verliezen.” (M. 
VAN QUICKENBORNE, “Rechtsstudie als wetenschap”, in Actori incumbit probatio, Opstellen aangeboden 
ter gelegenheid van de eerste promotie rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, Antwerpen, 
Kluwer, 1975, (223) 233). 
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 Empirisch kunnen verifiëren of door een theorie geboden oplossingen betrouwbaar zijn, 
wordt algemeen aanvaard als criterium van wetenschappelijkheid (d.i. wat men in de Franse 
wetenschapsleer omschrijft als “confirmabilité”, of “attestabilité”, of nog “corroborabilité”).  
Welnu, voor het recht bestaat er geen laboratorium waar men in gecontroleerde omstandig-
heden en louter met het oog op het uitvoeren van een test, bepaalde theorieën of hypothesen 
kan toetsen.  Slechts de rechtbanken passen het recht toe – maar niet in door de rechtsweten-
schapper gecontroleerde en zuivere omstandigheden.  Rechtbanken zijn geen laboratoria, 
maar dienen oplossingen te bieden aan concrete problemen van rechtsgenoten. 
 De rechtswetenschap is in die zin ondergeschikt aan de rechtspraktijk, omdat de rechts-
wetenschap geen andere bestaansreden heeft dan bij te dragen tot een betere werking van de 
rechtspraktijk.  Een algemene theorie van de sancties in het burgerlijk procesrecht die geen 
aansluiting zou vinden bij wat in de praktijk aan de orde is, zou bijgevolg een nutteloos 
vehikel zijn.132  Vandaar dat de benadering in dit proefschrift veeleer functioneel dan concep-
tueel is.  Als er al een reflectie over concepten aan de orde is, dan is die er slechts op gericht 
bij te dragen tot een verhoogde voorspelbaarheid, kenbaarheid en inzichtelijkheid van de 
rechtspraktijk.  De afwezigheid van een baanbrekende of zelfs gewaagde alomvattende 
theorie in dit proefschrift kan daarom niet als een lacune gelden:133 de meeste gewaagde 
theorie, is immers ook de minst waarschijnlijke… 
 
46. Wanneer telkens voor ogen gehouden wordt dat sancties geen andere doelstellingen 
hebben dan het goede procesverloop te bevorderen (cf. het citaat uit DE LEVAL aangehaald in 
randnr. 44 en het “perspective fonctionnelle: utilité, finalité, proportionnalité”) zal in vele 
gevallen al duidelijkheid ontstaan over de gewenste sanctie, zo er al een gewenst is. 
 
2. Terechtkomen voor de juiste rechter als doelstelling: bevoegdheid 
 
47. Het goede procesverloop impliceert allereerst dat de vordering voor de juiste rechter 
gebracht wordt. 
 De eerste vraag die de rechter zich bijgevolg zal stellen is: ben ik bevoegd?  Indien het 
antwoord negatief is, is geen enkele andere vraag voor de onbevoegde rechter nog aan de 
orde.  Zelfs de vraag naar de ontvankelijkheid mag (eigenlijk: moet) in dat geval buiten 
beschouwing blijven.  Immers, bevoegdheidsverdelingen zijn gericht op specialisatie, concen-
tratie van competentie (zie de dubbele betekenis van “(in)compétence” in het Frans: (on)be-
voegdheid en (in)competentie).134  Sommige vragen van ontvankelijkheid, kunnen reeds een 
onderzoek van bepaalde specifieke (al dan niet vrij technische) rechtsregels impliceren (zo 

                                                 
133  Het opbouwen van theorieën is trouwens allerminst de enige activiteit van rechtswetenschappers: “De 

interpretatie van de toe te passen rechtsnorm, zijn verfijning of zijn analogische uitbreiding, de toetsing 
van algemene normen van doctrinaire of jurisprudentiële origine aan de concrete omstandigheden van 
een geschil, het beoordelen van de wenselijkheid van de toepassing van een theorie op een nieuw terrein, 
en vooral het concipiëren en het funderen van de criteria aan de hand waarvan dit alles moet geschieden, 
maken voor de rechtsdogmaticus een even belangrijk, zo niet belangrijker moment uit van zijn opdracht.” 
(M. VAN QUICKENBORNE, “Rechtsstudie als wetenschap”, l.c., 1975, (223) 234). 

134  P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burger-
lijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1095. 
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gelden bv. in het transportrecht bijzondere verjaringsregels, etc.).  Vanuit de hele idee van de 
opsplitsing van de rechtsmacht over verschillende rechtbanken, elk met hun eigen bevoegd-
heid, is dus niet wenselijk dat de onbevoegde rechter zich over iets anders zou uitspreken dan 
zijn onbevoegdheid.135  Toegegeven moet worden dat dit sterker geldt bij problemen van 
materiële bevoegdheid dan van territoriale bevoegdheid, maar ook in die laatste gevallen is 
perfect verdedigbaar dat de onbevoegde rechter zich dient te beperken tot het vaststellen van 
zijn onbevoegdheid en de zaak moet verwijzen naar de bevoegde rechter.  Wanneer bv. een 
verweerder gevestigd in Veurne gedaagd wordt om te verschijnen in Tongeren zonder dat 
Tongeren enig ander verband vertoont met de zaak dan dat de eiser aldaar gevestigd is, dan 
zou het niet passen dat in Tongeren over enig ander punt gediscussieerd wordt dan de 
territoriale bevoegdheid, ook al is er bv. een probleem van ontvankelijkheid aan de orde. 
 Wanneer de rechter zich bevoegd acht, is het niet noodzakelijk dat hij daarvan uitdruk-
kelijk melding maakt: het feit dat de rechter de vordering ontvankelijk verklaart, impliceert 
dat reeds. 
 
48. De vraag of een negatief antwoord op de vraag “ben ik bevoegd” moet worden be-
schouwd als een sanctie, is voor een stuk een semantische kwestie zonder veel praktisch be-
lang. 
 Vast staat dat men onbevoegdheid moeilijk kan beschouwen als een positieve sanctie 
(er is geen sprake van enige aanmoediging; er is veeleer sprake van dwang, in die zin dat de 
eiser niet meer welkom is voor de rechter die zich onbevoegd verklaard heeft, met of zonder 
goedvinden van de eiser). 
 Als men uitgaat van het begrip “sanctie” zoals hierboven omschreven, dan stelt men 
vast dat er bij een onbevoegdheidsverklaring wel degelijk sprake is van een sanctie (immers: 
de eiser verliest het recht om zich met dezelfde aanspraak nogmaals tot dezelfde rechter te 
wenden, of hij dat nu wil of niet).  Er is verlies van een recht, gericht op handhaving van de 
bevoegdheidsregels die o.m. bijdragen tot specialisatie (in de zin van bundeling van compe-
tentie) en bijgevolg tot een goed en efficiënt procesverloop. 
 De reden dat men zou kunnen betwijfelen of een onbevoegdheidsverklaring een sanctie 
is, is omdat zij niet noodzakelijkerwijze gedingbeëindigend is.  Wanneer de laattijdig inge-
stelde vordering wordt afgewezen als zijnde onontvankelijk, is de zaak daarmee afgesloten – 
de eiser mag zijn hoop om nog een uitspraak over de gegrondheid van zijn aanspraak te beko-
men opbergen. 
 
49. Gedingbeëindiging is echter een begrip waarvan in de context van de sancties met de 
nodige voorzichtigheid gebruik moet worden gemaakt: niet elke sanctie beëindigt een geding.  
Gedingbeëindiging is zeker geen kenmerk voor iedere sanctie.  Bovendien moet goed opgelet 
worden wat met een term als gedingbeëindiging bedoeld wordt: definitieve beëindiging van 
een procedure, of beëindiging van een bepaald twistpunt in een procedure?  De hierboven ver-
melde kwestie van één of drie raadsheren biedt in dit verband een goed voorbeeld:136 wie laat-
                                                 
135  Zie voor een relativering van dat gegeven: J. M. BARENDRECHT, “Bevoegdheidsregels: bij twijfel gaan 

we er echt voor zitten”, N.J.B. 2005, 777. 
136  Cf. randnr. 11. 
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tijdig de verwijzing vordert naar een kamer met drie raadsheren, wordt geconfronteerd met 
het verval van het recht om zulks nog te doen – de vordering zal onontvankelijk worden ver-
klaard.  De sanctie beëindigt in dat geval een geschilpunt, niet het geding in zijn geheel, zodat 
ter aanduiding van een dergelijke situatie de term geschilpuntbeëindiging meer gepast is.  De 
onontvankelijkheid heeft ook in dit geval (zoals steeds) betrekking op verlies van rechtsvor-
dering, maar de mogelijkheid om over de gegrondheid van een aanspraak een uitspraak te be-
komen, heeft hier een louter procedurele mogelijkheid als voorwerp.  “Gegrondheid van een 
aanspraak” in de definitie van de rechtsvordering, heeft bijgevolg niet altijd betrekking op “de 
grond van de zaak zelf”.  Het verzoek om de zaak voor te leggen aan een kamer met drie 
raadsheren kan gegrond of ongegrond zijn (hoewel in het systeem van het Gerechtelijk Wet-
boek een tijdig geformuleerd verzoek tot verwijzing van de zaak naar een kamer met drie 
raadsheren altijd gegrond is), maar als het niet tijdig geformuleerd is, is het om de genoemde 
reden onontvankelijk.  Het begrip “gegrondheid van een aanspraak” in de definitie van de 
rechtsvordering impliceert anders gezegd niet ipso facto dat de aanspraak materieelrechtelijk 
zou zijn, het kan ook gaan om een procedurele mogelijkheid. 
 
50. Duidelijk moge zijn dat niet elke onbevoegdheidsverklaring de mogelijkheid uitsluit om 
over de gegrondheid van de aanspraak een uitspraak te verkrijgen (maar dan door de 
bevoegde rechter). 
 Onbevoegdheid is dus wel degelijk een sanctie, maar niet noodzakelijk van geding-
beëindigende aard.  De onbevoegdheidsverklaring kan (nl. als een andere rechter wel bevoegd 
is) een vertraging van de rechtsgang tot gevolg hebben.  Het gaat dan per hypothese (slechts) 
om geschilpuntbeëindiging.  Niet de vertraging is in dat geval de sanctie zelf, want als het 
praktisch doenbaar was, zou een verwijzing naar de bevoegde rechter aanleiding kunnen ge-
ven tot geen of slechts een minieme vertraging.  De sanctie bij de geschilpuntbeëindigende 
onbevoegdheidsverklaring bestaat in het feit dat men bij de onbevoegde rechter niet meer 
welkom is.  Zij is dan dilatoir van aard.  Daarnaast kan onbevoegdheidsverklaring ook resul-
teren in gedingbeëindiging (een sanctie van peremptoire aard, of met een minder geleerd klin-
kende maar wellicht te lugubere uitdrukking: een sanctie van terminale aard). 
 Welk van beide gevallen toepasselijk is, is afhankelijk van de vraag of datgene wat 
gesanctioneerd wordt, bestaat uit het voorleggen aan de verkeerde rechter van een aanspraak 
waarover de rechterlijke macht rechtsmacht heeft (dus een probleem van bevoegdheidsver-
deling tussen de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht onderling), m.a.w. een pro-
bleem van bevoegdheid sensu stricto, dan wel uit het voorleggen van een aanspraak aan de 
rechterlijke macht waarvoor zij niet bevoegd is (dus een probleem van rechtsmacht) (meer 
hierover onder randnrs. 217 e.v.).137

 Wanneer de rechter zich zonder rechtsmacht verklaart (bijvoorbeeld omdat een geval 
voorligt waarover de Raad van State dient te oordelen, of omdat in het licht van een geldige 
                                                 
137  Zie ook over de begrippen rechtsmacht en bevoegdheid: J. LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van 

de civiele rechter: actualia en beleidsvragen”, in X, Goed procesrecht – goed procederen, XXIXe 
postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 519; P. VAN ORSHOVEN, “Je 
n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken.  Stand van 
zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1088-1094.  Voor een toepassing: Kh. Gent 18 februari 
2004, T.G.R. 2004, 217.  Zie tevens infra, randnrs. 217 e.v. 
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arbitrageclausule het geschil moet worden voorgelegd aan arbiters), is de zaak voor de rech-
terlijke macht definitief beëindigd.  Wat de rechter in een dergelijk geval dient te doen, is zich 
zonder rechtsmacht verklaren, hoewel het niet foutief is dat de rechter zich in zo’n geval 
“onbevoegd” verklaart, zonder verwijzing naar de bevoegde rechter (aangezien in dat geval 
het begrip “onbevoegd” sensu lato gebruikt wordt). 
 Wanneer de rechter daarentegen vaststelt dat een probleem voorligt van taakverdeling 
tussen de hoven en rechtbanken onderling (bevoegdheid sensu stricto), dan zal hij in ieder ge-
val de volgens hem bevoegde rechter aanwijzen en de zaak naar hem verwijzen, tenzij van-
zelfsprekend wanneer verwijzing naar de arrondissementsrechtbank zich opdringt (d.w.z. 
wanneer de eiser het zelf vraagt; of wanneer sprake is van een bevoegdheidskwestie door de 
rechter ambtshalve opgeworpen; art. 639-640).  De bevoegdheidsdiscussie is door de 
verwijzing naar de bevoegde rechter (door de oorspronkelijke rechter zelf, of in de gevallen 
waarin daartoe aanleiding bestaat, door de arrondissementsrechtbank) finaal afgesloten (zie 
art. 660 Ger. W.), althans in die zin dat geen bevoegdheidsdiscussie meer kan worden gevoerd 
voor de rechter naar wie de zaak verwezen werd.138  Onmiddellijk hoger beroep tegen een 
beslissing waarbij de rechter zich enkel bevoegd of onbevoegd verklaart, is trouwens uitge-
sloten (zie randnrs. 127 e.v.). 
 
3. Toegang tot de rechter afsluiten voor wie geen rechtsvordering heeft en bevordering 
van juiste uitoefeningswijze van de rechtsvordering als doelstellingen 
 
51. Pas nadat de rechter de vraag “ben ik bevoegd” positief heeft beantwoord, komt de 
ontvankelijkheid van de vordering (of van het verweer, ook een verweer kan immers 
onontvankelijk zijn) aan de orde. 
 Het uitgangspunt dient in dit verband te zijn: heeft de eiser (resp. verweerder), de 
mogelijkheid om over de gegrondheid van zijn aanspraak een uitspraak te bekomen?  Zoals 
hierboven reeds vermeld, kan die aanspraak van materieelrechtelijke aard zijn (bv. de vor-
dering in rechte zelf, gericht op de verwezenlijking van een bepaald subjectief recht), of van 
louter procesrechtelijke aard (bv. heeft de appellant het recht om hoger beroep in te stellen?).  
Ook m.b.t. aanspraken van procesrechtelijke aard, is bij problemen van ontvankelijkheid 
sprake van kwesties die het bestaan zelf van de rechtsvordering betreffen, niet louter de wijze 
waarop zij wordt uitgeoefend. 
 Bij de beoordeling van een concreet probleem, is de demarcatie tussen beide niet steeds 
eenvoudig.  Vanuit een zuiver syllogistische benadering, blijft men bij de beoordeling van 
problemen blind voor de eindoplossing, en gaat men eenvoudigweg uit van premisse A en 
premisse B, om op basis daarvan te komen tot conclusie C.  Recht is echter complexer dan 
dat.  Hoewel men het niet graag toegeeft, lijkt onvermijdelijk (en op zich niet eens proble-
matisch) dat rechters bij hun oordeelsvorming rekening houden met de wenselijkheid van het 
eindresultaat.139  Indien een bepaalde eindoplossing niet bevredigend is, zal de jurist vaak zijn 

                                                 
138  Zie voor enkele toepassingen: Arrondrb. Mechelen 12 januari 2005, P. & B. 2005, 108; Arrondrb. Gent 8 

mei 2000, A.J.T. 2000-01, 946 (de rechter mag zich niet ambtshalve onbevoegd verklaren). 
139  R. PERROT drukt zijn onbehagen over dat fenomeen als volgt uit: “On ne saurait tolérer que les tribunaux 

manient les qualifications en fonction des résultats qu’ils souhaitent obtenir dans le cas d’espèce car à 
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redenering aanpassen (andere rechtsgronden inroepen, bepalingen anders interpreteren, feiten 
anders beoordelen of kwalificeren, enz.) om toch maar een aanvaardbaar eindresultaat te be-
komen.140  Vanuit een puur theoretische invalshoek is dat uiteraard geen comfortabele 
situatie, omdat het gevaar van willekeur hier om de hoek loert.  Wie echter overal gevaar van 
willekeur meent te ontwaren, geeft blijk van grote argwaan tegenover de rechter.  Precies 
omdat de rechter geconfronteerd wordt met concrete problemen, past de nodige soepelheid, 
om hem toe te laten te komen tot een oplossing die in alle opzichten zo goed mogelijk aange-
past is aan de concrete situatie.  Zeker wat procesrecht betreft past de nodige soepelheid, om-
dat procedures zo weinig mogelijk mogen gaan over procesrechtelijke problemen. 
 Bij de vraag of in een bepaald geval de keuze moet worden gemaakt tussen onontvanke-
lijkheid dan wel tussen nietigheid, mag men oog hebben voor het eindresultaat en de wense-
lijkheid ervan.  Zoniet zal een afbakening tussen ontstentenis van rechtsvordering en wijze 
van uitoefening van rechtsvordering niet altijd op zinvolle wijze mogelijk zijn. 
 Een voorbeeld maakt wat voorafgaat duidelijk.  Hieronder zal geargumenteerd worden 
dat de wering uit het debat van een laattijdige conclusie geen geval betreft van onontvanke-
lijkheid, maar wel van nietigheid.141  Er kan weliswaar sprake zijn van laattijdigheid, maar zij 
betreft slechts de wijze waarop een aanspraak wordt uitgeoefend, niet de vraag of de moge-
lijkheid om de aanspraak nog uit te oefenen teloor is gegaan door het tijdsverloop.  Wanneer 
daarentegen een verzoek om een hoger beroep te laten berechten door een kamer met drie 
raadsheren laattijdig wordt geformuleerd, is dat verzoek onontvankelijk.  Men zou kunnen 
argumenteren dat een situatie voorligt die bepaalde gelijkenissen vertoont met de laattijdige 
conclusie.  Dit illustreert hoe doelstellingen van sancties kunnen bijdragen tot het kiezen van 
de juiste sanctie, in gevallen waarin dat niet steeds evident is.  De doelstelling is zowel bij de 
sanctionering van een laattijdige conclusie als bij een laattijdig geformuleerd verzoek tot 
toewijzing aan een kamer met drie raadsheren fundamenteel dezelfde: ordening van het goede 
procesverloop.  De gevolgen van nietigheid dan wel van onontvankelijkheid, zijn grondig ver-
schillend, daar een nietigheid is ingebed in de verzachtingsregeling van de art. 860 e.v., 
terwijl de onontvankelijkheid veeleer onherroepelijk van aard is, zonder dat er nog ruimte is 
voor concrete toetsing aan de omstandigheden van de zaak (belangenschade, normdoel, enz.). 
 Als men de gevolgen van een onontvankelijkheid in het geval van de kamer met één of 
drie raadsheren afweegt aan criteria als het nut, de doelgerichtheid en de proportionaliteit van 
de sanctie (criteria die eigenschappen zijn van de gevolgen van de sanctie), dan stelt men vast 
dat een onontvankelijkheid van een laattijdig verzoek tot toewijzing aan een kamer met drie 

                                                                                                                                                         
partir du moment où l’impressionnisme  tient lieu de règle, le déclin du droit n’est pas loin.” (R. PERROT, 
in Rev. trim. dr. civ. 1984, 559). 

140  Een treffend voorbeeld daarvan is te vinden in de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie m.b.t. de 
aansprakelijkheid van een aannemer tegenover de bouwheer ingeval van een bedrieglijke fout.  Toen 
voor buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen een dertigjarige termijn gold, werd zo’n vordering 
gekwalificeerd als buitencontractueel, om te ontsnappen aan de kortere tienjarige termijn.  Toen de der-
tigjarige termijn vervangen werd door een tienjarige termijn, veranderde het Hof zijn rechtspraak en 
oordeelde het dat een dergelijke vordering van contractuele aard is (meer hierover bij: I. CLAEYS, “Rede 
en passie, ook bij verjaring”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de termijn nog?  Termijnregelingen in en buiten 
de procedure, Brussel, Larcier, 2004, 19-20). 

141  Cf. infra, nr. 337. 
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raadsheren nuttig, doelgericht en proportioneel is.  De sanctie is nuttig, want als zo’n verzoek 
ten alle tijde kon worden geformuleerd, dan zou het procesverloop grondig verstoord dreigen 
te worden (dat zou kunnen impliceren dat men na een lange procesgang voor een kamer met 
één raadsheer, het hoger beroep ab initio zou moeten overdoen voor een kamer met drie 
raadsheren).  De sanctie is ook doelgericht, want door de sanctie wordt het doel ervan bereikt, 
nl. dat de zaak verder wordt afgehandeld door de kamer met één raadsheer aan wie ze was 
toegewezen ingevolge de afwezigheid van een tijdig verzoek tot toewijzing aan een kamer 
met drie raadsheren.  De sanctie is ten slotte ook proportioneel: buiten het feit dat het verzoek 
wordt afgewezen, is er geen verdere impact op de procedure.  De appellant wordt niet 
gehinderd in zijn streven om de uitspraak van de eerste rechter te laten toetsen door een 
hogere rechter (zij het dat de kamer van het hof van beroep in dat geval slechts uit één 
raadsheer samengesteld is en blijft). 
 Bij een laattijdige conclusie de sanctie van de wering uit het debat beschouwen als een 
onontvankelijkheid, doorstaat een toetsing aan de criteria van het nut, de doelgerichtheid en 
de proportionaliteit niet.  Een laattijdige conclusie weren uit het debat zonder na te gaan of 
het normdoel bereikt is (d.i. zonder na te gaan of er wel degelijk een daadwerkelijke 
verstoring van het goede procesverloop is) is niet nuttig, omdat een partij die laattijdig 
concludeerde, in vele gevallen bij een volgende ronde nog kan concluderen (tenzij volgens de 
aanhangers van de zgn. dominotheorie, maar in dat geval is de sanctie dermate 
disproportioneel dat men gewag kan maken van “procedureel extremisme”).142  Doelgericht is 
de onontvankelijkheid in dat geval evenmin, aangezien zij op geen enkele wijze bijdraagt tot 
een verder goed procesverloop (de rechter dreigt immers te moeten oordelen over een zaak op 
basis van te summiere of voorbijgestreefde processtukken; de grond van de zaak dreigt dan te 
worden opgeofferd aan de vorm).  Proportioneel is die sanctie in dat geval evenmin: zeker bij 
geringe laattijdigheid, of bij laattijdigheid die het goede procesverloop niet heeft kunnen 
verstoren (bijv. laattijdige neerlegging ter griffie van een eerste conclusie), past het niet dat 
een partij verhinderd zou worden haar standpunt over de grond van de zaak aan de rechter 
voor te leggen op een zo volledig en actueel mogelijke wijze. 
 De oordeelsvorming laten gebeuren zoals hierboven beschreven, betekent niet dat sanc-
ties à la carte (of erger nog: à la tête du client) kunnen worden uitgesproken.  Immers, reke-
ning houden met de doelstellingen en gevolgen van de sanctie bij het maken van de keuze van 
de meest aangewezen sanctie, betekent niet dat zou worden afgeweken van een aantal belang-
rijke onderscheiden.  Met name wordt niet afgeweken van het uitgangspunt dat onontvanke-
lijkheid aangewezen is als sanctie bij ontstentenis van rechtsvordering, en nietigheid bij pro-
blemen die betrekking hebben op de wijze van uitoefening van de rechtsvordering – rekening 
houden met doelstellingen en gevolgen van sancties is slechts een hulpmiddel om het voor-
melde onderscheid te kunnen maken in een concrete situatie waarin soms niet prima facie 
duidelijk is wat aangewezen is. 
 
BESLUIT VAN HET ALGEMEEN DEEL: REFERENTIEKADER WAARAAN SANCTIES GETOETST 

KUNNEN WORDEN (DE TIEN GEBODEN VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT) 

                                                 
142  Meer daarover infra onder randnrs. 349-351. 
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52. Een aantal elementen uit wat voorafging, vormen de bouwstenen van een referentie-
kader dat hierna (randnr. 56) aan bod komt. 
 De burger die zich tot het gerecht wendt, moet erop kunnen vertrouwen dat hij binnen 
een redelijke termijn en tegen aanvaardbare kost een zo rechtvaardig mogelijke uitspraak ver-
krijgt van een onafhankelijke en onpartijdige rechter (randnr. 1). 
 Of, zoals P. VAN ORSHOVEN het graag samenvat: a reasonable justice within 
reasonable delays at a reasonable cost.143

 Het burgerlijk procesrecht als geheel, en vrijwel iedere regel van burgerlijk procesrecht 
op zich genomen, is gericht op de beslechting van de rechtsstrijd binnen een redelijke termijn 
en tegen aanvaardbare kost door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, waarbij de tot-
standkoming van de rechterlijke uitspraak (daarin begrepen de uitwisseling van woord en we-
derwoord tussen de partijen) met zo goed mogelijke waarborgen omringd wordt opdat recht 
zou geschieden (randnr. 1). 

Niettegenstaande een bepaalde mate van welbegrepen formalisme noodzakelijk is, moet 
de burger erop kunnen vertrouwen dat een rechtsstrijd, in de mate van het mogelijke, beslecht 
zal worden op grond van de kern van de zaak.  De rechtzoekende zoekt recht en wenst niet te 
stranden op één of andere (in zijn ogen futiele) procedurefout (randnr. 1). 

Als basisuitgangspunt mag gelden dat de sanctie slechts zinvol is in zoverre zij bijdraagt 
of kan bijdragen tot goede rechtsbedeling.  Anders gezegd: de sanctie in het procesrecht zal in 
principe steeds éénzelfde doelstelling hebben, nl. bijdragen tot het goede procesverloop (rand-
nr. 9). 

Dit impliceert onder meer dat sancties in beginsel proportioneel moeten zijn met de 
miskenning van de regel, of minstens met het belang van de miskende regel.  Waar mogelijk 
moeten sancties remedieerbaar zijn (randnr. 1). 

In een rechtsstaat mag geen aanleiding bestaan tot toevallige sancties, louter als gevolg 
van pech, zonder doelgerichtheid (of minstens zonder ander doel dan demonstratie van 
macht).  Vanuit die gedachte mag iedere sanctie (ook binnen het procesrecht) kritisch getoetst 
worden aan de vraag: wie of wat wordt hier beter van? (randnr. 6). 

Blinde, starre sancties zijn niet kenmerkend voor een ontwikkeld rechtsstelsel.  Het is 
niet omdat een rechtsregel geschonden werd, dat een sanctie ipso facto opportuun is.  De 
sanctie moet aangepast zijn aan de omstandigheden, zij moet in overeenstemming zijn met de 
ernst van de normovertreding, zij moet er in de mate van het mogelijke op gericht zijn het 
normdoel alsnog te realiseren.  Sancties moeten anders gezegd in overeenstemming zijn met 
de redelijkheid en billijkheid (randnr. 8). 

In beginsel mag de voorkeur worden gegeven aan remedieerbare sancties en mogen on-
herroepelijke sancties gelden als ultimum remedium, slechts toe te passen wanneer er goede 
gronden zijn om een remedieerbare sanctie terzijde te schuiven (randnr. 42). 

                                                 
143  P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, nr. 1, p. 25; P. VAN ORSHOVEN, “Justitie 

2005-2045 of redelijke rechtspraak binnen een redelijke termijn voor een redelijke prijs.  Naar Europese en 
Vlaamse communautarisering”, in Lustrumboek 40 jaar Jura Falconis, Jura Falconis libri, Brussel, De 
Boeck-Larcier, 2005, 195; P. VAN ORSHOVEN, “Slotbeschouwing.  ‘Niemand kan tegen zijn wil worden 
afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent’ (art. 13 Gw.)”, in B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE, P. 
SCHOLLEN, P. TAELMAN en P. VAN ORSHOVEN, (eds.), De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, Die 
Keure, 2005, 64. 
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53. Niet-ontvankelijkheid is de sanctie die wordt uitgesproken wanneer iemand een 
bepaalde aanspraak formuleert doch niet het recht heeft een uitspraak te bekomen over de 
gegrondheid van die aanspraak (randnr. 13). 

Nietigheid van een proceshandeling kan worden uitgesproken naar aanleiding van een 
vormgebrek, d.w.z. de niet-naleving van een vormvoorschrift door iemand die het recht heeft 
om over de gegrondheid van zijn aanspraak een uitspraak te bekomen. 

Vormgebreken in een procedure moeten niet worden gesanctioneerd omwille van de 
vorm, maar omdat het miskende vormvereiste een waarborg inhoudt voor de behoorlijke 
rechtsbedeling (met inbegrip van het goede procesverloop) (randnr. 44). 

Uitzonderlijk kan sprake zijn van een nietigheid die als uiteindelijk resultaat uitmondt 
in onontvankelijkheid van de ingestelde vordering (daarin begrepen: het ingestelde rechtsmid-
del). 
 Omdat de nietigheid zo ingrijpend is, mag zij in het procesrecht slechts gelden als ulti-
mum remedium, wanneer aan een dubbele voorwaarde voldaan is (1) enige andere vervangen-
de sanctie of remediërende maatregel is niet mogelijk of niet opportuun; (2) enige verzachting 
van de nietigheid is niet opportuun (randnr. 36). 

In beginsel zijn (enkel) sancties die verband houden met de ontstentenis van rechtsvor-
dering (daarin begrepen de laattijdige uitoefening ervan) onherroepelijk; sancties die verband 
houden met de wijze waarop de rechtsvordering wordt uitgeoefend (met inbegrip van de 
vraag voor welke rechter zij wordt ingesteld), moeten waar mogelijk remedieerbaar zijn 
(randnr. 42). 

Een debat moeten voeren over de wenselijkheid of de noodzaak van een remediëring 
(met uiteraard het risico dat de rechter in een bepaalde casus besluit tot afwezigheid van een 
dergelijke wenselijkheid of noodzaak), is meestal een dermate onprettig vooruitzicht, dat de 
loutere gedachte daaraan een zeer belangrijke factor van normhandhaving is (het afschrikkend 
effect van het risico van een sanctie), zodat niet elke daadwerkelijke normovertreding het pro-
cesverloop grondig moet verstoren (randnr. 43). 
 
54. Burgerlijk procesrecht bevindt zich altijd in een spanningsveld tussen laksheid en for-
malisme.  G. DE LEVAL verwoordt op kernachtige wijze de vereisten waaraan een welbe-
grepen zin voor naleving van vormvoorschriften dient te beantwoorden: “le formalisme est 
raisonné dans une perspective fonctionnelle (utilité, finalité, proportionnalité) et non pure-
ment formelle (‘le fétichisme de la forme’); à l’aspect destructeur de la nullité, parfois 
inévitable, on préférera, lorsque c’est possible, l’aspect constructif de la réparation.”144 
(randnr. 44). 
 J. LAENENS schreef dat vormvoorschriften slechts kunnen worden gesanctioneerd met 
inachtneming van een viervoudige toets: legaliteitsbeginsel (art. 860), legitimiteitsbeginsel 
(art. 861 en 864), normdoel (art. 867), proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel.145

                                                 
144  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 35, p. 57. 
145  J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  

Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 46. 
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 Ten slotte mag ook nog TEN KATE geciteerd worden, die beknopt maar helder enkele 
cruciale uitgangspunten formuleert: “De eerdere gedachte van de dienende taak van het 
procesrecht waaiert door het procesrecht op verschillende wijzen uit.  Enerzijds moet zoveel 
mogelijk voorkomen worden dat door processuele nietigheden of niet-ontvankelijkheden een 
partij geen beslissing op de door haar gepretendeerde materiële aanspraken krijgt.  Handha-
ving naar de kern van procesregels behoeft zich ook niet steeds te uiten in nietigheid of niet-
ontvankelijkheid telkens wanneer in strijd met of met voorbijgaan aan een procesregel is 
gehandeld.  Herstel of een nadere termijn kan – zo nodig –  soms een oplossing brengen.  Een 
gematigde sanctie kan in het licht van de strekking van het procesrecht voldoende zijn.”146

 
55. Het burgerlijk procesrecht in het algemeen en sancties in het bijzonder, zijn in zekere 
zin een noodzakelijk kwaad.  Met enige zin voor pathos, zou men kunnen stellen: de sanctie 
drijft misschien één duivel uit, maar men vergeet de zeven duivelen, die ervoor in de plaats 
komen.147

 Meer bepaald mag men als die “zeven duivelen” beschouwen: (1) het wankele 
vertrouwen van de burger in het gerecht; (2) de te hoge kostprijs van de procedure; (3) de te 
lange duur van de procedure (voorafgaand aan de fase van het trachten te bekomen van een 
pleitdatum); (4) de gerechtelijke achterstand (d.w.z. te lang moeten wachten op een 
pleitdatum en vervolgens te lang moeten wachten op een uitspraak); (5) ten onrechte niet aan 
een debat over de grond van de zaak geraken; (6) de perceptie van de burger dat een 
procedure winnen deels afhankelijk is van willekeurige of toevallige resultaten en dat hij van 
een machtige of kapitaalkrachtige tegenpartij nooit zal kunnen winnen; (7) het kweken en 
instandhouden van archaïsche, chicaneuze, formalistische en deloyale reflexen en attitudes. 
 Een auteur die ruim veertig jaar in contact gestaan heeft met delinquenten, schreef: “De 
psychologie van den normalen en die van den abnormalen mensch gaan geleidelijk in elkaar 
over.”148  Zo ook gaat STORME’s “bonus homo processualis” geleidelijk over in de “malus 
homo processualis”. 

De betweter in het proces, degene die altijd op de eerste rij staat om procedurele argu-
menten aan te voeren en procedure-incidenten te veroorzaken, verstoort het proces meestal 
meer dan het verzuim waaruit hij enig voordeel meent te kunnen puren. 
 In het procesrecht mag men derhalve uitgaan van het motto: “Fortiter in re, suaviter in 
modo” (door BREWER in de 19e eeuw weergegeven als “doing what is to be done with 
unflinching firmness, but in the most inoffensive manner possible”149), m.a.w. “Krachtig in 

                                                 
146  Th. B. TEN KATE, “Procesregels naar de kern genomen”, in W. HEEMSKERK, et al., (eds.), Een goede 

procesorde.  Opstellen aangeboden aan Mr. W. L. Haardt, Deventer, Kluwer, 1983, 72. 
147  Naar analogie met een een opmerking over de celstraf (“De cel drijft misschien één duivel uit, maar men 

vergeet [etc.]”), van S. MARGERY FRY, aangehaald door F. S. MEYERS, Toekomstgedachten over 
berechting en bestraffing, Rotterdam, Brusse’s Uitgeversmaatschappij, 1946, 34. 

148  F. S. MEYERS, Toekomstgedachten over berechting en bestraffing, Rotterdam, Brusse’s Uitgevers-
maatschappij, 1946, 27. 

149  E. BREWER, Dictionary of Phrase and Fable, 1898 (bron: http://www.bartleby.com/81/16013.html).  
Interessant aan dat motto (de lijfspreuk van o.m. Dwight EISENHOWER) is dat de talloze vertalingen of 
weergaves ervan vaak uiteenlopend zijn of minstens andere aspecten ervan belichten.  Zo levert een 
kleine zoektocht op het www o.m. de volgende resultaten op: “Gentle in manner, strong in substance”; 
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het handelen, zacht in de wijze van uitvoering”, of nog vrijer weergegeven als “Bewaak uw 
uitgangspunten, maar vergeet de mildheid niet.”150

In het procesrecht dient men er met de grootst mogelijke discipline en nauwgezetheid 
naar te streven om alle toepasselijke procesrechtelijke voorschriften na te leven, maar 
wanneer het in concreto toch misloopt, past mildheid en begrip. 
 
56. Op grond van wat voorafgaat, kan worden besloten dat een sanctie in het burgerlijk pro-
cesrecht slechts aanvaardbaar is, wanneer zij past binnen het volgende referentiekader. 

Duidelijkheidshalve wordt dit weergegeven als de “Tien Geboden van het Burgerlijk 
Procesrecht” (waarbij evident is dat sommige van deze “geboden” elkaar kunnen overlap-
pen)151: 
 
 1. Geen sanctie in het burgerlijk procesrecht mag worden opgelegd als zij niet bijdraagt 

tot het goede procesverloop. 
 
 2. Geen sanctie mag worden opgelegd als zij niet proportioneel is met de ernst van de 

normovertreding of met het belang van de miskende norm. 
                                                                                                                                                         

“Firmeza en la teoría, indulgencia en la práctica”; “Strong in cause, mild in manner”; “Kind deeds and 
strong endeavour”; “Délicatesse dans les manières, vigueur dans l’action”; “In sostanza con forza, ma 
con dolcezza nel modo”; “To do unhesitatingly what must be done but accomplishing it as inoffensively 
as possible.” 

150  G. J. M. CORSTENS, “Herdenkingsrede”, in Straffen in gerechtigheid.  Opstellen over sancties en 
executie, uitgegeven ter nagedachtenis aan prof. mr. W.H.A. Jonkers, Arnhem, Gouda Quint, 1987, 388. 

151  Wie zou menen dat het zevende tot het tiende gebod enkel werden weergegeven om aan tien geboden te 
geraken, vergist zich: ook het zevende tot en met het tiende gebod zijn belangrijke uitgangspunten.  
Natuurlijk gaat het wel om zeer algemene uitgangspunten, richtsnoeren, attitudes, maar dat gegeven 
maakt die beginselen nog niet onbruikbaar.  Het zevende gebod geeft uiting aan het feit dat wie het 
proces niet verstoort, ook al is naar de letter sprake van een procesrechtelijk verzuim of zelfs “vergrijp”, 
in beginsel ongemoeid mag worden gelaten: als het euvel het proces niet verstoort, dreigt het opwerpen 
en aanklagen ervan zèlf een grotere verstoring van het proces te worden. 

 Het achtste gebod geeft uiting aan het feit dat heel wat procesrechtelijke problemen in werkelijkheid niet 
zwaarwichtig zijn: het gaat vaak om problemen die eenieder, ook de “bonus homo processualis”, vroeg of 
laat kunnen overkomen.  Het past daarom “vergevingsgezind” te zijn tegenover procesrechtelijke 
problemen, want nogal wat van de euvels in het procesrecht die men vandaag aanklaagt, kan men morgen 
zelf begaan, precies omdat een kleine misstap in het procesrecht vlug gezet is en omdat de overgang 
tussen “goed” of “slecht” procederen soms geleidelijk is, soms wat flou, of zelfs totaal onduidelijk. 

 Het negende gebod sluit aan bij het achtste, en geeft weer dat men in sommige gevallen zelfs beter niet 
eens “vergevingsgezind” is (iemand iets vergeven, kan meestal maar als het is uitgesproken, als het 
probleem op tafel gebracht werd), maar dat het soms beter is eenvoudigweg de ogen te sluiten voor een 
euvel, m.a.w. het niet eens op te werpen.  Dat geldt met name als het procesverloop niet verstoord werd 
door het euvel en als daarover debatteren toch maar tijdverlies is of een chicaneuze poging om de 
tegenstrever te verwikkelen in een procedurele uitputtingsslag.  Wie steeds op de eerste rij staat om een 
procedureel probleem op te werpen, matigt zich in vele gevallen de houding aan dat het hem nooit zou 
kunnen overkomen. 

 Het tiende gebod valt evenmin letterlijk te nemen, want in sommige gevallen is natuurlijk onvermijdelijk 
dat het proces gaat over het proces.  Geen van de zgn. “tien geboden” van het procesrecht verzet er zich 
bv. tegen dat een vordering die één dag te laat werd ingesteld, onontvankelijk wordt verklaard wegens 
verjaring of dat een hoger beroep dat één dag te laat werd ingesteld, onontvankelijk wordt verklaard 
wegens laattijdigheid. 
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 3. Geen sanctie mag worden opgelegd wanneer het euvel kan worden geregulariseerd. 
 
 4. Geen sanctie mag worden uitgesproken zonder grondslag in de wet. 
 
 5. Geen onontvankelijkheid mag worden uitgesproken wanneer slechts de wijze van uit-

oefening van de rechtsvordering aan de orde is en wanneer niet werd nagegaan of de 
gebrekkige wijze van uitoefening kon worden rechtgezet of verzacht. 

 
 6. Geen nietigheid mag worden uitgesproken als dit ultimum remedium te vermijden is 

door regularisatie of verzachting (wegens ontstentenis van belangenschade, dekking van 
de nietigheid, of bereiken van het normdoel). 

 
 7. Wie niemand last berokkent, moet geen last berokkend worden. 
 
 8. Wie niet vergevingsgezind is tegenover de processuele zondaar, zal geen vergiffenis 

krijgen. 
 
 9. Wie nooit een procesrechtelijke norm overtreden heeft, werpe de eerste steen. 
 
 10. Het proces mag niet gaan over het proces. 
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BIJZONDER DEEL 
 
 
HOOFDSTUK IV. SANCTIONERING VAN HET RECHT OP TOEGANG 
TOT DE RECHTER: NIET-ONTVANKELIJKHEID DER VORDERING 
 
 
A. HET MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
1. De verknochtheid van de niet-ontvankelijkheid met de rechtsvordering 
 
57. Hierboven (randnr. 12) werd het begrip rechtsvordering reeds omschreven als het recht 
om een vordering in rechte te mogen inleiden, m.a.w. de mogelijkheid om over een bepaalde 
aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen (het ius agendi). 
 De rechtsvordering vormt a.h.w. een accessorium van het subjectief recht: het subjectief 
recht dat niet in rechte kan worden afgedwongen, geldt als onvolmaakt (cf. supra, randnr. 16). 
 Binnen een rechtsstaat wordt het geweldmonopolie voorbehouden aan het staatsgezag.  
Slechts instanties die deel uitmaken van de overheid (zoals de overheidsrechter) of die erdoor 
erkend en beheerst worden (zoals de notaris), kunnen een uitvoerbare titel afleveren op grond 
waarvan subjectieve rechten mogen worden afgedwongen.  De daadwerkelijke uitvoering van 
rechterlijke uitspraken wordt in de meeste gevallen afgedwongen door de gerechtsdeurwaar-
der (die handelt in naam van de Koning en krachtens het gezag hem door de wet toegekend), 
desnoods met bijstand van de sterke arm.  Precies omwille van het geweldmonopolie voorbe-
houden aan het staatsgezag, wordt binnen de rechtsstaat aan elk subjectief recht in beginsel 
een rechtsvordering verbonden, zonder dat de wet uitdrukkelijk de mogelijkheid om over een 
aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen, dient te vermelden. 
 In de mate waarin de onontvankelijkheid wordt uitgesproken als sanctie wegens ont-
stentenis van rechtsvordering, spreekt het voor zich dat degene die een middel van niet-ont-
vankelijkheid inroept, geen belangenschade dient aan te tonen.152  In de gevallen waarin on-
ontvankelijkheid wordt toegepast als sanctie zonder dat er een probleem voorligt dat verband 
houdt met de rechtsvordering, is dat heel wat minder evident, zoals hierna nog aan bod zal ko-
men. 
 
58. Voor een definitie van het middel van niet-ontvankelijkheid wordt verwezen naar rand-
nummer 22 supra.  Het middel van niet-ontvankelijkheid was weliswaar onbekend in het Ro-
meins recht, doch het gaat wel om een zeer oude rechtsfiguur die reeds vermeld was in de 
ordonnantie van 1667.153

 Wat vooral in de oudere rechtsleer aanleiding gaf tot discussie, is dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid kenmerken vertoont die typisch zijn voor het verweer ten gronde (het 
                                                 
152  Cass. 7 maart 1895, Pas. 1895, 117.  Zie voor een recentere toepassing: Cass. 4 oktober 2000, Arr. Cass. 

2000, 515 en Pas. 2000, I, 515 (ook infra vermeld in randnr. 92). 
153  J.-P. BÉGUET, “Etude critique de la notion de fin de non-recevoir en droit privé”, Rev. trim. dr. civ. 1947, 

(133), 136. 
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succesvolle middel van niet-ontvankelijkheid geeft in beginsel aanleiding tot definitieve af-
sluiting van de mogelijkheid om over de aanspraak een uitspraak ten gronde te bekomen) 
evenals voor de louter procedurele exceptie (het middel van niet-ontvankelijkheid raakt de 
grond van de zaak niet). 
 Precies omdat de onontvankelijkheid als sanctie tot gevolg heeft dat de eiser over de 
grond van zijn aanspraak niet eens meer gehoord wordt (of minstens dat de rechter zich 
daarover niet meer dient uit te spreken), terwijl het middel van niet-ontvankelijkheid per de-
finitie betrekking heeft op iets dat de grond van de zaak niet raakt, past het van het middel van 
niet-ontvankelijkheid met de nodige zuinigheid gebruik te maken.  Datgene wat aanleiding 
geeft tot een geslaagd middel van niet-ontvankelijkheid, dient aldus dermate ernstig te zijn, 
dat de eiser over de grond van zijn aanspraak niet eens meer gehoord moet worden.154

 Hieruit blijkt de natuurlijke verknochtheid tussen het middel van niet-ontvankelijkheid 
en de rechtsvordering zelf: enkel wanneer iemand een eis (het weze een initiële eis, het weze 
een rechtsmiddel) instelt zonder dat hij het recht heeft daarover een uitspraak te bekomen, 
past het die eis af te wijzen als zijnde onontvankelijk zonder de eiser nog over de gegrondheid 
ervan te horen.155

 
2. Soorten onontvankelijkheid 
 
59. De onontvankelijkheid van de vordering (m.a.w. het niet of niet meer bestaan van het 
recht om over een aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen) kan voortvloeien uit 
kwesties die de persoon van de eiser betreffen, het verloop van de tijd (laattijdigheid en voor-
barigheid), of een aantal inhoudelijke kwesties. 

Of een vordering onontvankelijk ratione personae, ratione temporis, of ratione ma-
teriae is, heeft op zich weinig praktische gevolgen – met uitzondering, uiteraard, van de vraag 
of de vordering opnieuw kan worden ingesteld, maar dan met inachtname van de ontvanke-
lijkheidsvereisten.  Die categorieën kunnen niettemin verduidelijken of een bepaalde situatie 
wel past binnen de gevallen van onontvankelijkheid.  Tegelijk is de gehanteerde systematiek 
een nuttig hulpmiddel om de gevallen te onderscheiden waarin sprake is van oneigenlijk of 
ongepast gebruik van de onontvankelijkheidssanctie. 
 De derde categorie, nl. die van de onontvankelijkheid ratione materiae, is een open ca-
tegorie die op negatieve wijze gedefinieerd wordt (alle gevallen van onontvankelijkheid die 
niet gelden als onontvankelijkheid ratione personae of ratione temporis), zodat er voldoende 
ruimte blijft om de talloze gevallen van onontvankelijkheid die zich in de praktijk voordoen, 
een plaats binnen de systematiek toe te bedelen.  Wanneer een hoger beroep niet wordt toe-
gelaten omdat het bedrag waarop het geschil betrekking heeft te laag is (zie art. 617 Ger. W.), 

                                                 
154  J.-P. BÉGUET, “Etude critique de la notion de fin de non-recevoir en droit privé”, Rev. trim. dr. civ. 1947, 

(133), 141.  
155  Zoals BÉGUET het samenvat: “celui qui invoque une fin de non-recevoir n’objecte pas au demandeur que 

son droit n’existe pas ou que son instance est mal engagée, mais qu’il ne pouvait pas produire son droit 
en justice.” (J.-P. BÉGUET, l.c., 143). 
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spreekt men van onontvankelijkheid ratione summae.156  Vanuit het oogpunt van de sancties 
valt over die categorie weinig te melden, aangezien in die gevallen de onontvankelijkheid als 
sanctie geheel aanvaardbaar is (en dat een in een geldelijk bedrag uitgedrukte drempel altijd 
enigszins arbitrair is, lijkt onvermijdelijk – voor de echt principiële kwesties staat dan even-
wel het cassatieberoep open, ook al is de beslissing niet appellabel).  Mede omdat over onont-
vankelijkheid ratione summae vanuit het oogpunt van de sancties weinig problemen rijzen, 
wordt die categorie in wat volgt eenvoudigheidshalve beschouwd als een subcategorie van de 
onontvankelijkheid ratione materiae. 
 Oneigenlijk gebruik157 van de onontvankelijkheidssanctie ligt voor wanneer de onont-
vankelijkheid het onvermijdelijk gevolg is van een wettekst die de onontvankelijkheidssanctie 
oplegt in gevallen waarin dit overbodig of anderszins onwenselijk is. 
 Ongepast (of zonder meer verkeerd)158 gebruik van de onontvankelijkheidssanctie ligt 
voor wanneer de onontvankelijkheid overbodig of anderszins onwenselijk is en niet het nood-
wendig gevolg is van een duidelijke wettekst. 
 
3. De opwerping van het middel van niet-ontvankelijkheid 
 
a. Op te werpen in welke stand van het geding? 
 
60. Zoals gezegd heeft het (succesvol) opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid tot ge-
volg dat de eiser niet (meer) het recht heeft om over de gegrondheid van zijn aanspraak een 
uitspraak te bekomen.  Daar het middel van niet-ontvankelijkheid het bestaan van de rechts-
vordering zelf betreft (en niet zomaar de wijze waarop zij wordt uitgeoefend), en daar het 
recht om over een aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen gedurende de ganse pro-
cedure moet blijven bestaan, kan het in beginsel in iedere (feitelijke) stand van het geding 
worden opgeworpen, zelfs voor het eerst in hoger beroep.159

Omdat de cassatieprocedure geen derde aanleg vormt en zij enkel een beoordeling in-
houdt van de wettigheid van de gewezen beslissing zoals die rekening houdt of moest houden 
met de wettelijke en feitelijke situatie voorliggend ten tijde van dat geschil, kan het middel 

                                                 
156  Meer daarover: Cass. 13 november 2003, R.W. 2005-06, 1054 (de aanleg wordt niet enkel bepaald op 

basis van het in laatste conclusie gevorderde provisionele bedrag, maar ook op basis van het hoger bedrag 
van de schuldvordering waarvan die som deel uitmaakt); Brussel 3 februari 2000, P. & B. 2001, 89 
(waarde van de vordering; vergoedende interesten; onbepaalde intrestvoet); Antwerpen 15 november 
1999, P. & B. 2001, 14 (invloed van compensatie op appellabiliteit); H. BOULARBAH, “Considérations sur 
le taux du ressort lorsque les bases de détermination de la valeur du litige font défaut”, (noot onder Cass. 
22 juni 2000), P. & B. 2001, 67; G. CLOSSET-MARCHAL, “L’appel”, in P. TAELMAN en M. STORME, 
(eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomst-
perspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 135; G. CLOSSET-MARCHAL, “L’appel”, in H. BOULARBAH, 
(ed.), Actualités et développements récents en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2004, 275; P. TAELMAN, 
“Het gelijkheidsbeginsel en de art. 620-621 Ger. W.  De wetgever ging niet ver genoeg!”, (noot onder 
Arbitragehof 30 juni 1999), P. & B. 2001, 56; P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet. (…)”, 
T.P.R. 2004, 1096. 

157  Of “onwenselijk maar onvermijdelijk” gebruik van de onontvankelijkheidssanctie. 
158  Of nog: onwenselijk en vermijdbaar. 
159  Cass. 31 januari 1980, Pas. 1980, 52. 
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van onontvankelijkheid (in principe) niet voor het eerst in cassatie worden opgeworpen – van-
zelfsprekend behoudens de middelen van onontvankelijkheid opgeworpen tegen de voorzie-
ning in cassatie of tegen een cassatiemiddel zelf, en behoudens schending van regels van 
openbare orde of van dwingend recht.160

 
b. Ambtshalve? 
 
61. Vrij algemeen wordt aangenomen dat de rechter een middel van niet-ontvankelijkheid 
slechts ambtshalve kan opwerpen wanneer dat de openbare orde raakt.161  Aldus wordt bij-
voorbeeld gebrek aan hoedanigheid geacht de openbare orde niet te raken.162  Het belang-
vereiste is daarentegen wel van openbare orde, daar de rechter niet moet dulden te dienen als 
klankbord voor vorderingen ingesteld door personen of groeperingen die bij de vordering 
geen persoonlijk belang hebben. 

Ook de wettelijke regels inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep in burgerlijke 
zaken raken de openbare orde.163  Het is immers, vanuit maatschappelijk oogpunt, hoogst on-
wenselijk dat de appèlgerechten belast worden met de berechting van hogere beroepen die 
niet-ontvankelijk zijn.  In die gevallen hebben de partijen per definitie al de kans gekregen 
een rechterlijke uitspraak te bekomen over de grond van de zaak. 

De omstandigheid dat de rechter de laattijdigheid van een aangewend rechtsmiddel 
ambtshalve dient op te werpen,164 betekent nochtans niet dat, wanneer de rechter ten onrechte 
een laattijdig hoger beroep ontvankelijk verklaart, de openbare orde in gevaar wordt gebracht 
door een toestand die verholpen moet worden in de zin van art. 138 Ger. W.  Ambtshalve 
optreden van het Openbaar Ministerie, in een zaak waarin het normaliter niet had dienen tus-
sen te komen, is dan niet toegelaten.165

Het criterium van de openbare orde is evenwel een gevaarlijk criterium, daar het de 
deur opent voor rechtsonzekerheid.  In sommige gevallen is het een bron van gebrek aan 
coherentie of zelfs willekeur.  In het volgende randnummer wordt daarom onderzocht in 
welke gevallen het wenselijk is de rechter de bevoegdheid toe te kennen een middel van niet-
ontvankelijkheid ambtshalve op te werpen. 

In sommige gevallen bepaalt de wet zelf dat de rechter een middel van niet-ontvanke-
lijkheid niet ambtshalve mag opwerpen.  Klassiek voorbeeld daarvan is art. 2223 B.W., lui-
dens hetwelk de rechter het middel van de verjaring niet ambtshalve mag toepassen. 

                                                 
160  Cass. 22 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 956.  Zie ook randnr. 548 (m.b.t. het nieuwe middel). 
161  H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en 

justice”, T.B.B.R. 1997, 78. 
162  Cass. 17 februari 1995, R.W. 1995-96, 237; J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 

2004, 88; P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 
2002, losbl., 45. 

163  Cass. 13 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 346; Antwerpen 21 juni 2004, N.J.W. 2004, (1058) 1060. 
164  Luik 30 juni 1989, J.L.M.B. 1990, 141 (samenvatting). 
165  Cass. 3 april 1995, Arr. Cass. 1995, 373 en R.W. 1995-96, 205 (verkort). 
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In dit verband zou men kunnen argumenteren dat, aangezien de wet slechts het ambts-
halve toepassen verbiedt, de rechter de partijen eventueel zou kunnen uitnodigen om daarover 
te concluderen (m.a.w. slechts de vraag opwerpen, zonder het middel van onontvankelijkheid 
toe te passen), om desgevallend een partij de mogelijkheid te bieden alsnog de onontvanke-
lijkheid te vorderen.  Zoiets is evenwel in beginsel onwenselijk, aangezien de rechter zo wei-
nig mogelijk procedurele problemen mag veroorzaken waar de partijen er zelf geen zien.166  
Het betalen van een verjaarde schuld is bovendien geen onverschuldigde betaling doch geldt 
als een natuurlijke verbintenis, hetgeen ook pleit tegen al te actief optreden van de rechter op 
dit terrein. 
 
62. Of het wenselijk is de rechter – in het algemeen – de bevoegdheid toe te kennen een 
middel van niet-ontvankelijkheid ambtshalve op te werpen, is een vraag die om een genuan-
ceerd antwoord vraagt.  Wanneer men als uitgangspunt neemt dat de onontvankelijkheid ver-
band houdt met de rechtsvordering zelf, zal men makkelijker geneigd te zijn om het onaan-
vaardbaar te achten dat iemand die niet het recht heeft om over de gegrondheid van zijn aan-
spraak een rechterlijke uitspraak te bekomen, niettemin beslag legt op de schaarse tijd en mid-
delen van de rechtbank. 
 Wanneer men anderzijds benadrukt dat het niet de taak is van de rechter om aan de bron 
te liggen van procedurele incidenten waar de partijen er zelf geen zien, komt de ambtshalve 
opwerping van een middel van niet-ontvankelijkheid veeleer als onwenselijk voor. 
 De eerste overweging lijkt evenwel zwaarder door te wegen dan de tweede.  Wanneer 
bijvoorbeeld de rechter geconfronteerd wordt met een geval waarin het hem uiterst twijfel-
achtig voorkomt of de eiser wel een rechtmatig en persoonlijk belang heeft, zonder dat de ver-
weerder gebrek aan belang opwerpt, dan is het onwenselijk dat de rechter tijd en energie moet 
besteden aan een discussie die op grond van het gebrek aan belang meteen in de kiem had 
kunnen (of moeten) worden gesmoord. 
 Ontstentenis van rechtsvordering impliceert evenwel niet in alle gevallen dat de eiser 
iets zou vragen dat “onrechtvaardig” is, of iets waar hij geen recht op heeft.  Aldus is het 
voorwerp van de bevrijdende verjaring niet het (materiële) recht zelf, maar wel de mogelijk-
heid om dat recht in rechte af te dwingen.  Wie een verjaarde schuld betaalt, kan het betaalde 
niet terugvorderen wegens onverschuldigde betaling: hij heeft zich gekweten van een natuur-
lijke verbintenis.  Het is daarom niet wenselijk de rechter de mogelijkheid te bieden het mid-
del van de verjaring ambtshalve op te werpen, zoals ook de wetgever het gewild heeft blijkens 
art. 2223 B.W. 
 Er zijn nog andere gevallen waarin het middel van onontvankelijkheid – dat weliswaar 
steeds betrekking heeft op de rechtsvordering – niet het bestaan van de rechtsvordering in 
absolute termen betreft (in de zin van: er is geen rechtsvordering en er is er nooit één 
geweest), maar waar er slechts sprake is van “relatieve” ontstentenis van rechtsvordering.  
Een voorbeeld illustreert dit: wanneer een echtgenoot optreedt voor zijn echtgenote en hij in 

                                                 
166  Al te actief optreden van de rechter in deze zin zou ook op gespannen voet kunnen staan met art. 297 

Ger. W. (leden van hoven en rechtbanken mogen mondeling noch schriftelijk de verdediging van de 
partijen voeren en mogen hun geen consult geven).  Men kan hier ook een toepassing in zien van het zgn. 
Tiende Gebod (“Het proces mag niet gaan over het proces”; cf. supra, randnr. 56). 
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eigen naam schadevergoeding eist vanwege door een fout van een derde aan zijn echtgenote 
veroorzaakte schade, is sprake van gebrek aan hoedanigheid in hoofde van de echtgenoot.  In 
zo’n geval is er geen sprake van “absolute” ontstentenis van rechtsvordering (zoals wel bij de 
vordering ingesteld door iemand die geen rechtmatig of persoonlijk belang heeft), aangezien 
er, minstens vanuit het oogpunt van de verweerder, wel iemand is die tegen hem een rechts-
vordering heeft (nl. de echtgenote).  Wanneer in zo’n geval, waarin “slechts” een probleem 
van hoedanigheid voorligt (zonder dat de verweerder wat de grond van de zaak betreft enig 
“recht” zou hebben om te ontsnappen aan zijn veroordeling), de verweerder het gebrek aan 
hoedanigheid opwerpt, spreekt het voor zich dat de rechter zich daarover zal dienen uit te 
spreken.  In dat soort gevallen van “relatieve” ontstentenis van rechtsvordering lijkt het bij-
gevolg onwenselijk de rechter de macht toe te kennen het middel van onontvankelijkheid 
ambtshalve op te werpen. 
 Bij “relatieve” ontstentenis van rechtsvordering liggen trouwens ook gevallen voor 
waarin de onontvankelijkheid van de vordering niet noodzakelijkerwijze een definitief einde 
stelt aan de procedure.  Bij verjaring is de ontstentenis van rechtsvordering “relatief” in die 
zin dat er in dat geval ooit wel een rechtsvordering voorlag, die evenwel ingevolge verjaring 
teloor is gegaan.  In dat geval is de procedure – uiteraard – wel degelijk definitief afgelopen 
(in de situatie waarin één eiser één enkele aanspraak instelt tegen één verweerder en die aan-
spraak verjaard is, of preciezer, het recht om over die aanspraak een rechterlijke uitspraak te 
bekomen verjaard is).  Het andere voorbeeld, van de echtgenoot die in eigen naam schade-
vergoeding vraagt voor schade geleden door zijn echtgenote, toont aan dat ook de definitieve 
afsluiting van de toegang tot de rechter ingevolge het succesvol aangewende middel van niet-
ontvankelijkheid, soms moet worden gerelativeerd – althans vanuit het oogpunt van de ver-
weerder.  Wanneer immers de echtgenoot in eigen naam optreedt voor zijn echtgenote, ligt 
geen geval voor waar de verweerder op die grond zou mogen ontsnappen aan zijn veroorde-
ling.  Nadat de verweerder het gebrek aan hoedanigheid heeft opgeworpen, zou de echtgenote 
de kans moeten worden geboden vrijwillig tussen te komen.  De eis zal in die casuspositie ten 
aanzien van de echtgenoot onontvankelijk wegens gebrek aan hoedanigheid worden 
verklaard, doch bij een vrijwillige tussenkomst van de echtgenote ligt er geen reden voor om 
bv. aan de initiële dagvaarding van de man geen stuitende werking toe te kennen.  Immers, 
datgene wat van de verweerder gevraagd wordt, werd per hypothese tijdig gevraagd (zij het 
door de verkeerde persoon).  Een alternatief kan zijn om de tussenkomst van de echtgenote in 
ieder geval ontvankelijk te verklaren, en ingeval haar vordering inmiddels laattijdig geworden 
zou zijn, ervan uit te gaan dat zij door subrogatie in de plaats is getreden van haar echtgenoot. 

Zolang de verweerder in een dergelijk geval het middel van niet-ontvankelijkheid niet 
opwerpt, lijkt er geen reden voorhanden om de rechter de mogelijkheid te bieden dat ambts-
halve op te werpen.  Indien de rechter het ambtshalve zou kunnen opwerpen, zou dat niet im-
pliceren dat een discussie die nooit had mogen worden gevoerd, niet meer zou kunnen worden 
gevoerd.  Het zou slechts tot gevolg hebben (of mogen hebben) dat de echtgenote de kans 
wordt geboden alsnog vrijwillig tussen te komen.  Oordelen dat de vordering in zo’n geval 
moet worden afgewezen als zijnde onontvankelijk, desnoods na ambtshalve opwerping van 
het gebrek aan hoedanigheid, zonder dat de echtgenote op zinvolle wijze de kans wordt gebo-
den alsnog vrijwillig tussen te komen (wat impliceert dat de initiële dagvaarding geacht moet 
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worden stuitende werking te hebben gehad; of de figuur van de subrogatie moet worden 
aangewend), zou aanleiding geven tot een onwenselijke en onrechtvaardige situatie, waarbij 
de rechter – daar de verweerder het probleem per hypothese niet eens gezien had en er dus 
ook geen aanstoot aan genomen heeft – eigenlijk verhindert dat recht geschiedt… 
 Sommigen menen nochtans dat een tussenkomst niet tot gevolg kan hebben dat een vor-
dering die onontvankelijk is, alsnog ontvankelijk wordt gemaakt.  BOULARBAH is van oordeel 
dat dit “logisch” is, omdat ingeval de eiser geen hoedanigheid heeft, “le droit d’agir n’existe 
pas”.167  In het bovenstaande wordt geïllustreerd dat dit genuanceerd moet worden.  In het 
voorbeeld van de echtgenoot die geen hoedanigheid heeft, heeft de tussenkomst van de 
echtgenote inderdaad niet tot gevolg dat de vordering van de echtgenoot ontvankelijk wordt.  
Er bestaat daarentegen geen reden om in zo’n geval de echtgenote het recht te ontzeggen om 
tussen te komen in de procedure.  In een dergelijk geval kan men niet zonder meer zeggen dat 
“le droit d’agir n’existe pas”.  Dat is slechts het geval, in ons voorbeeld, in hoofde van de 
echtgenoot.  Er is dus wel degelijk een recht om tegen de verweerder in rechte op te treden – 
alleen bestaat het in hoofde van een andere partij dan de oorspronkelijke eiser. 
 
4. Beperking van het debat tot een middel van niet-ontvankelijkheid 
 
63. Het “niet meer horen” van de eisende partij over de gegrondheid van haar aanspraak, 
kan in bepaalde gevallen letterlijk worden opgevat.  Met name wanneer beide partijen erken-
nen dat een middel van niet-ontvankelijkheid voldoende ernstig is om in een eerste fase het 
debat daartoe te beperken, bestaat er geen bezwaar tegen dat partijen zich in hun conclusie in 
eerste instantie beperken tot het debat over de ontvankelijkheid, om een uitspraak daarover uit 
te lokken die een tussenuitspraak zal zijn of die de procedure integendeel definitief beëindigt 
indien de vordering als onontvankelijk wordt afgewezen. 
 Teneinde vertragingsmaneuvers te vermijden, past argwaan tegenover de situatie waarin 
het debat op initiatief van één partij beperkt wordt tot de ontvankelijkheid, met name wanneer 
de andere partij zich daartegen verzet heeft.  In ons burgerlijk procesrecht bestaat niet zoiets 
als een recht om een procedure in twee fasen te laten verlopen.  De partij die weigert stand-
punt in te nemen over de grond van de zaak, kan bezwaarlijk volhouden dat de zaak niet in 
staat van wijzen is indien zij de kans gekregen heeft om haar standpunt nopens de grond van 
de zaak te ontwikkelen. 
 Indien er in een beschikking waarin dwingende conclusietermijnen worden opgelegd 
niet uitdrukkelijk melding gemaakt wordt van de omstandigheid dat de termijnen enkel wor-
den opgelegd teneinde de partijen toe te laten standpunt in te nemen over de ontvankelijkheid 
van de vordering, moet worden aangenomen dat de termijnen bedoeld zijn om de partijen de 
kans te bieden standpunt in te nemen over zowel de ontvankelijkheid als de gegrondheid, 
behoudens bijzondere omstandigheden waarin spijts de afwezigheid van uitdrukkelijke ver-
meldingen in dat verband, ontegensprekelijk blijkt dat het debat in een eerste fase wel 
degelijk beperkt is.  Als een partij aandringt om in een eerste fase een beperkt debat te houden 

                                                 
167  H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en 

justice”, T.B.B.R. 1997, 79. 
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en zij een geschatte totale pleitduur van 30 minuten voorstelt, terwijl de wederpartij zich 
daartegen verzet en een pleitduur van 180 minuten vraagt, doch in een beschikking gewezen 
op grond van art. 747, § 2, Ger. W. een pleitduur wordt toegekend van 30 of zelfs 20 minuten, 
zal men moeten aanvaarden dat de rechter gemeend heeft dat het nuttig was het debat in een 
eerste fase te beperken.  Duidelijkheidshalve verdient het vanzelfsprekend aanbeveling dat 
beschikkingen waarin conclusietermijnen worden opgelegd, in een dergelijke situatie meer 
indicaties bevatten dan bv. slechts een korte pleitduur. 
 
B. NIET-ONTVANKELIJKHEID RATIONE PERSONAE 
 
1. Begripsomschrijving en wettelijke basis 
 
64. Niet-ontvankelijkheid ratione personae is de sanctie die wordt uitgesproken wanneer 
een vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard omwille van bepaalde personele eigenschap-
pen in hoofde van degene tegen wie de sanctie wordt uitgesproken, met name omdat een per-
soon rechtens niet bestaat, omdat hij niet de juiste hoedanigheid heeft, of omdat hij geen per-
soonlijk belang heeft bij de vordering.  De wettelijke aanknopingspunten zijn hier de artikelen 
17 en 18 Ger. W.  Voor wat betreft de hoedanigheid en het belang zijn dat expliciete 
wettelijke aanknopingspunten, voor wat betreft het rechtens bestaan van een persoon (m.a.w. 
het rechtspersoonlijkheidsvereiste), vormt art. 17 een impliciet wettelijk aanknopingspunt.  
Daarin is immers sprake van “de eiser”: in ons burgerlijk procesrecht wordt ervan uitgegaan 
dat wat rechtens niet bestaat, m.a.w. geen rechtspersoonlijkheid heeft, niet kan optreden als 
“eiser”. 

Hoofdstuk II (“Voorwaarden van de rechtsvordering”) van het eerste deel (“Algemene 
beginselen”) van het Gerechtelijk Wetboek omvat (slechts) twee wetsbepalingen, meer be-
paald art. 17 en 18. 
 Het opschrift van dat hoofdstuk II is enigszins misleidend, omdat van de artikelen 17 en 
18 van het Gerechtelijk Wetboek bezwaarlijk kan worden volgehouden dat zij een algemene 
ontvankelijkheidsregeling bevatten. 
 Enkel de hoedanigheid en het belang komen aan bod in die artikelen, waarbij de hoe-
danigheid enkel vermeld wordt als voorwaarde van de rechtsvordering, zonder dat de wet 
enige nadere invulling biedt van het hoedanigheidsvereiste. 
 Het belangvereiste wordt wel nader toegelicht in de wet, aangezien art. 18, lid 1, bepaalt 
dat het belang reeds verkregen en dadelijk moet zijn.168  Het tweede lid van die bepaling ver-
ruimt het belang tot de situatie waarbij een vordering in rechte wordt ingeleid, zelfs tot ver-
krijging van een verklaring van recht, om een schending van een ernstig bedreigd recht te 
voorkomen.  Het gegeven dat het belang “reeds verkregen en dadelijk” moet zijn, vereist dus 
niet dat de eiser schade heeft geleden of een schadevergoeding aan een derde heeft uitge-
keerd.169  Voor verdere bespreking van het belangvereiste wordt verwezen naar de randnum-
mers 95 e.v. 
                                                 
168  Meer daarover: P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 18 Ger. W., in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 

2002, losbl., nr. 13 e.v. 
169  Cass. 29 februari 1996, Arr. Cass. 1996, 210. 
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2. Rechtspersoonlijkheid als ontvankelijkheidsvoorwaarde 
 
65. Het meest elementaire personele vereiste dat gesteld wordt tegenover degene die in 
rechte wil optreden, is dat hij moet beschikken over rechtspersoonlijkheid, m.a.w. het moet 
gaan om een entiteit waarvan het bestaan door het recht erkend wordt.  Het rechtspersoonlijk-
heidsvereiste moet worden beschouwd als een afzonderlijk toelaatbaarheidsvereiste, ook al 
staat het niet met zoveel woorden in het Gerechtelijk Wetboek vermeld.170

I.v.m. het rechtspersoonlijkheidsvereiste duikt soms ook het begrip “partijbekwaam-
heid” op: d.i. de vraag naar de eigenschap waarover men moet beschikken om bekwaam te 
zijn om als partij te kunnen optreden in een burgerlijke procedure (antwoord: rechtspersoon-
lijkheid). 
 Rechtspersoonlijkheid is een noodzakelijke maar voldoende voorwaarde voor partijbe-
kwaamheid: de burgerlijke dood is afgeschaft, (rechts)personen die niet het recht hebben om 
subjectieve rechten te laten gelden (cf. vroeger de vogelvrijverklaarden die rechteloos waren), 
bestaan in ons recht niet.  Wel zijn er beperkingen denkbaar aan de handelingsbekwaamheid 
van natuurlijke of rechtspersonen (zie daarover infra, randnrs. 73 e.v.). 
 Het rechtspersoonlijkheidsvereiste raakt de openbare orde.171

 
a. Rechtspersoonlijkheid – natuurlijke personen 
 
66. De rechtspersoonlijkheid van natuurlijke personen begint bij de geboorte en eindigt bij 
het overlijden.172  In procesrechtelijke context levert het levensbegin weinig praktische 
problemen op (zie ook randnr. 177).173  Anders is het gesteld met het levenseinde: mede 
omwille van het feit dat procedures soms jarenlang aanslepen, is een overlijden van een 
procespartij geen zeldzaamheid.174  Het komt voor dat een procespartij overleden is, maar dat 

                                                 
170  Zie bv.: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 79 e.v.  Die auteurs bespreken 

onder het opschrift “algemene toelaatbaarheidsvereisten” achtereenvolgens: rechtspersoonlijkheid; 
bekwaamheid; belang; hoedanigheid.  Helemaal vaststaand is die systematiek echter niet: zo lijkt 
FETTWEIS het rechtspersoonlijkheidsvereiste te beschouwen als een onderdeel van het hoedanig-
heidsvereiste (A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 51 e.v.).  Laatstgenoemde auteur beschouwt de kwestie van 
de bekwaamheid niet als een ontvankelijkheidsvoorwaarde, maar als een geldigheidsvoorwaarde, te 
sanctioneren met nietigheid (o.c., 54).  Ook DE LEVAL lijkt het rechtspersoonlijkheidsvereiste te 
beschouwen als een onderdeel van het hoedanigheidsvereiste (G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, 27 e.v.). 

171  Cf. infra, randnr. 67. 
172  Een kwestie waarover een verwijzing moge volstaan, is het optreden in rechte van de Koning: D. 

LINDEMANS, “Het optreden van de Koning in rechte”, (noot onder Trib. Gr. Inst. Paris 18 oktober 2001), 
P. & B. 2003, 312. 

173  Aldus levert een ongeboren kind dat schade lijdt ingevolge een medische fout voor het burgerlijk proces-
recht weinig problemen op: zolang het kind niet geboren is, kan enkel de moeder schadevergoeding 
vorderen.  Zodra het kind geboren is, kan het kind gelden als materiële procespartij, waarbij de ouders 
c.q. de voogd het kind zullen vertegenwoordigen.  De ouders kunnen in zo’n geval desgevallend ook de 
morele schade die zij zelf geleden hebben als eigen schade laten vergoeden. 

174  De comateuze toestand, ook al duurt hij jarenlang, ontneemt een persoon zijn rechtspersoonlijkheid niet – 
juridisch is er dan sprake van handelingsonbekwaamheid (zie daarover onder randnr. 73 e.v.). 
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de rechtbank daarvan geen kennis heeft.175  De loyauteitsverplichting van de advocaat bestaat 
niet enkel tegenover zijn confraters, maar ook ten aanzien van de rechtbank:176 wanneer een 
partij weet heeft van het overlijden van een partij en de rechtbank niet, lijkt de loyau-
teitsverplichting te vereisen dat de advocaat de rechtbank daarvan spontaan op de hoogte 
brengt (zeker als de debatten nog niet gesloten zijn). 
 Aangezien de overledene juridisch vanaf het overlijden ophoudt te bestaan als persoon, 
kan de overledene niet in rechte optreden (niet als eiser, maar ook niet als verweerder).177  Al-
dus verklaarde het Hof van Cassatie in een arrest van 13 januari 1999 de voorziening onont-
vankelijk, omdat zij was ingesteld namens een overledene.178

 Wanneer een partij overlijdt nadat de eis werd ingesteld, wordt de eis daardoor niet ipso 
facto onontvankelijk.179  Opdat de eis toelaatbaar zou kunnen zijn, moet het tijdstip van het 
overlijden zich bevinden vóór het tijdstip van betekening van de gedinginleidende dagvaar-
ding. 
 Het Gerechtelijk Wetboek bevat een (beperkt) aantal bepalingen i.v.m. het overlijden 
van een procespartij (zie ook randnr. 174).  Aldus bepaalt art. 853 Ger. W. dat de erfgenaam 
kan vragen dat het geding wordt geschorst tot het verstrijken van de termijnen van boedel-
beschrijving en van beraad; hij kan – luidens dezelfde bepaling – zijn verweermiddelen en ex-
cepties in dat geval eerst na het verstrijken van  die termijnen voordragen. 
 Verder is ook art. 815 Ger. W. van belang.  Krachtens die bepaling blijft, in de zaken 
waarin de debatten nog niet gesloten zijn, het overlijden van een partij (of haar verandering 
van staat of de wijziging van haar hoedanigheid), zonder gevolg zolang daarvan geen kennis 
is gegeven.180  Indien de rechtsopvolgers van de overledene het geding wensen te hervatten, 
dienen zij te handelen overeenkomstig art. 816 Ger. W. 
 

                                                 
175  Zie ook, voor wat procedures voor de Raad van State betreft: J. HONNAY, “Overlijden van de verzoeker 

bij een annulatieberoep voor de Raad van State: termijn voor indiening van verzoekschrift tot hervatting 
van geding”, (noot onder R.v.St. 5 juni 2000), P. & B. 2004, 22. 

176  J.-P. BUYLE, “Les devoirs de loyauté et de probité de l’avocat à l’égard de la partie adverse”, (noot onder 
Bergen 16 november 2004), J.L.M.B. 2005, 304.  In dezelfde zin: P.A. STEIN en A.S. RUEB, Compendium 
van het burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 11 (“Steeds meer wordt aanvaard dat op partijen 
tegenover de rechter een algemene medewerkingsplicht rust in die zin dat de rechter in staat gesteld moet 
worden om zijn taak, een uitspraak te geven die het geschil van partijen voor zover mogelijk ook 
werkelijk afdoet, te verrichten.  Dat betekent dat de uitspraak zoveel mogelijk inhoudelijk op het geschil 
moet (kunnen) ingaan en niet op onjuiste gegevens mag berusten.”). 

177  Cass. 1 juni 1878, Pas. 1878, I, 282. 
178  Cass. 13 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 42.  In hetzelfde arrest oordeelt het Hof dat de overledene ook 

geen afstand kan doen van de voorziening namens hem ingesteld op een moment waarop hij reeds 
overleden was.  Zie in dezelfde zin: Cass. 10 april 1959, Arr. Verbr. 1959, 609; Cass. 30 juni 1960, Arr. 
Verbr. 1960, 994; Cass. 27 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 993; Cass. 3 juni 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1230. 

179  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 80. 
180  Zie voor een toepassing: Gent 18 november 1998, P. & B. 1999, 272 (artikel 815 B.W. kan volgens dat 

arrest niet voor gevolg hebben dat in naam van een overledene rechtsgeldig hoger beroep kan worden 
ingesteld; de gedinghervatting wordt geacht zonder uitwerking te blijven omdat zij geacht wordt een on-
regelmatig ingeleid hoger beroep niet rechtsgeldig te kunnen maken).  Zie nochtans randnr. 94, waarin 
een arrest van het Hof van Cassatie vermeld wordt waaruit blijkt dat er geen regel bestaat luidens 
dewelke een onregelmatig ingesteld geding niet zou kunnen worden geregulariseerd. 
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b. Rechtspersoonlijkheid – rechtspersonen – entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid 
 
b.1. Feitelijke verenigingen; nul ne plaide par procureur; naamlening 
 
67. Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid kunnen in beginsel niet in rechte optreden, noch 
als eiser, noch als verweerder.181  Daar rechters geen tijd en energie dienen te besteden aan 
entiteiten waarvan het bestaan door het recht niet erkend wordt (noch kan worden), wordt 
ontstentenis van rechtspersoonlijkheid geacht de openbare orde te raken, zodat de rechter 
zulks ambtshalve vermag op te werpen.182  Dit geldt met name wanneer absolute ontstentenis 
van rechtspersoonlijkheid voorligt (d.w.z. bij een entiteit die geen rechtspersoonlijkheid heeft 
en haar nooit kan verwerven; i.t.t. de entiteit die nog geen rechtspersoonlijkheid heeft verwor-
ven ingevolge een formele kwestie, waarover meer in het volgende randnummer). 

Wat geen rechtspersoonlijkheid heeft, bestaat in beginsel voor het Belgisch recht niet, 
en kan bijgevolg normaliter niet in rechte optreden (bijvoorbeeld de groep mensen die bena-
deeld zijn doordat zij hun spaarcenten belegd hebben in aandelen van een vennootschap waar-
van de koers spectaculair daalt, of de groep kopers van een giftige lipstick die jeuk en uitslag 
veroorzaakt, of de groep rokers die menen misleid te zijn door de tabaksindustrie).183  Een 
feitelijke vereniging kan, bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid, niet in rechte optreden.184

De partij die tegen een feitelijke vereniging in rechte wil optreden, zal in beginsel elk 
afzonderlijk lid van de feitelijke vereniging in rechte moeten dagen.185  De feitelijke vereni-
ging mist m.a.w. zowel de actieve als de passieve procesbekwaamheid.186

 Wanneer een feitelijke vereniging (bijvoorbeeld: de bewoners van een buurt, die zich 
niet in een vereniging of vennootschap verenigd hebben) in rechte wil optreden, zullen alle le-
den ervan in beginsel afzonderlijk moeten optreden (en derhalve ook elk afzonderlijk moeten 
kunnen aantonen dat zij een belang hebben bij de uitkomst van de zaak).  Minstens zullen zij 
iemand een mandaat moeten geven, waarbij de mandaathouder elke mandaatgever dient te 

                                                 
181  G.L. BALLON, “De vordering in rechte tegen een feitelijke vereniging”, (noot onder Vred. Merksem 16 

december 1993), A.J.T. 1994-95, 40; J. LINDEMANS, “Het optreden in rechte van groeperingen ter verde-
diging van de individuele of collectieve belangen van hun leden”, R.W. 1979-80, 2085; P. VAN OMME-
SLAGHE, “Le droit d’action en justice des groupements, notamment des groupements tendant à la défense 
de l’environnement”, in H. BOCKEN, (ed.), Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen / Le droit, 
pour les associations de défense de l’environnement, d’ester en justice, Brussel, Story-Scientia, 1988, 17-
18; J. RONSE, “Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele 
problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 107; J. VANANROYE, “De vorderings-
bevoegdheid van de vertegenwoordigers van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid”, (noot onder 
Rb. Brussel 13 november 1997), R.W. 1997-98, 989. 

182  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 80-81. 
183  Cass. 28 april 1966, J.T. 1966, 544; Cass. 3 februari 1887, Pas. 1887, I, 74. 
184  P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en 

rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1998-99, Gent, Mys & Breesch, 1999, 35. 

185  G.L. BALLON, “De vordering in rechte tegen een feitelijke vereniging”, (noot onder Vred. Merksem 16 
december 1993), A.J.T. 1994-95, 40. 

186  B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 25. 
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kunnen identificeren.187  Dat is overigens de (beperkte) draagwijdte die het maxime “nul ne 
plaide par procureur” in ons recht nog heeft: een volmachthouder kan wél in rechte optreden 
voor de volmachtgever, maar de eerstgenoemde mag de naam van laatstgenoemde niet ver-
borgen houden.188  Het verborgen houden van de naam van de volmachtgever levert op zich 
geen onontvankelijkheid op voor de formele procespartij: het gaat om een formele kwestie 
(miskenning van art. 702 Ger. W.), die louter de wijze betreft waarop de betrokken pro-
cespartij optreedt.  De sanctie is bijgevolg de nietigheid, zoals ingebed in de verzachtings-
regeling van art. 860 e.v. Ger. W.189

 Verder geldt “nul ne plaide par procureur” niet als algemeen rechtsbeginsel; dit maxime 
raakt even min de openbare orde.190

Een uitzondering op het principe dat de volmachthouder steeds de naam moet meedelen 
van de volmachtgever is de naamlening, waarbij de lasthebber het geding onder eigen naam 
voert, maar voor rekening van de lastgever en zonder te vermelden dat hij als lasthebber op-
treedt.191  De naamleningsovereenkomst in het procesrecht is geldig, tenzij ze de rechten van 
de wederpartij schendt of een wetsontduiking verbergt.192

 
68. De situatie aan de orde wanneer een feitelijke vereniging of een vennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid toch veroordeeld wordt (en met name de mogelijkheid die dan ontstaat 
om tegen de veroordeling een rechtsmiddel aan te wenden), wordt besproken onder randnum-
mer 71. 

 
b.2. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid 

 

                                                 
187  Het mandaat kan ook via de statuten verleend worden, waarbij erover gewaakt dient te worden dat bij de 

toetreding van een nieuw lid tot de vereniging, dit de statuten ondertekent (P. TAELMAN, l.c., 42). 
188  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 49-50; J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 89 

en 91; P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit d’action en justice des groupements, notamment des groupements 
tendant à la défense de l’environnement”, in H. BOCKEN, (ed.), Vorderingsbevoegdheid voor 
milieuverenigingen / Le droit, pour les associations de défense de l’environnement, d’ester en justice, 
Brussel, Story-Scientia, 1988, 18.  Zie ook: H. P. GLENN, “A propos de la maxime «nul ne plaide par 
procureur»”, Rev. trim. dr. civ. 1988, 59. 

189  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 50; J. SACE, “Nul fors le roi ne plaide par procureur”, in Mélanges offerts 
à Roland de Valkeneer, Brussel, Bruylant, 2000, 415. 

190  J. SACE, “Nul fors le roi ne plaide par procureur”, in Mélanges offerts à Roland de Valkeneer, Brussel, 
Bruylant, 2000, 413. 

191  K. BROECKX, “De principiële geldigheid van naamleningsovereenkomsten in het procesrecht”, (noot 
onder Cass. 25 november 1993), R. Cass. 1994, 63; P. A. FORIERS, “Observations sur le contrat de prête-
nom et la théorie des extensions de faillites”, J.T. 1980, 417; J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, 
Handboek…, 2004, 91; F. LEDUC, “Réflexions sur la convention de prête-nom – Contribution à l’étude de 
la représentation imparfaite”, Revue trimestrielle de droit civil, 1999, 283. 

192  K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, R.W. 1994-95, 248; A. 
FETTWEIS, Manuel…, 1987, 51; M.E. STORME, “De bescherming van de wederpartij en van het dwingend 
recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht en de 
betwistbare verwoording daarvan in de cassatie-arresten van 25 november 1993”, P. & B. 1994, 53. 
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69. Ontstentenis van procesbekwaamheid ligt tevens voor in hoofde van vennootschappen 
zonder rechtspersoonlijkheid, met name de maatschap, de tijdelijke vereniging en de vereni-
ging bij wijze van deelneming.193

Willen dergelijke entiteiten hun belangen in rechte vrijwaren, dan zal vereist zijn dat de 
verschillende entiteiten die er deel van uitmaken in rechte optreden.194  Om moeilijke twist-
punten te vermijden, is in zo’n geval wenselijk dat alle entiteiten die deel uitmaken van de 
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid mede aan de procedure deelnemen.195

 
b.3. Absolute en relatieve ontstentenis van rechtspersoonlijkheid; regulariseerbaarheid 
 
70. In randnummer 67 werd reeds aangestipt dat men in dit verband de absolute ontsten-
tenis van rechtspersoonlijkheid moet onderscheiden van relatieve ontstentenis van rechtsper-
soonlijkheid.  Het eerste begrip heeft betrekking op rechtspersoonlijkheid die niet is en nooit 
zal of kan zijn.  Relatieve ontstentenis van rechtspersoonlijkheid daarentegen is een formele 
kwestie: het gaat om situaties waarin een rechtspersoonlijkheid die later in al haar volheid zal 
bestaan, op een bepaald ogenblik van de procedure (bijv. op het moment van de inleiding van 
de vordering) omwille van bepaalde formele kwesties nog niet als zodanig bestond.  In die 
gevallen mogen mogelijkheden van regularisatie niet a priori worden uitgesloten. 
 Of in zo’n geval regularisatie moet worden toegelaten, is een feitenkwestie.  Veel zal 
afhangen van de aard van de formele kwestie die de rechtspersoon in zijn (ontluikend of uit-
dovend) bestaan raakt, evenals de toerekenbaarheid of de laakbaarheid ervan.  Als bv. sprake 
is van een oprichtingsakte die pas enkele dagen na de gedinginleidende dagvaarding wordt 
gepubliceerd, is dat veel minder ernstig en laakbaar dan bv. een V.Z.W. die een sluimerend 
bestaan leidt (zonder daadwerkelijke activiteiten ter uitvoering van het maatschappelijk doel) 
maar die toch nog in rechte wil optreden.  Het laatste voorbeeld illustreert dat in sommige 
situaties die een rechtspersoon in zijn bestaan zelf dreigen te treffen, niet altijd sprake is van 
loutere vormkwesties.  Een oprichtingsakte die daarentegen enkele dagen te laat wordt gepu-
bliceerd (of anders verwoord, een dagvaarding die een paar dagen te vroeg betekend werd), is 
een puur formele kwestie.  De in gebreke blijvende contractspartij van een vennootschap in 
oprichting kan zich in een dergelijke situatie niet verschuilen achter de beweerde onontvanke-
lijkheid ingevolge de vormfout ten tijde van de gedinginleidende dagvaarding: aangezien in 
dit voorbeeld de oprichtingsakte per hypothese alsnog gepubliceerd werd, mag de vormfout – 
rekening houdend met de omstandigheden van de zaak – als geregulariseerd en dus als onbe-
staande gelden. 

                                                 
193  B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 25. 
194  J. RONSE, “Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele 

problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 108. 
195  Problemen kunnen zich ook voordien bij fusies en splitsingen van vennootschappen (vanaf het ogenblik 

dat een fusie of splitsing tegenwerpelijk is aan de tegenpartij, dient deze laatste een eventueel 
rechtsmiddel te richten tegen de verkrijgende vennootschap; omgekeerd zal ook enkel die laatste nog een 
rechtsmiddel kunnen aanwenden tegen de veroordeling van haar voorganger); meer daarover bij: D. DE 
MAREZ en K. VAN DAMME, “Nogmaals over de fusie en splitsing van procederende vennootschappen”, P. 
& B. 2003, 349; D. DE MAREZ en K. VAN DAMME, “Ontbonden maar niet dood… Over de fusie en 
splitsing van vennootschappen en het procesrecht”, P. & B. 1999, 75. 
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b.4. Gevolgen van veroordeling van entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 
 
71. Een uitzondering op de voorgaande uitgangspunten ligt voor wanneer een entiteit zon-
der rechtspersoonlijkheid toch ten gronde zou worden veroordeeld.  In zo’n geval kan die 
entiteit wel een rechtsmiddel instellen tegen haar veroordeling.196  Men zou kunnen zeggen 
dat in een dergelijk geval een “procesrechtspersoon” wordt geschapen.197

 In dit verband is vooral een arrest van het Hof van Cassatie van 13 september 1991 van 
belang.  In dat arrest neemt het Hof een duidelijk standpunt in: 

“Overwegende dat, wanneer een eisende partij een veroordeling vordert tegen een 
vereniging die geen rechtspersoonlijkheid heeft, en de rechter de gevraagde veroordeling 
uitspreekt, de veroordeelde partij in het geding is; / Dat een vonnis alleen kan worden 
vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald; / Dat daaruit volgt dat een vereniging 
die is veroordeeld, tegen haar veroordeling moet kunnen opkomen door de middelen bij de 
wet bepaald; / Dat het arrest van 17 mei 1988 derhalve het hoger beroep van eiseres ten 
onrechte niet toelaatbaar verklaart; / Dat, steeds om dezelfde redenen, eiseres ontvankelijk is 
om zich tegen dat arrest in cassatie te voorzien”.198

 Een echte (algemene) erkenning van enige passieve procesbekwaamheid van entiteiten 
zonder rechtspersoonlijkheid, kan uit dat arrest niet worden afgeleid.199  De regel blijft im-
mers: wanneer een vordering wordt ingesteld tegen een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, 
moet deze in principe worden afgewezen als zijnde onontvankelijk.  Pas wanneer dat – ten 
onrechte – niet gebeurt, mag de betrokken entiteit haar recht van verdediging uitoefenen en 
een rechtsmiddel aanwenden, waarbij de appèlrechter bij ontstentenis van rechtsper-
soonlijkheid in beginsel zal moeten vaststellen dat de eerste rechter de vordering ten onrechte 
ontvankelijk heeft verklaard. 
 
b.5. Het optreden in rechte van vakbonden 
 
72. Ten slotte nog een opmerking over de vakbonden, die in het Belgisch juridisch land-
schap een bijzondere positie innemen.200  De vakbonden zijn enerzijds wel erkend (de zgn. 
“representatieve vakorganisaties”), doch anderzijds hebben zij, althans volgens de heersende 
mening, geen rechtspersoonlijkheid (of minstens geen volkomen rechtspersoonlijkheid).  Men 
spreekt in dit verband ook van “functionele rechtspersoonlijkheid”, d.i. eigenlijk een soort 
rechtspersoonlijkheid “à la carte”.  De reden hiervoor is dat vakbonden zich steeds – en met 

                                                 
196  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 81. 
197  M. STORME, Metabletica van het procesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 33. 
198  Cass. 13 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 38 en R.W. 1991-92, 882, noot K. BROECKX.  Het arrest is 

ook te vinden op www.cass.be, met bibliografische verwijzingen.  Zie over dat arrest ook: A.-S. 
MAERTENS, “Hete hangijzers inzake toelaatbaarheid”, in J. LAENENS en M. STORME, (eds.), De 
sanctieregeling in het gerechtelijk recht – Les sanctions en droit judiciaire, Diegem, Kluwer, 1994, 2-5. 

199  Contra, doch verkeerd: A.-S. MAERTENS, l.c., 4. 
200  Zie: F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale actievrijheid van representatieve werknemersorganisa-

ties, Brugge, Die Keure, 2002, 771 p.
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succes – verzet hebben tegen het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.  Immers, wat rechts-
persoonlijkheid heeft, kan in rechte gedaagd worden en kan veroordeeld worden...  
Anderzijds zijn de vakbonden er wel in geslaagd het nadeel van de ontstentenis van 
rechtspersoonlijkheid (namelijk zelf ook niet als eisende partij in rechte kunnen optreden) te 
overwinnen. 
 Een wettelijk erkende beroepsvereniging kan meer bepaald herstel vorderen van de 
materiële en morele schade veroorzaakt door de aantasting van de belangen ter bescherming 
waarvan ze is opgericht.201  Zij kan in rechte optreden ter verdediging van de individuele 
rechten die haar leden in hun hoedanigheid van aangeslotenen bezitten.202

 Representatieve organisaties van werkgevers en werknemers kunnen in bepaalde ge-
vallen namens hun leden in rechte optreden ter verdediging van individuele rechten.203

 In een arrest van het arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, dd. 10 december 1999, 
worden een aantal principes op dit stuk als volgt samengevat. 

Allereerst wijzen de bewoordingen “de arbeider of de bediende, partij in het geding”, in 
de zin van art. 728, § 3, Ger. W. geenszins op de door een partij aangenomen of uitgeoefende 
beroepsactiviteit tijdens het verloop van het rechtsgeding, doch wel op het geschil dat 
voortspruit uit een recht of plicht voortvloeiend uit een arbeidsverhouding, voorzover dit 
geschil onder de bevoegdheid valt van het arbeidsgerecht.  De gepensioneerde werknemer die 
geding voert tegen het RIZIV m.b.t. een inhouding op een werknemerspensioen, voldoet bv. 
aan dat begrip. 

Geen enkele wetsbepaling vereist dat de partij, bijgestaan door de afgevaardigde van 
een vakbond, lid moet zijn van deze vakbond.  Wel mag de volmacht verleend door de 
vakbond aan de afgevaardigde in zo’n geval niet beperkt zijn tot de verdediging van de leden. 

De vertegenwoordiging door de afgevaardigde van een vakbond, zoals bedoeld in 
artikel 728, § 3, Ger. W. impliceert niet automatisch dat de vertegenwoordiger gemachtigd is 
om een vordering in te leiden en om hoger beroep aan te tekenen.  Daartoe dient de 
afgevaardigde over een bijzonder mandaat te beschikken.204

                                                 
201  J. PETIT, Sociaal procesrecht, Brugge, Die Keure, 2000, 71; P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit d’action en 

justice des groupements, notamment des groupements tendant à la défense de l’environnement”, in H. 
BOCKEN, (ed.), Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen / Le droit, pour les associations de 
défense de l’environnement, d’ester en justice, Brussel, Story-Scientia, 1988, 28. 

202  Art. 2 en 10 wet 31 maart 1898; Cass. 12 september 1972, Arr. Cass. 1973, 47; Cass. 28 juni 1968, Arr. 
Cass. 1968, 1324; Cass. 18 december 1967, Arr. Cass. 1968, 558; Cass. 2 mei 1966, Pas. 1966, I, 1119; 
Cass. 12 oktober 1964, Pas. 1965, I, 152; Cass. 22 juni 1959, Pas. 1959, I, 1125; Cass. 16 december 
1957, Pas. 1958, I, 410; Cass. 12 maart 1956, Pas. 1956, I, 741; Cass. 5 april 1951, Pas. 1951, I, 518; 
Cass. 9 juli 1928, Pas. 1928, 227, 7° en 8°; Cass. 29 april 1912, Pas. 1912, Pas. 1912, I, 228; J. 
MOMMAERT, “Du droit des unions professionnelles d’ester en justice”, Rev. prat. soc. 1911, nr. 2167, 
284-289; anders, J. DABIN, R.C.J.B. 1958, 251-270. 

203  Art. 4 C.A.O.-Wet 5 december 1968; art. 132 Wet 4 augustus 1973; art. 32duodecies en 79 Wet welzijn 
werknemer 4 augustus 1996; art. 20 Wet gelijke behandeling man en vrouw 7 mei 1999.  Zie ook: P. 
VERMEULEN, “De procesbevoegdheid der syndicaten voor de Raad van State”, T.B.P. 1978, 263. 

204  Arbh. Gent, afd. Brugge, 10 december 1999, www.cass.be. 
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 Verdere details over het optreden in rechte van vakbonden en andere beroepsverenigin-
gen (het gaat om een complexe aangelegenheid, waarover binnen de Belgische doctrine nogal 
wat onenigheid bestaat), vindt men in de literatuur daarover.205

 
3. (Handelings)bekwaamheid als ontvankelijkheidsvoorwaarde? 
 
73. Vooraf mag vermeld worden dat in procesrechtelijke context, het begrip “bekwaam-
heid” meestal betrekking heeft op handelingsbekwaamheid, dus niet de rechtsbekwaamheid.  
In het procesrecht is de “bekwaamheid”, wanneer het begrip zonder verdere kwalificatie ge-
bruikt wordt, immers synoniem van “bekwaamheid om in rechte op te treden” (procesbe-
kwaamheid). 
 De rechtsbekwaamheid in het algemeen heeft nochtans ook in het procesrecht zijn 
tegenhanger, met name de partijbekwaamheid.  De partijbekwaamheid is een begrip dat be-
trekking heeft op de vraag wie of wat bekwaam is om in het burgerlijk proces op te treden als 
partij.  Het antwoord op die vraag is, in het algemeen: de entiteit bekleed met rechtspersoon-
lijkheid.  Vraagstukken in dat verband werden hierboven onderzocht, onder de randnummers 
65 e.v.   
 
74. Bekwaamheid en onbekwaamheid zijn begrippen die uit het burgerlijk recht stammen.  
Of iemand (handelings)bekwaam is om in rechte op te treden, is op zich geen vraag van 
gerechtelijk recht, maar wordt bepaald door de regels van burgerlijk recht. 
 Het instellen van een vordering in rechte is een rechtshandeling, die slechts op geldige 
wijze verricht kan worden door de wil om rechtsgevolgen te bereiken.  De vrij en zelfstandig 
geuite wil is met andere woorden een voorwaarde voor het geldig bestaan van iedere rechts- 
en proceshandeling, zo neemt het Hof van Cassatie aan.206  Ook al vermeldt het Gerechtelijk 
Wetboek de bekwaamheid niet als voorwaarde voor het bestaan van de rechtsvordering, dan 
nog wordt traditioneel meestal aanvaard dat de bekwaamheid, om de voormelde redenen, wel 
degelijk een ontvankelijkheidsvoorwaarde is.207  Of die redenen overtuigen en of zij 
inderdaad een grondslag vormen om onbekwaamheid als ontvankelijkheidsvoorwaarde te 
beschouwen, wordt hierna onderzocht. 

 
75. Sedert de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw,208 vor-
men minderjarigen en geesteszieken de voornaamste groepen waarvoor de (handelings)-
                                                 
205  Meer hierover o.m. bij: P. DE VROEDE, “Le droit d’action en justice des groupements professionnels”, 

(noot onder Cass. 17 oktober 1986), R.C.J.B. 1988, 327; F. DORSSEMONT, Rechtspositie en syndicale ac-
tievrijheid van representatieve werknemersorganisaties, Brugge, Die Keure, 2002, 771 p.; P. VAN-
LERSBERGHE, Commentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 2002, losbl., 57 en de 
verwijzingen aldaar. 

206  Cass. 5 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 170, concl. Adv.-Gen. DE SWAEF. 
207  Zie Cass. 5 februari 1998, gecit.  Meer over deze problematiek: A. WYLLEMAN, Onvolwaardige 

wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel procesrecht, proefschrift Universiteit 
Gent, 1998, onuitg. 

208  Zie daarover: L. MISSON, M. NÈVE en E. DUFRASNE, “La capacité d’ester en justice, de la femme mariée 
hier, du mineur aujourd’hui”, in X. (ed.), J.L.-J.L.M.B. Centenaire, Brussel, Story-Scientia, 1988, 263. 
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bekwaamheid als ontvankelijkheidsvoorwaarde – of als geldigheidsvoorwaarde – zich laat 
gelden.  Het gaat bijgevolg om een materie van aanzienlijk praktisch belang, gelet op de 
talrijkheid van die groepen.209

Spijts een categorie als “onontvankelijkheid ratione personae” op het eerste gezicht 
verleidelijk kan zijn om daarin iets als de bekwaamheid in onder te brengen – het gaat bij uit-
stek om een kwestie van personenrecht – blijkt dat bij nader inzien hoegenaamd geen evi-
dentie.  Immers, de onbekwame heeft wel degelijk het recht om over zijn aanspraken een uit-
spraak van de rechter te bekomen.  De onbekwame heeft niet minder rechten: enkel m.b.t. de 
uitoefening van zijn rechten voorziet de wet in bepaalde beschermingsmodaliteiten.  De vrij 
en zelfstandig geuite wil om rechtsgevolgen te bereiken is inderdaad een voorwaarde voor de 
geldigheid van iedere rechts- en proceshandeling, maar zonder die vrij en zelfstandig geuite 
wil – waarvan uiteraard wordt aangenomen dat hij bij de onbekwame afwezig, nog niet tot 
ontwikkeling gekomen of aangetast is – lijkt vanuit het oogpunt van de rechtsvordering niet 
het bestaan zelf daarvan in het gedrang te komen, doch enkel de wijze waarop zij wordt uitge-
oefend.  De rechtsvordering is immers geen rechts- of proceshandeling, zij is een recht (le 
droit d’agir en justice).210

 Wanneer vorderingen worden ingesteld tegen een onbekwame, rijst evenmin een pro-
bleem i.v.m. de mogelijkheid van de eiser om een rechterlijke uitspraak van zijn aanspraak te 
bekomen.  De onbekwame kan slechts deelnemen aan het rechtsverkeer mits tussenkomst van 
zijn vertegenwoordiger, wat vanzelfsprekend geldt voor de onbekwame als actieve zowel als 
passieve procespartij. 

Problemen van (handelings)bekwaamheid, betreffen aldus de geldigheid van de wijze 
waarop een vordering in rechte wordt uitgeoefend, hetzij door hetzij tegen een onbekwame.211

 
76. Indien een derde een vordering inleidt tegen een onbekwame, impliceert de be-
scherming van de onbekwame dat de vordering nietig is.212  FETTWEIS neemt aan dat het gaat 
om een relatieve nietigheid, die enkel kan worden opgeworpen door de onbekwame zelf (of, 
de facto, zijn vertegenwoordiger).213

 M.i. verzet het begrip van de “onbekwame” zich ertegen dat, wanneer een onbekwame 
zelf in rechte gedaagd wordt, enkel de onbekwame de nietigheid van de vordering zou kunnen 
opwerpen.  De onbekwame die in rechte gedaagd wordt, is wellicht niet in staat de dagvaar-
ding te lezen, zodat het onaanvaardbaar lijkt dat een onbekwame (bv. bij verstek) zou worden 
                                                 
209  Zie voor verdere lectuur, wat het optreden in rechte van minderjarigen betreft, de verwijzingen in randnr. 

78.  Zie voor wat de (geestes)zieken betreft: J. DELVA, “Des effets de l’insanité de la partie dans la 
procédure civile”, J.T. 1963, 278; A. KOHL, “Procès et états dépressifs ou troubles physiques”, Actualités 
du droit 1991, 808; G. ROMMEL, “La capacité du déficient mental d’ester en justice”, T. Vred. 1986, 6. 

210  H. MOTULSKY, “Le droit subjectif et l’action en justice”, Arch. de phil. dr. 1964, (215), in fine.  Ook 
verschenen in H. MOTULSKY, Ecrits.  Etudes et notes de procédure civile, Parijs, Dalloz, 1973, (85) 100. 

211  Zoals ook BÉGUET reeds terecht opmerkte i.v.m. de bekwaamheid: “il faut reconnaître qu’à aller au fond 
des choses, c’est beaucoup plus la façon d’exercer un droit en justice que le droit de produire une pré-
tention devant les tribunaux qui est en question.” (J.-P. BÉGUET, “Etude critique de la notion de fin de 
non-recevoir en droit privé”, Rev. trim. dr. civ. 1947, (133) 146). 

212  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 54. 
213  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 54. 
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veroordeeld zonder dat de rechter ambtshalve zou mogen ingrijpen.  Zelfs wanneer de onbe-
kwame wel verschijnt, mag er niet van worden uitgegaan dat de onbekwame in staat is om 
zich te informeren nopens zijn rechten. 
 Anderzijds lijkt het te verregaand om het dagvaarden van de onbekwame zonder dat 
zijn vertegenwoordiger in het geding betrokken wordt, te beschouwen als een absolute 
nietigheid zonder mogelijkheid tot remediëring.214  De gepaste oplossing lijkt de rechter in 
een dergelijk geval de mogelijkheid te bieden (eigenlijk: de verplichting op te leggen) de 
procedure ambtshalve te schorsen totdat de eiser de vertegenwoordiger van de onbekwame bij 
het geding betrokken heeft.  Zowel de rechten van de eiser als de bescherming van de 
onbekwame worden door zo’n ambtshalve op te werpen dilatoire exceptie gevrijwaard, met 
de geringst mogelijke verstoring van de rechtsgang.215  Er zijn trouwens gevallen denkbaar 
waarin de eiser niet onmiddellijk zicht heeft op de identiteit van de vertegenwoordiger van de 
onbekwame, doch waarbij de eiser wel snel dient te dagvaarden teneinde zijn rechten te 
vrijwaren (bv. teneinde verjaring te vermijden). 
 
77. Indien, omgekeerd, een onbekwame (meestal: minderjarige) een vordering inleidt tegen 
een derde, beschikt de derde over een dilatoire exceptie die hem toelaat om een wettelijke 
vertegenwoordiger van de onbekwame te laten tussenkomen.216

De exceptie van onbekwaamheid wordt volgens de heersende mening geacht de open-
bare orde niet te raken; de rechter mag ze bijgevolg niet ambtshalve opwerpen.217

 In het vorige randnummer werd bepleit om de (dilatoire) exceptie van onbekwaamheid 
wel van openbare orde te achten (de rechter moet ze immers ambtshalve kunnen opwerpen 
teneinde een efficiënte bescherming van de onbekwame te garanderen), althans wanneer de 
onbekwame het passieve rechtssubject is.  Wanneer daarentegen de onbekwame het actieve 
rechtssubject is, staat zijn rechtsbescherming niet op het spel (het valt moeilijk in te zien hoe 
iemand zijn rechten kan schaden door in rechte op te treden – zijn vordering kan weliswaar 
worden afgewezen als zijnde ongegrond, doch dat impliceert dat het subjectief recht waarop 
aanspraak wordt gemaakt, niet bestaat).218  Uit het feit zelf dat de onbekwame een vordering 
in rechte heeft ingeleid, blijkt in principe dat de onbekwame over voldoende onderscheidings-
                                                 
214  Waarbij het voor een goed begrip past in herinnering te brengen dat het begrip “absolute” nietigheid geen 

verband houdt met de vraag of de nietigheid al dan niet in aanmerking komt voor remediëring, doch 
slechts wijst op de mogelijkheid voor de rechter om ze al dan niet ambtshalve op te werpen (cf. supra, 
randnr. 37). 

215  Vgl.: F. SWENNEN, “Vertegenwoordiging in rechte als eiser van een onbekwame: gevolgen van de afwe-
zigheid van machtiging”, in Imperat Lex.  Liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 390.  

216  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, 30-31; A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 54. 
217  Idem.  Zie ook: Rb. Nijvel 24 oktober 1985, opgenomen in: L. MISSON, M. NÈVE en E. DUFRASNE, “La 

capacité d’ester en justice, de la femme mariée hier, du mineur aujourd’hui”, in X. (ed.), J.L.-J.L.M.B. 
Centenaire, Brussel, Story-Scientia, 1988, 263.  Ook verschenen in J.L.M.B. 1987, 509. 

218  Sommige auteurs menen dat er grote risico’s verbonden zijn aan het optreden in rechte door een 
onbekwame die niet vertegenwoordigd is, doch deze risico’s moeten worden gerelativeerd (zie de 
verwijzingen bij H. BOULARBAH, l.c., 84-85, voetnoot 181).  Zo zullen allicht weinig rechters geneigd 
zijn om de niet-vertegenwoordigde onbekwame te veroordelen tot forse schadevergoedingen wegens 
tergend of roekeloos geding (zie in dezelfde zin: H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, 
condition de l’action et condition de la demande en justice”, T.B.B.R. 1997, 84-85, voetnoot 181). 
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vermogen beschikt om in rechte op te treden of om zich te informeren over de mogelijkheden 
om in rechte op te treden en daartoe bijv. een raadsman te mandateren. 
 De heersende mening volgens dewelke de dilatoire exceptie van onbekwaamheid de 
openbare orde niet raakt, verdient bijgevolg bijval in zoverre de hypothese van de 
onbekwame als actief rechtssubject beoogd wordt. 
  
78. Uitzonderlijk kunnen minderjarigen zelf in rechte optreden zonder bijstand van hun 
vertegenwoordiger.  Het gaat om wettelijke uitzonderingen (bv. inzake arbeidsovereenkom-
sten, jeugdbescherming), ofwel om jurisprudentiële uitzonderingen (bewarende maatregelen, 
dringende en voorlopige maatregelen, handelingen die de persoon van de minderjarige 
rechtstreeks raken, of handelingen waarbij het belang van de minderjarige tegengesteld is aan 
dat van zijn wettelijke vertegenwoordigers219).220  In die gevallen is geen sprake van enige 
sanctie. 
 
4. Hoedanigheid 
 
a. Algemene opmerkingen 
 
79. De hoedanigheid (la qualité) is de bevoegdheid op grond waarvan een persoon ge-
rechtigd is een vordering in rechte uit te oefenen, of anders gezegd de rechtsband tussen een 
procespartij en de aanspraak waarover een rechterlijke uitspraak gevorderd wordt.221

 Wanneer die rechtsband onbestaande is, of de procespartij m.a.w. niet het recht heeft 
om op te treden ter verwezenlijking van een bepaalde aanspraak, heeft zij geen of niet de 
juiste hoedanigheid, met onontvankelijkheid van de vordering als gevolg.222

                                                 
219  Zie voor een toepassing: Luik 4 april 2003, J.L.M.B. 2005, 455 (elfjarige die tegen zijn ouders procedeert 

i.v.m. de omstandigheden van zijn huisvesting; zijn hoger beroep wordt – met uitvoerige motivering – 
ontvankelijk verklaard, ook zonder bijstand van een wettelijke vertegenwoordiger).  Zie voor een geval 
waarin de vrijwillige tussenkomst van minderjarige kinderen in het geding tussen hun ouders m.b.t. de 
omgangsregeling niet ontvankelijk wordt verklaard (met omstandige motivering): Antwerpen 24 maart 
2004, R.W. 2005-06, 1310. 

220  Meer hierover bij: H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition 
de la demande en justice”, T.B.B.R. 1997, 81-82; CENTRUM VOOR BEROEPSVERVOLMAKING IN DE 
RECHTEN, (ed.), De procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2005; W.C.E. 
HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD en A. HAMMERSTEIN, “De minderjarige in de civiele procedure”, in 
X., Goed & Trouw, Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. W.C.L. VAN DER GRINTEN ter gelegenheid van 
zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 
391; P. HENRY, “Le droit des mineurs d’intervenir dans les actions en justice qui les concernent”, 
J.L.M.B. 1991, 131; P. MAHILLON, “La capacité du mineur non émancipé”, J.T. 1973, 529; L. MISSON, 
M. NÈVE en E. DUFRASNE, “La capacité d’ester en justice, de la femme mariée hier, du mineur 
aujourd’hui”, in X. (ed.), J.L.-J.L.M.B. Centenaire, Brussel, Story-Scientia, 1988, 268; V. POULEAU, 
“Les différents seuils d’accès à la capacité du mineur d’âge non émancipé”, Rev. trim. dr. fam. 1990, 3; 
S. VAN OVERBEKE, “Het voortzetten van het geding door de meerderjarig geworden burgerlijke partij”, 
(noot onder Antwerpen 2 september 1993), R.W. 1994-95, 194; A. WYLLEMAN, “De procesbekwaamheid 
van de minderjarige.  Actuele tendenzen”, in E. VERHELLEN, F. SMESSCHAERT en L. CATTRIJSSE, (eds.), 
Rechten van kinderen, Antwerpen, Kluwer, 1989, 251. 

221  Zie in dezelfde zin: A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 48. 
222  Zie ook supra, randnr. 62.  De sanctie van de onontvankelijkheid is bij gebrek aan hoedanigheid niet 

altijd het einde van de procedure.  Wanneer bv. een echtgenoot optreedt voor zijn echtgenote, heeft hij 

 



 – 81 –

 Uit de aard zelf van het fenomeen van de hoedanigheid, volgt dat in de gevallen waarin 
men meent iemands vordering te moeten afwijzen op grond van het gegeven dat hij reeds 
vergoed werd (of dat niet hijzelf maar een derde – bv. een aandeelhouder in verhouding tot 
een vennootschap, de beweerde schade heeft geleden), volgt dat in zulke gevallen veeleer 

                                                                                                                                                         
niet de vereiste hoedanigheid (tenzij hij een volmacht kan voorleggen).  Indien in zo’n geval de echtgeno-
te vrijwillig tussenkomt, zal de wederpartij de procedure tegen de echtgenote dienen verder te zetten. 
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kwesties aan de orde zijn van (on)gegrondheid van de vordering.  Wie beweert zelf schade te 
hebben geleden (bv. ingevolge waardeverlies van zijn aandelen), is de titularis van het naar 
bewering geschonden recht, zodat zijn vordering in beginsel ontvankelijk moet worden ge-
acht.  Ook het feit dat de aandeelhouder van een gefailleerde vennootschap zich desgevallend 
slechts kan beroepen op een kans dat, zonder de fout van de verweerder, de vennootschap had 
kunnen herstellen, doet geen afbreuk aan de ontvankelijkheid van de vordering, maar is een 
element i.v.m. de schadebegroting (dus de gegrondheid of ongegrondheid van de aanspraak).  
Het hele fenomeen van reflexschade of “dommage par ricochet” – waar trouwens in de klas-
sieke procesrechtelijke literatuur zeer zelden iets over te vinden is – dat soms geacht wordt 
gevolgen te hebben voor de ontvankelijkheid van de vordering (wegens een vermeend gebrek 
aan hoedanigheid), is bijgevolg eveneens een kwestie die in principe slechts een weerslag kan 
hebben op de (on)gegrondheid van de aanspraak (tenzij vanzelfsprekend in de constellatie 
waarbij iemand optreedt met het oog op het bekomen van vergoeding van schade geleden 
door een derde; als m.a.w. de eiser de beweerde schade nooit zelf kàn hebben geleden, kan er 
wel degelijk sprake zijn van gebrek aan hoedanigheid – bv. in het geval waarin een aandeel-
houder een vordering ex contractu instelt op grond van beweerde schending van een krediet-
overeenkomst afgesloten tussen een kredietverschaffer en een gefailleerde vennootschap, zon-
der dat de betrokken aandeelhouder contractspartij was).  Beknoptheidshalve wordt op deze 
problematiek niet dieper ingegaan.223

De vereiste hoedanigheid moet aanwezig zijn op het ogenblik van de inleiding van het 
geding.224  Wanneer vervolgens een rechtsmiddel wordt ingesteld, dient de vereiste hoedanig-
heid ook op dat ogenblik nog aanwezig te zijn.  Klassiek voorbeeld in dit verband zijn de 
ouders die optreden voor hun minderjarig kind, dat tijdens de loop van de procedure meer-
derjarig wordt.  In zo’n geval dient de intussen meerderjarig geworden persoon de procedure 
verder te zetten.225

In zoverre ontstentenis van hoedanigheid verband houdt met de rechtsvordering zelf, is 
onontvankelijkheid als sanctie geheel op haar plaats.  Het voorbeeld van de meerderjarig ge-
worden minderjarige, illustreert dat er in sommige gevallen van gebrek aan hoedanigheid 
slechts sprake is van “relatieve” ontstentenis van rechtsvordering (nl. in dat geval is na de 
meerderjarigheid van het kind geen rechtsvordering meer voorhanden in hoofde van de 
ouders, maar wat de wederpartij betreft, geldt dat zij zich nog zal dienen te verweren tegen 
dezelfde aanspraak, doch uitgeoefend door een andere persoon).  Aangezien vanuit dat per-
spectief een probleem voorligt van wijze van uitoefening van de rechtsvordering (m.a.w. een 
louter formele kwestie), is in een dergelijke situatie de onontvankelijkheid als sanctie niet op 

                                                 
223  Zie voor verdere lectuur het proefschrift van Dominique DE MAREZ en de verwijzingen aldaar: De 

afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap: onderzoek naar het bestaan van 
een eigen vorderingsrecht van individuele aandeelhouders voor de via het vermogen van een naamloze 
vennootschap geleden schade, diss. KU Leuven, 2004, 649 blz.   

224  Waarmee vanzelfsprekend het tijdstip der aanhangigmaking van de vordering bedoeld wordt (meestal de 
datum van de dagvaarding of het gedinginleidend verzoekschrift; minder frequent de datum van het p.v. 
van vrijwillige verschijning) en niet de datum der rolstelling of inleidingszitting (J. LAENENS, K. 
BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 60; S. MOSSELMANS, “Tussenvorderingen in het gerech-
telijk privaatrecht”, R.W. 2004-05, 1603). 

225  Zie, bijvoorbeeld: Cass. 13 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 50. 
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haar plaats.  Deze situatie is typisch een geval waar regularisatie perfect mogelijk is.  
Wanneer de ouders van een inmiddels meerderjarig geworden kind toch nog zelf hoger 
beroep instellen i.p.v. hun kind, dan ligt er geen enkele reden voor om het hoger beroep 
onontvankelijk te verklaren.226  In zo’n geval is wenselijk dat de betrokken minderjarige de 
procedure in eigen naam voortzet, middels een hervatting van het geding.227  Die houdt dan 
niet in dat plots een andere partij bij de procedure betrokken wordt (het kind is in die 
hypothese altijd al de materiële procespartij geweest, d.i. degene wiens subjectief recht het 
voorwerp van het geschil uitmaakt), maar houdt enkel een wijziging in van de formele 
procespartij (de vertegenwoordigers vallen weg).  Men kan in zo’n geval zelfs van mening 
verschillen, om de genoemde reden, over de vraag of een gedinghervatting wel noodzakelijk 
is.228  Van belang is enkel dat de meerderjarig geworden partij haar wil te kennen geeft de 
procedure verder te zetten (met of zonder formele gedinghervatting).  Het ogenblik waarop zij 
die wil te kennen geeft, heeft geen doorslaggevende betekenis.  Wanneer bij vergissing de 
ouders alsnog hoger beroep hebben ingesteld namens hun inmiddels meerderjarig geworden 
kind, ligt er geen enkele reden voor om daaraan enige sanctie te verbinden, op voorwaarde dat 
het kind de mogelijkheid heeft gekregen zijn wil om de procedure te benaarstigen heeft 
uitgedrukt, of bij ontstentenis aan reeds uitgedrukte wil in die zin, de kans krijgt om die wil 
uit te drukken. 
 De vraag in welke stand het gebrek aan hoedanigheid kan worden opgeworpen, kwam 
reeds aan bod in randnr. 61.  Aangezien de vereiste hoedanigheid gedurende het gehele ge-
schil aanwezig moet zijn, is het logisch dat gebrek aan hoedanigheid ook voor het eerst nog in 
hoger beroep kan worden opgeworpen. 

Daar gebrek aan hoedanigheid de openbare orde niet raakt, kan de rechter dit niet 
ambtshalve opwerpen en kan dit evenmin voor het eerst in cassatie worden aangevoerd.229

 In wat volgt zal blijken dat in de rechtspraak soms gevallen aan de orde zijn waarbij bij 
de beoordeling van het hoedanigheidsvereiste wordt blijk gegeven van overdreven gestreng-
heid. 
 
b. Hoedanigheid en optreden door de titularis van het beweerd subjectief recht 
 
80. Wanneer de titularis van een (beweerd) subjectief recht zelf in rechte optreedt, beschikt 
hij in beginsel over de vereiste hoedanigheid.230  Dit impliceert niet dat in zo’n geval geen 

                                                 
226  Zie en vgl.: P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 

2002, losbl., 44 en de verwijzingen in voetnoot 5 aldaar.  
227  Contra: P. VANLERSBERGHE, l.c., 47. 
228  Zie in dezelfde zin: K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe België.  Spookrijders 

in het procesrecht”, in M. STORME en A. BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België en komend 
Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 397 en 404. 

229  Cass. 17 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 187, R.W. 1995-96, 237; J. LAENENS, K. BROECKX en D. 
SCHEERS, Handboek…, 2004, 88; P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. Ger., 
Mechelen, Kluwer, 2002, losbl., 45. 

230  Het Hof van Cassatie overwoog in dit verband: “Dat de procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een 
subjectief recht, hoedanigheid en belang heeft om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht 
betwist;  /  Dat het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat door de eiser 
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probleem van ontvankelijkheid van de vordering meer aan de orde kan zijn, aangezien de vor-
dering om talrijke andere redenen onontvankelijk kan zijn (verjaring, gebrek aan belang, 
exceptie van gewijsde, etc.). 
 Uitzonderlijk kan de titularis van een (beweerd) subjectief recht toch de vereiste hoe-
danigheid missen, met name wanneer de wet de uitoefening van de vordering voorbehoudt 
aan welbepaalde personen (de zgn. voorbehouden vorderingen).  Een voorbeeld daarvan is de 
vordering tot betwisting van vaderschap, die slechts kan worden ingesteld door welbepaalde 
personen.231  Ook de uitoefening van een vordering tot echtscheiding of een vordering tot 
nietigverklaring van het huwelijk, is door de wet voorbehouden aan welbepaalde personen.232

   Soms is de uitoefening van de vordering voorbehouden aan de bekleder van een wel-
bepaalde functie.  Aldus is de inleiding van een cassatieberoep wegens machtsoverschrijding 
(gericht tegen handelingen van magistraten en de tuchtoverheden van openbare of ministeriële 
ambtenaren of van de balie), slechts mogelijk voor de Procureur-Generaal bij het Hof van 
Cassatie (art. 1088 Ger. W.).233  Zo ook is de aanwending van een rechtsmiddel tegen een 
vonnis van de arrondissementsrechtbank enkel mogelijk voor de Procureur-Generaal bij het 
hof van beroep, voor wie een voorziening in cassatie openstaat (art. 642 Ger. W.).234

 
c. Hoedanigheid en optreden van iemand die niet de (oorspronkelijke) houder van het 
beweerd subjectief recht is 
 
81. De meeste problemen i.v.m. het hoedanigheidsvereiste doen zich voor wanneer degene 
die in rechte optreedt (ook wel formele procespartij genoemd) iemand anders is dan de houder 
van het (beweerd)235 subjectief recht (ook wel materiële procespartij genoemd).236

 Wanneer er geen identiteit is tussen de formele en de materiële procespartij, is vaak 
sprake van een of andere vorm van vertegenwoordiging (die wettelijk237, rechterlijk238 of con-
ventioneel239 van aard kan zijn). 

                                                                                                                                                         
wordt ingeroepen, niet de ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering betreft” (Cass. 26 
februari 2004, www.cass.be). 

231  Zie art. 332 B.W.  De echtgenoot van de moeder kan het vaderschap betwisten, evenals de moeder en het 
kind, met inachtname van de termijnen bepaald in dat artikel.  In sommige gevallen ook bloedverwanten 
van de echtgenoot, nl. indien hij overleden is: zie art. 332, lid 2 B.W. 

232  Zie over de mogelijkheid om derdenverzet in te stellen in gevallen waarin de inleiding van de oor-
spronkelijke vordering door de wet is voorbehouden aan welbepaalde personen: K. WAGNER, Derden-
verzet, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2004, nrs. 122-123. 

233  Zie voor een toepassing: Cass. 26 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 404. 
234  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 19 juni 2003, C.03.0177/F, www.cass.be; Cass. 25 juni 1999, R.W. 

1999-2000, 1037. 
235  Wanneer het beweerd subjectief recht in werkelijkheid blijkt niet te bestaan, betreft dat de grond van de 

zaak. 
236  K. BROECKX, Het recht op hoger beroep…, 1995, nr. 402, p. 183-184. 
237  Bijvoorbeeld: de wettelijke voogd als vertegenwoordiger van de minderjarige.  Zie over de syndicus als 

orgaan van de vereniging van mede-eigenaars: A. CARETTE, “Ontvankelijkheids- en gegrondheidsperi-
kelen van het optreden van de syndicus in rechte ter vrijwaring van een belang dat vreemd is aan de 
vereniging van mede-eigenaars”, (noot onder Cass. 5 oktober 2000), R.W. 2001-02, 679. 
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Een volmachthouder kan in rechte optreden voor rekening van zijn volmachtgever, 
maar dient in beginsel de naam van zijn opdrachtgever steeds te vermelden.  Een uitzondering 
op dat principe geldt bij de naamleningsovereenkomst, waarbij de naamlener niet onthult dat 
hij in werkelijkheid optreedt voor iemand anders.240

Er zijn ook gevallen waar de formele procespartij niet dezelfde is als de materiële 
procespartij, waarbij het optreden van de formele procespartij niet steunt op enige idee van 
vertegenwoordiging.241  Een goed voorbeeld hiervan is het optreden van algemene rechtver-
krijgenden of rechtverkrijgenden onder algemene titel, die geacht worden te beschikken over 
de vereiste hoedanigheid om in rechte te kunnen optreden.242  Zij treden in de rechten en 
verplichtingen van degene die zij in rechte opvolgen, met betrekking tot een vermogen c.q. 
een abstract breukdeel van een vermogen.243  Zij treden a.h.w. in de plaats van hun rechts-
voorganger.244  Hun rechtspositie ontlenen zij niet aan enige idee van vertegenwoordiging: zij 
beperken zich integendeel ertoe de rechten en verplichtingen van hun rechtsvoorganger te 
verkrijgen, zoals deze eventueel door vonnissen werden vastgesteld.245

Een vergelijkbare positie – althans vanuit het oogpunt van de hoedanigheid – bekleedt 
degene die ingevolge subrogatie in de plaats is getreden van de titularis van het betwiste 
recht.246

 Zowel bij vertegenwoordiging, rechtsopvolging en indeplaatstreding is sprake van een 
situatie waarbij de formele partij geacht wordt de materiële procespartij te zijn of voor haar op 
te treden.  Dat levert voor de formele procespartij in die gevallen de rechtsband op tussen 
haarzelf en het betwiste materiële recht, d.i. de rechtsband die haar het recht verleent de 
betrokken aanspraak in rechte uit te oefenen (c.q. noodzaakt zich tegen de door een derde 
uitgeoefende aanspraak te verweren).  
 
82. De bovenstaande voorbeelden vormen geen exhaustieve opsomming.  Andere situaties 
zijn denkbaar waarbij zich een vergelijkbaar fenomeen als hierboven beschreven voordoet. 

                                                                                                                                                         
238  Bijvoorbeeld: de faillissementscurator, of de vereffenaar in bepaalde gevallen (m.n. bij rechterlijke ont-

binding van een vennootschap). 
239  Bijvoorbeeld: de vereffenaar, in bepaalde gevallen (m.n. bij vrijwillige ontbinding van een vennoot-

schap).  Meer over het optreden van de vereffenaar: D. VREVEN, “De bevoegdheid van de vereffenaar om 
in rechte op te treden”, T.B.B.R. 1999, 490 (deel 1) en 562 (deel 2). 

240  Meer daarover onder randnr. 67 en de verwijzingen aldaar. 
241  Zie ook over de begrippen “materiële procespartij” (de partij die gebonden en gerechtigd wordt door de 

rechterlijke uitspraak) en “formele procespartij” (de partij die de processuele beslissingen neemt): H.J. 
SNIJDERS, M. YNZONIDES, G.J. MEIJER, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 66-
67. 

242  H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en 
justice”, T.B.B.R. 1997, 67. 

243  M. E. STORME, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding in België en Neder–
land”, R.W. 1993-94, 178. 

244  K. BROECKX, “Vertegenwoordiging in rechte en naamlening in het geding”, R.W. 1994-95, 248. 
245  A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen, in Handboek voor Gerechtelijk Recht, Deel IV, a.w., 1973, nr. 175, p. 177. 
246  Rb. Brussel 10 mei 1972, R.G.A.R. 1975, nr. 9422. 
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 Aldus kan gedacht worden aan de schuldeiser die, met toepassing van art. 1166 B.W., 
een rechtstreekse vordering uitoefent in de plaats van zijn nalatige schuldenaar.247  De rechts-
band tussen de formele procespartij en de aanspraak vloeit in dat geval voort uit de wet zelf. 
 Ook de rechtspraak die aan de huurder of vruchtgebruiker het recht verleent om op 
grond van art. 544 B.W. op te treden ter bestrijding van abnormale burenhinder, steunt op de 
gedachte dat de huurder of vruchtgebruiker een bepaald prerogatief van de eigenaar kan uit-
oefenen, en daarom en in dat opzicht a.h.w. in zijn plaats treedt.248

 
83. De volgende gevallen waarin geoordeeld werd dat de vereiste hoedanigheid ontbrak, 
bieden nader inzicht in de aard van de rechtsband die vereist is tussen de partij die in rechte 
optreedt en het beweerde subjectief recht. 
 Aldus worden grootouders geacht de vereiste hoedanigheid te ontberen om zich enig 
prerogatief van het ouderlijk gezag te doen toekennen.249  Dat impliceert uiteraard niet dat 
grootouders geen bezoekrecht of omgangsrecht kunnen vorderen.250

 Zo ook beschikt niet over de vereiste hoedanigheid de echtgenoot die vergoeding tracht 
te bekomen voor persoonlijke schade geleden door zijn echtgenote.251

 In dezelfde zin werd geoordeeld m.b.t. de bezitter van een geleasd voertuig die ver-
goeding vordert voor schade aan het voertuig ingevolge een ongeval.252

 Heeft evenmin de vereiste hoedanigheid: de faillissementscurator die wil optreden in 
naam en voor rekening van schuldeisers wier vordering niet in de boedel valt, zoals bv. de 
houder van een pand op handelszaak of een ander bijzonder voorrecht.253

 Of nog: individuele schuldeisers die na faillissement een derde aansprakelijk willen 
stellen wegens collectieve schade, d.i. een geval waarin slechts de curator kan optreden.254

  Of nog: ouders die menen te kunnen optreden als wettelijke vertegenwoordigers van 
hun zoon, niettegenstaande die bij de inleiding van de vordering reeds meerderjarig was.255

                                                 
247  Arbrb. Charleroi 31 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 1241; P. DELNOY, “Pour une vision nouvelle de l’action 

oblique”, Ann. dr. Liège, 1969, 437. 
248  Cass. 10 januari 1974, R.C.J.B. 1975, noot RENARD. 
249  Bergen 21 november 1988, J.T. 1989, 182; Luik 19 februari 1988, Rev. trim. dr. fam. 1989, 296; Luik 19 

januari 1987, Rev. trim. dr. fam. 1989, 317.  De uitoefening van het ouderlijk gezag kan niet aan de 
grootouders worden overgedragen: Gent 30 mei 2005, P. & B. 2005, 313. 

250  Cass. 14 oktober 1915, Pas. 1915-16, I, 455; Cass. 25 september 1930, Pas. 1930, I, 310; A. FETTWEIS, 
Manuel…, 1987, 48; K. JACOBS, “Het omgangsrecht van de grootouders”, (noot onder Jeugdrb. Brussel 5 
oktober 1999), A.J.T. 2000-01, 26; J.L. RENCHON, “La recevabilité des actions en justice introduites par 
les grands-parents dans le contexte du règlement de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de 
l’enfant”, Rev. trim. dr. fam. 1989, 251.  Zie voor een recente toepassing: Antwerpen 4 maart 2004, R.W. 
2005-06, 1309. 

251  Brussel 25 januari 1972, Bull. Ass. 1972, 1102. 
252  Kh. Brussel 30 maart 1994, Dr. circ. 1994, 190. 
253  Brussel 15 september 1994, J.T. 1995, 7. 
254  Cass. 2 maart 1995, J.L.M.B. 1995, 1195; Cass. 12 februari 1981, R.C.J.B. 1983, 5, noot J. HEENEN; C. 

VAN BUGGENHOUT en O. CLEVENBERGH, “L’action en responsabilité pour aggravation du passif, 
préjudice ‘collectif’ et cumul des préjudices individuels: tentative d’éclaircissements”, T.B.H. 1995, 536.  
Zie ook : H. BOULARBAH, “La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la 
demande en justice”, T.B.B.R. 1997, 68-69 en de verwijzingen in voetnoot 71 aldaar. 
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 De bovenstaande gevallen van ontstentenis van hoedanigheid illustreren de aard van de 
rechtsband die vereist is opdat een procespartij de juiste hoedanigheid zou hebben: telkens 
was sprake van een geval waarin de partij nooit de titularis van het beweerde geschonden 
recht kon zijn, vertegenwoordigen, opvolgen of in zijn plaats treden. 
 
84. De gevallen vermeld in het voorgaande randnummer zijn ook typische gevallen waarin 
het definitief karakter van de afsluiting van de toegang tot de rechter n.a.v. een onontvanke-
lijkheid enigszins moet worden gerelativeerd (zie ook randnr. 14).  Wanneer grootouders een 
vordering instellen die impliceert dat zij zich een prerogatief van het ouderlijk gezag willen 
toe-eigenen, is hun vordering onontvankelijk bij gebrek aan hoedanigheid – zij kunnen dan 
evenwel opnieuw een vordering voorleggen aan de rechter, zij het met een ander voorwerp 
(bv. het bekomen van een omgangsrecht met hun kleinkind).  Strikt gezien is daar nauwelijks 
sprake van relativering van het definitief karakter van de afsluiting van de mogelijkheid om 
over de aanspraak een uitspraak te bekomen, want de grootouders kunnen in zo’n geval geen 
tweede keer dezelfde eis instellen.  Vanuit het oogpunt van de eisers kan evenwel de perceptie 
ontstaan dat ze een tweede procedure opnieuw kunnen instellen – als de bedoeling van de 
eerste procedure was om hun kleinkind meer te zien, en met het oog daarop vorderden ze dat 
het ouderlijk gezag zou worden verdeeld over de ouders van het kind en de grootouders zelf 
(wat onmogelijk is), dan kunnen ze wel een tweede procedure instellen met een identieke 
bedoeling (nl. het kleinkind meer zien), maar met een ander voorwerp (nl. toekenning van een 
omgangsrecht). 
 De bezitter van een geleasd voertuig die een vordering instelt ter vergoeding van schade 
aan het voertuig dat zijn eigendom niet is, levert een duidelijker voorbeeld op van relativering 
van het definitief karakter van de afsluiting van de toegang tot de rechter ingevolge een 
onontvankelijkheid: in zo’n geval impliceert de onontvankelijkheid niet echt een “verlies van 
rechtsvordering”, maar enkel de bevestiging dat de bezitter niet de juiste hoedanigheid heeft 
om de vordering in te stellen (m.a.w. bevestiging dat er in hoofde van de bezitter nooit een 
rechtsvordering bestaan heeft), maar dat houdt uiteraard geen verlies van rechtsvordering in 
voor wat de eigenaar van het voertuig betreft. 
 Wanneer in zo’n geval de vordering van de bezitter tijdig wordt ingeleid en de eigenaar 
van het voertuig slechts in de loop van de procedure tussenkomt (per hypothese op een tijdstip 
waarop het voor de eigenaar te laat was geweest om zelf nog een hoofdvordering in te stellen 
bij gedinginleidende dagvaarding), bestaat er geen enkele reden om de vordering van de eige-
naar laattijdig te verklaren.  De initiële dagvaarding van de bezitter was per hypothese tijdig, 
en datgene wat stuitend effect heeft, is de dagvaarding naar aanleiding waarvan de verweerder 
verschenen is of waarin hij regelmatig opgeroepen werd – niet de vraag of de vordering die 
daarmee wordt ingeleid ontvankelijk is.  Het is trouwens perfect mogelijk dat de vordering 
van de bezitter slechts onontvankelijk is in zoverre hij vergoeding wenst te bekomen van 
schade aan het voertuig, maar ontvankelijk in zoverre hij vergoeding vordert van schade we-
gens de noodzaak om een vervangingsvoertuig te huren, of van lichamelijke schade, of schade 
aan kledij of andere voorwerpen in het voertuig die wel zijn eigendom waren. 

                                                                                                                                                         
255  Cass. 13 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 50 en J.T. 1992, 394. 
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 Vorderingen ingesteld door een formele procespartij, ook wanneer zij ontoelaatbaar 
zijn, kunnen geen aanleiding geven tot verlies van rechtsvordering in hoofde van de materiële 
procespartij, wanneer die vorderingen ontoelaatbaar zijn wegens gebrek aan hoedanigheid van 
de formele procespartij – in de hypothese dat de materiële procespartij wèl beschikt over de 
vereiste hoedanigheid.256  Dat wordt bv. duidelijk in het geval de curator zou willen optreden 
ter invordering van de schuld van een separatist, waar de curator zoals gezegd niet de vereiste 
hoedanigheid voor heeft.  Hetzelfde geldt voor vorderingen ingesteld door ouders ingesteld 
voor hun inmiddels meerderjarig geworden kinderen257 – zoiets kan de aanspraken van de 
kinderen niet doen teloor gaan (maar waarbij zoals gezegd stuitende werking moet worden 
toegekend aan de dagvaarding betekend op verzoek van de ouders; de kinderen kunnen dan 
later op onverschillig welke wijze te kennen geven hun aanspraken te willen uitoefenen, hetzij 
middels een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, hetzij middels een gedinghervatting, 
hetzij eenvoudigweg bij conclusie). 
 Het voorgaande geldt vanzelfsprekend slechts wanneer de ontoelaatbaarheid van de vor-
dering ingesteld door de formele procespartij, gegrond is op de vertegenwoordigingsonbe-
voegdheid van die procespartij.  Wanneer bv. een curator optreedt omdat de gefailleerde 
handelaar betrokken was bij een auto-ongeval en het leasingvoertuig bestuurd door de 
handelaar beschadigd werd ingevolge een fout van een derde, zal de vordering van de curator 
onontvankelijk zijn wegens gebrek aan hoedanigheid – waarbij tegelijk bevestigd zal worden 
dat de materiële procespartij niet beschikt over een rechtsvordering.  In dat geval vindt de on-
ontvankelijkheid waarmee de curator geconfronteerd wordt, geenszins haar oorsprong in 
enige vertegenwoordigingsonbevoegdheid, zodat de materiële procespartij in dit geval de 
vordering niet opnieuw kan inleiden (evenmin als de formele procespartij). 
 
d. Hoedanigheid en rechtspersonen; organieke vertegenwoordiging; conventionele pro-
cesvertegenwoordiging 
 
85. Voor wat rechtspersonen betreft, kan het hoedanigheidsvereiste al eens problemen ople-
veren.  Uitgangspunt is dat de rechtspersoon optreedt middels zijn organen.258  Het bevoegde 
orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt aangeduid door de betrokken wetge-
ving of door de statuten.259  Wanneer bijvoorbeeld de raad van bestuur van een N.V. beslist 
om de vennootschap een vordering in rechte te laten instellen, dan is het niet de raad van 
bestuur die in rechte optreedt namens de vennootschap, maar wel de vennootschap zelf.  De 

                                                 
256  F. SWENNEN, “Vertegenwoordiging in rechte als eiser van een onbekwame: gevolgen van de afwezigheid 

van machtiging”, in Imperat Lex.  Liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 389. 
257  Meer daarover onder randnr. 79. 
258  J. RONSE, “Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele 

problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 89. 
259  Aldus kan in de statuten van een V.Z.W. aan de voorzitter van de raad van bestuur machtiging verleend 

worden om een rechtsgeding in te stellen: Cass. 18 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 396. 
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organieke vertegenwoordiging moet derhalve onderscheiden worden van de conventionele 
procesvertegenwoordiging.260

 De meest voorkomende vorm van conventionele procesvertegenwoordiging, is vanzelf-
sprekend de mandatering van een advocaat.  De situatie op dit stuk werd door het Hof van 
Cassatie in een arrest van 17 april 1997 op duidelijke wijze samengevat.261  Als uitgangspunt 
geldt art. 440, lid 2, Ger. W., luidens hetwelk de advocaat als gevolmachtigde van de partij 
verschijnt zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een 
bijzondere lastgeving eist.262  De advocaat die voor een rechtscollege van de rechterlijke orde 
een akte van rechtspleging verricht, mag zich ertoe beperken in die akte te verklaren dat hij 
optreedt in naam van een rechtspersoon, die in de akte behoorlijk geïdentificeerd wordt 
(naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel).263  De advocaat wordt in dat geval wettelijk 
vermoed daartoe een regelmatige lastgeving te hebben ontvangen van het bevoegde orgaan 
van die rechtspersoon.264  Dat vermoeden is niet onweerlegbaar.  Degene die aanvoert dat een 
advocaat niet door het bevoegde orgaan behoorlijk gemandateerd werd, dient het bewijs te 
leveren van zijn bewering, of dient minstens – daar het kan gaan om het bewijs van een 
negatief feit – gegevens aan te voeren die ernstige twijfels wekken over de geldigheid van het 
mandaat of de bevoegdheid van de persoon of het orgaan dat de advocaat gemandateerd 
heeft.265

 Er bestaat in ons recht geen algemene regel die vereist dat de advocaat een schriftelijk 
mandaat zou hebben.266  Het is dus mogelijk dat een advocaat optreedt op basis van een mon-
delinge lastgeving.  Wanneer die lastgeving betwist wordt, is er geen bezwaar tegen dat het 
bewijs ervan geleverd wordt aan de hand van stukken die naderhand zijn opgesteld, en waarin 
bevestigd wordt dat inderdaad ten gepaste tijde een opdracht werd gegeven door het bevoegde 
orgaan.267

 
86. De hoedanigheid als toelaatbaarheidsvoorwaarde, moet in hoofde van de rechtspersoon 
zelf beoordeeld worden.268

 Problemen m.b.t. welk orgaan van een rechtspersoon een vordering instelt of tegen welk 
orgaan een vordering gericht is, dienen in het juiste perspectief geplaatst te worden.  Het is 
                                                 
260  P. TAELMAN, “Het optreden in rechte van (privaatrechtelijke) entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en 

rechtspersonen voor de judiciële rechtscolleges”, in W. VAN EECKHOUTTE (ed.), Rechtspersonenrecht, 
Gent, Mys & Breesch, 1999, 63-64. 

261  Cass. 17 april 1997, Arr. Cass. 1997, 456. 
262  Zie bijv. art. 824 Ger. W. i.v.m. de akte van afstand van geding of van rechtsvordering. 
263  Zie art. 703 Ger. W.  Die bepaling geldt voor alle rechtspersonen, niet enkel voor handelsvennoot-

schappen (Cass. 23 april 1999, Arr. Cass. 1999, 554). 
264  Cass. 17 april 1997, Arr. Cass. 1997, 456.  Zie ook: Bergen 18 juni 2003, T.B.B.R. 2005, 79. 
265  Cass. 17 april 1997, Arr. Cass. 1997, 456. 
266  J. RONSE, “Proceshandelingen van en tegen vennootschappen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele 

problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 90. 
267  Meer daarover bij J. RONSE, l.c., 93. 
268  P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 2002, losbl., 
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niet omdat een probleem zich bevindt in de sfeer van de ontvankelijkheid, dat meteen naar on-
ontvankelijkheid als “blinde” sanctie moet worden gegrepen.269  Immers, bij deze problemen 
is de vraag voor de wederpartij niet: moet ik dulden in rechte gedaagd te worden door een 
partij die geen rechtsvordering heeft?  Wel gaat het bij deze kwesties over de vraag of de 
juiste vormvoorschriften werden nageleefd die de betrokken procespartij de vereiste proces-
hoedanigheid verschaffen (in de zin van een rechtspersoon die optreedt krachtens een beslis-
sing van een bevoegd orgaan).  Niet het voorliggen of de ontstentenis van de rechtsvordering 
in absolute zin is aan de orde (zoals o.m. bij verjaring of gebrek aan belang). 
 Het is denkbaar dat een orgaan een beslissing neemt, maar dat de formele weerslag van 
die beslissing onregelmatig is of slechts later tot stand komt.  Wie door een vennootschap ge-
daagd wordt, mag er inderdaad vanuit gaan dat de vennootschap optreedt ingevolge een be-
slissing van een bevoegd orgaan, maar niets belet dat zo’n beslissing slechts naderhand gefor-
maliseerd wordt.  Een beslissing kan in dit verband dus retroactief zijn (of minstens re-
troactief geformaliseerd worden).  De vereiste hoedanigheid moet in beginsel weliswaar aan-
wezig zijn op het moment van de inleiding van de vordering, maar wanneer een beslissing van 
een orgaan pas naderhand genomen (of geformaliseerd) wordt, kan men ervan uitgaan dat zij 
geacht wordt altijd te hebben bestaan, tot op het moment waarop zij terugwerkt.  Mogelijk-
heden van regularisatie zijn hier derhalve aan de orde. 
 Ook het Hof van Cassatie geeft in dit verband (soms) blijk van de nodige soepelheid.  
Zo werd in een arrest van 2 juni 1997 geoordeeld dat, opdat een O.C.M.W. hoger beroep zou 
kunnen instellen, een beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vereist is, maar 
dat zulks niet belet dat die beslissing de bekrachtiging kan inhouden van een hoger beroep dat 
vooraf werd ingesteld (in casu betrof het een verzoekschrift tot hoger beroep ondertekend 
door de raadsman van het O.C.M.W.).270

 Omgekeerd past ook de nodige soepelheid tegenover de eiser die zich tegen een rechts-
persoon keert.  De rechtspraak die vorderingen gericht tegen een Gewest maar ingesteld tegen 
een (destijds) Executieve onontvankelijk verklaart, verdient geen navolging.271  Het Gewest 

                                                 
269  Zie bv. Cass. 4 november 2004, C.04.0042/F, www.cass.be (“Overwegende dat het arrest vaststelt, ener-

zijds, dat de raad van bestuur van eiseres op 31 januari 2000 beslist had hoger beroep in te stellen, en, 
anderzijds, dat eiseres, bij een vonnis van 26 januari 2000 van de Rechtbank van Koophandel te Bergen, 
dat op 3 februari 2000 definitief geworden is, onder een voorlopige bewindvoerder werd geplaatst; dat 
het arrest vervolgens beslist dat de bestuurders van eiseres vanaf laatstgenoemde datum geen bevoegd-
heid hadden en dat enkel de voorlopige bewindvoerder de vennootschap ten aanzien van derden en in 
rechte kon vertegenwoordigen; / Dat het hoger beroep op 11 februari 2000 werd ingesteld door de voor-
noemde bestuurders en niet door de voorlopige bewindvoerder, zodat eiseres niet door haar bevoegd 
orgaan was vertegenwoordigd toen het hoger beroep werd ingesteld; / Dat het arrest aldus zijn beslissing 
om het hoger beroep niet-ontvankelijk te verklaren, naar recht verantwoordt en met redenen omkleedt”). 

270  Cass. 2 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 606. 
271  Cass. 17 juni 1992, Arr. Cass. 1992, 984; Cass. 20 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 590.  Zie ook: E. 

BREWAEYS, “De overheid als procespartij”, R. Cass. 1997, 153.  Zie over rechtsopvolging van de 
Belgische Staat door de Gemeenschappen resp. Gewesten (een problematiek die vooral in de jaren 1980 
en de vroege jaren 1990 praktisch relevant was): Cass. 29 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 592; Cass. 20 
oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 907; A. ALEN, “De rechtsopvolging van de Staat door de Gemeenschap-
pen en de Gewesten”, T.B.R. 1989, 431; K. BAERT en B. DECONINCK, “Rechtsopvolging in het nieuwe 
België.  Spookrijders in het procesrecht”, in M. STORME en A. BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw 
België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 381 e.v.; A.-S. MAERTENS, “Hete hangijzers in-
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heeft inderdaad rechtspersoonlijkheid zodat er geen reden is om een vordering die zich tegen 
het Gewest richt niet ook als zodanig te formaliseren, maar het Gewest kan uiteraard ook 
maar optreden middels zijn organen.  Wanneer nu een vordering wordt ingesteld tegen een 
deelregering (of zelfs tegen de minister-president), maar er geen twijfel over kan bestaan dat 
de vordering eigenlijk gericht is tegen het Gewest, dan is er in zo’n geval geen valabele reden 
om de vordering onontvankelijk te verklaren. 
 Een dergelijke redenering – weliswaar in afwijking van de aangehaalde cassatierecht-
spraak – ligt trouwens in de lijn van een arrest van het Hof van Cassatie van 22 december 
1997.  In dat arrest oordeelde het Hof dat het hoger beroep gericht tegen de organen van een 
rechtspersoon, moet worden beschouwd als gericht tegen de rechtspersoon zelf.272

 
e. Niet-inschrijving in het handelsregister als probleem van hoedanigheid 
 
87. Zoals uit het bovenstaande blijkt, valt de problematiek van de “hoedanigheid” uiteen in 
verschillende luiken: aldus is vereist dat de (rechts)persoon die wenst op te treden, geen 
voorbehouden vordering uitoefent.273  Vervolgens moet er een bepaalde rechtsband tussen 
voorliggen tussen de (materiële) procespartij en de aanspraak.274  Als de eiser een 
rechtspersoon is, moet een beslissing voorliggen of voorgelegd kunnen worden van het be-
voegde orgaan.275

 Alle voorgaande aspecten van de hoedanigheidsproblematiek houden verband met de 
rechtsvordering, zodat onontvankelijkheid als sanctie – althans binnen de juiste perken zoals 
hierboven nader onderzocht wordt – gepast kan zijn. 
 Enigszins als vreemde eend in de bijt duikt vervolgens een laatste problematiek op 
i.v.m. de hoedanigheid, nl. de inschrijving in het handelsregister.276  Dit wordt gewoonlijk be-
schouwd als een probleem van hoedanigheid, omdat beschikken over zo’n nummer op het 
moment van de inleiding van de vordering beschouwd wordt als een bepaalde kwaliteit (= 
hoedanigheid) van de betrokken (rechts)persoon. 
 Omdat de wet zelf in dit verband spreekt van de onontvankelijkheid als mogelijke sanc-
tie, bestaat er weinig twijfel over dat dit de sanctie is die de rechter desgevallend kan of moet 
opleggen.  Of dat ook aangewezen is en verantwoord kan worden, wordt hierna onderzocht. 

                                                                                                                                                         
zake toelaatbaarheid”, in J. LAENENS en M. STORME, (eds.), De sanctieregeling in het gerechtelijk recht – 
Les sanctions en droit judiciaire, Diegem, Kluwer, 1994, 5-15. 

272  Cass. 22 december 1977, Arr. Cass. 1978, 498. 
273  Cf. randnr. 80. 
274  Cf. randnr. 79, 81, 83. 
275  Cf. randnrs. 85-87. 
276  Meer daarover: J. P. BOGAERT, “Directe en indirecte sanctionering op de niet-naleving van de verplich-

ting tot het nemen van een (correcte) inschrijving in het handelsregister”, T. Vred. 1993, 139; M. DAM-
BRE, “Perikelen omtrent de inschrijving in het handelsregister, de uitgifte van waardebonnen en de 
W.H.P.C.”, in DE BAUW, H., (ed.), Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging, Antwerpen, Kluwer, 
2000, 383; H. LAGA, “De exceptie van onontvankelijkheid ex art. 41 Handelsregisterwet, het bewijs van 
het bestaan van een vennootschap bij wijze van deelneming en van de hoedanigheid van handelaar”, 
(noot onder Cass. 24 februari 1994), R. Cass. 1994, 137; H. MINJAUW, “De onontvankelijkheid van de 
vordering als sanctie op de niet-inschrijving in het handelsregister”, P. & B. 1993, 7. 
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 In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, heeft de Wet van 16 januari 2003 “tot op-
richting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handels-
register, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen”, 
het handelsregister niet afgeschaft.277  Zoals uit art. 2 van die wet blijkt, bestaat het “handels-
register” nog steeds en heeft die term nu betrekking op een deelverzameling van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, omvattende de gegevens van de in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen geregistreerde handels- en ambachtsondernemingen.  De andere deelver-
zameling bestaat uit het “rechtspersonenregister”, omvattende de gegevens van de in de 
Kruispuntbank der Ondernemingen geregistreerde rechtspersonen (waarmee bedoeld wordt: 
rechtspersonen die geen handels- of ambachtsondernemingen zijn). 
 Voor wat de hier beoogde sanctie betreft, is art. 14 van belang, dat luidt: “Elk op ver-
zoek van een handels- of ambachtsonderneming betekend deurwaardersexploot vermeldt 
steeds het ondernemingsnummer.  /  Bij gebreke aan vermelding van het ondernemingsnum-
mer op het deurwaardersexploot, verleent de rechtbank uitstel aan de handels- of ambachts-
onderneming om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum van 
het inleiden van de vordering te bewijzen.  /  Indien de handels- of ambachtsonderneming 
haar inschrijving in deze hoedanigheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen op de datum 
van het inleiden van haar vordering niet bewijst binnen de door de rechtbank gestelde termijn 
of indien blijkt dat de onderneming niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Onderne-
mingen, verklaart de rechtbank de vordering van ambtswege onontvankelijk.  /  Indien de 
handels- of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de 
onderneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet 
valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, 
is de vordering van die onderneming eveneens onontvankelijk. De onontvankelijkheid is 
evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of verweermid-
del wordt ingeroepen.” 
 Art. 15 bepaalt vervolgens: “Door de akten van rechtspleging, die krachtens artikel 14 
onontvankelijk worden verklaard, worden de verjaring, alsmede de op straffe van nietigheid 
bepaalde rechtsplegingtermijnen gestuit.” 
 De sanctie van art. 14 is blijkens de tekst ervan enkel toepasselijk op handels- en am-
bachtsondernemingen.  Wie niet ingeschreven moet zijn in het handelsregister maar wel in 
het rechtspersonenregister, valt dus buiten het toepassingsgebied van art. 14.  Artikel 16 
bepaalt evenwel: “De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
de verplichtingen bedoeld in de artikelen 13 en 14, uitbreiden tot andere categorieën van 
ondernemingen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen.” 
 Belangrijk is m.a.w. dat men op het ogenblik van de inleiding van de vordering (d.i. de 
datum van betekening van de gedinginleidende dagvaarding) als handels- of ambachtsonder-
neming beschikt over een inschrijving in de Kruispuntbank.  Het niet-vermelden van het on-
dernemingsnummer in het gerechtsdeurwaardersexploot, is regulariseerbaar blijkens de tekst 
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van de wet, op voorwaarde dat de inschrijving als zodanig op het ogenblik van de betekening 
van de gedinginleidende akte wel bestond, maar slechts niet vermeld werd. 

De wet spreekt uitdrukkelijk van “deurwaardersexploot”, zodat de sanctie van art. 14 
geen toepassing kan vinden bij inleiding bij verzoekschrift op tegenspraak (aangezien een 
sanctie met mogelijk verregaande gevolgen dreigt, dient de wettelijke grondslag ervan strikt 
te worden geïnterpreteerd en is geen uitbreiding bij analogie mogelijk). 

Van het hebben van een ondernemingsnummer kan men inderdaad met recht volhouden 
dat zulks een eigenschap van de betrokken onderneming uitmaakt, een bepaalde kwaliteit die 
vereist is opdat zij in rechte zou kunnen optreden (net zoals een bepaalde kwaliteit vereist is 
voor bepaalde voorbehouden vorderingen).  Ingeval van afwezigheid van ondernemingsnum-
mer, is de onontvankelijkheid van de vordering derhalve te verantwoorden. 

Wie het ondernemingsnummer wel heeft maar het niet vermeldt, begaat daarentegen een 
loutere vormfout.  Het betreft slechts de wijze waarop hij zijn rechtsvordering (waarvoor hij 
over de juiste hoedanigheid beschikt) uitoefent.  Niet-vermelding van het (bestaande) onder-
nemingsnummer kan dus eigenlijk hooguit een nietigheid uitmaken. 

In werkelijkheid gaat het om een nietigheid die door de wet werd omgedoopt tot on-
ontvankelijkheid – maar die zoals uit de wet zelf blijkt een aantal kenmerken van de nietig-
heid blijft behouden.  Aldus is voor een middel van niet-ontvankelijkheid kenmerkend dat het 
in beginsel in elke stand van het geding kan worden opgeworpen; krachtens art. 14 in fine van 
de Wet Kruispuntbank Ondernemingen dient de onontvankelijkheid in limine litis te worden 
opgeworpen (wat veeleer typerend is voor een exceptie van nietigheid). 
 
88. Ofschoon de wetgever wat de niet-vermelding betreft uitdrukkelijk in een mechanisme 
van regularisatie278 voorziet – wat zeker toe te juichen is – is er toch een aspect van de 
regeling dat met de nodige voorzichtigheid moet worden toegepast.  Met name dient erover 
gewaakt te worden dat de rechter niet, na een volledige ingereedheidbrenging, aan de oor-
sprong ligt van een dispuut dat de partijen blijkbaar niet interesseert.  De wet geeft de rechter 
uitdrukkelijk de bevoegdheid problemen in dit verband ambtshalve op te werpen.  Tegelijk 
bepaalt de wet (art. 14, in fine) dat de onontvankelijkheid gedekt is, indien zij niet voor elke 
andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen.  Welnu, men zou het standpunt kunnen 
innemen dat de rechter de onontvankelijkheid nog kan opwerpen tot in het eerste vonnis dat 
hij over de zaak zelf wijst.  Die interpretatie verdient echter geen bijval: als er bv. een 
volledige ingereedheidbrenging geweest is maar geen van de partijen heeft het nodig geacht 
de kwestie ten berde te brengen, dan zou het ongepast zijn dat de rechter alsnog de vordering 
zou laten stranden op iets dat de verweerder blijkbaar niet de moeite vond om op te werpen. 

Het begrip “in limine litis” duikt meestal op als sprake is van een verplichting van een 
partij.  In de regeling m.b.t. het ondernemingsnummer heeft de wetgever een systeem ontwor-
pen dat een aantal bijzonderheden vertoont, waarbij niet altijd aanknopingspunten voorliggen 
bij de gebruikelijke systematiek van het Gerechtelijk Wetboek (zie boven: er is o.m. sprake 
van een probleem van nietigheid dat als onontvankelijkheid bestempeld wordt).  De vraag is 

                                                 
278  En in art. 15, hierboven aangehaald, ligt een “herkansingsregeling” vervat – de oorspronkelijke dagvaar-

ding behoudt immers stuitende werking. 
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dan wat “in limine litis” in deze context voor de rechter inhoudt.  In beginsel duidt die term op 
de verplichting voor een deelnemer aan het proces om een bepaalde kwestie op te werpen in 
zijn eerste processtuk.  Als men dat als uitgangspunt zou hanteren, komt men met de regeling 
inzake de Kruispuntbank Ondernemingen onvermijdelijk in moeilijkheden (want dan zou men 
moeten aanvaarden dat de rechter het probleem nog in het eerste vonnis kan opwerpen). 

Men moet deze op zich staande regeling interpreteren derwijze dat zij aanleiding geeft 
tot logische, proceseconomische, voor de partijen en voor de maatschappij aanvaardbare 
resultaten.  Welnu, men dient dan “voor elke andere exceptie of verweermiddel” te interpre-
teren in die zin dat de rechter de kwestie slechts ambtshalve kan opwerpen op voorwaarde dat 
de verweerder (of als er meerdere verweerders zijn: alle verweerders) op dat ogenblik nog 
geen conclusie genomen heeft (hebben) waarin de problematiek van het ondernemingsnum-
mer onvermeld blijft.  Zodra zo’n conclusie voorligt, moet men ervan uitgaan dat er sprake is 
van dekking op grond van art. 14 in fine.  Wil de rechter dan toch ten grondslag liggen van 
procesrechtelijke incidenten (wat in dit geval zijn goed recht is omdat de wet hem die moge-
lijkheid biedt), dan zal hij de partijen op het probleem moeten attenderen op de inleidings-
zitting of bv. in een beschikking op grond van art. 747, § 2, Ger. W., of zelfs bij brief 
vanwege de griffie de partijen uitnodigen om over dat punt te concluderen (in welk geval er 
natuurlijk geen sprake meer kan zijn van automatische dekking, zelfs al zouden de partijen 
verzuimen gevolg te geven aan het verzoek om daarover te concluderen). 

Dat de wetgever gewild heeft dat aan niet-inschrijving in de Kruispuntbank der Onder-
nemingen belangrijke gevolgen verbonden zijn, is op zich legitiem.  In een geval waarin de 
verweerder daar echter niet om maalt (in de overgrote meerderheid der gevallen weet hij 
perfect wie zijn wederpartij is, ook zonder ondernemingsnummer), zou het proceseconomisch 
niet verantwoord zijn om partijen eerst de zaak volledig in gereedheid te laten brengen, om 
vervolgens pas op initiatief van de rechter een kwestie aan te snijden die de partijen kennelijk 
niet belangrijk genoeg vonden. 
 
89. Een laatste vraag in dit verband, is of vereist kan worden dat degene die gebrek aan ver-
melding van een ondernemingsnummer in een dagvaarding opwerpt, belangenschade dient 
aan te tonen. 
 In de hypothese dat er sprake is van ontstentenis van inschrijving in de Kruispuntbank 
(ontstentenis van een juiste inschrijving valt daarmee samen), mist de eiser een bepaalde kwa-
liteit die de wet vereist van een handels- of ambachtsonderneming: in die hypothese werpt de-
gene die het probleem aanklaagt, een middel van niet-ontvankelijkheid op.  Wie een middel 
van niet-ontvankelijkheid opwerpt, dient geen blijk te geven van belangenschade.279

 Ingeval enkel sprake is van niet-vermelding van het (bestaande) nummer, ligt een louter 
vormgebrek voor.  Niettegenstaande de Wet Kruispuntbank Ondernemingen spreekt van een 
onontvankelijkheid, ligt er in dat geval, zoals besproken, in werkelijkheid een nietigheid voor. 

Hoewel de Wet Kruispuntbank Ondernemingen zeker niet naadloos aansluit bij de sys-
tematiek van het Gerechtelijk Wetboek, moet worden besloten dat die bijzondere wet het 
Gerechtelijk Wetboek op het stuk van de verzachtingsregeling niet heeft willen wijzigen.  Het 
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ruime toepassingsgebied dat de wetgever aan de verzachtingsregeling van art. 860 e.v. heeft 
willen geven, wordt niet ingeperkt door de Wet Kruispuntbank Ondernemingen.  Wanneer in 
die laatste wet ongelukkigerwijze sprake is van “onontvankelijkheid” in een geval waarin in 
werkelijkheid een nietigheid voorligt, moet derhalve besloten worden dat deze omgedoopte 
nietigheid haar ware aard niet verliest en dus ingebed blijft in de regeling van de artikelen 860 
e.v. Ger. W.  In het geval van de niet-vermelding, mag daarom nog steeds belangenschade 
vereist worden. 

Er zijn ook gevallen denkbaar waarin art. 867 i.v.m. het bereikte normdoel toepassing 
kan vinden.  Wanneer de verweerder die gedaagd werd middels een dagvaardingsexploot 
waarin het ondernemingsnummer onvermeld is gebleven, korte tijd na de dagvaarding in het 
bezit wordt gesteld van een bundel van stavingsstukken voor de eiser, met bv. een reeks fac-
turen of briefwisseling waarop het ondernemingsnummer vermeld wordt, dan mag geoordeeld 
worden dat de eiser op volmaakte wijze geïdentificeerd werd en blijk heeft gegeven van het 
bezit van een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.  In zo’n geval mag het 
normdoel als bereikt gelden (hoewel er in de praktijk maar weinig gevallen zullen zijn waarin 
hier daadwerkelijk sprake is van belangenschade – zodat verzachting op grond van het be-
reikte normdoel slechts zelden aan de orde zal zijn). 
 
f. Hoedanigheid, sanctionering en noodzaak tot regulariseerbaarheid 
 
90. In randnummer 86 werd melding gemaakt van rechtspraak waarin het Hof van Cassatie 
blijk geeft van enige soepelheid.  Andere rechtspraak van het Hof is veel strenger, zoals 
hierna zal blijken zelfs nodeloos streng. 

In een arrest van 11 juni 1998 was de volgende problematiek aan de orde.280  Een 
voorziening in cassatie wordt ingesteld door de vereffenaars A en B, voor de vennootschap X, 
in vereffening.  Het bleek dat A en B inmiddels ontslag hadden gekregen en dat C als 
vereffenaar was aangesteld (na de sluiting van het debat voor de appèlrechter).  Het Hof van 
Cassatie verklaart de voorziening onontvankelijk, ondanks het feit dat de nieuwe vereffenaar 
in de memorie van wederantwoord verklaarde dat hij “de voorziening bevestigt” of “het 
geding herneemt”. 
 Dat arrest is een voorbeeld van een situatie waarin een sanctie wordt opgelegd die niet 
in verhouding staat tot het te sanctioneren euvel en waarin een onverbiddelijke sanctie wordt 
opgelegd met mogelijk verregaande gevolgen voor de rechtzoekende, zonder dat er voor een 
dergelijke zware sanctie enige rechtvaardiging voorligt.  Een nieuwe voorziening instellen, 
maar dan met vermelding van de juiste vereffenaar, is geen optie als de termijn inmiddels 
verstreken is. 

Vanuit het oogpunt van de wederpartij, verandert er weinig indien zij wordt aange-
sproken door een vennootschap in vereffening waarbij nog melding wordt gemaakt van een 
vroegere vereffenaar.  Wie nu precies de vereffenaar is, heeft uiteraard belangrijke gevolgen 
(o.m. i.v.m. aansprakelijkheid), maar gevallen van persoonlijke aansprakelijkheid van de 

                                                 
280  Cass. 11 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 668. 
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vereffenaar zijn kwantitatief gezien toch een kleine minderheid.281  Als zo’n probleem zich 
aandient (nl. persoonlijke aansprakelijkheid van een vereffenaar, waarbij in een processtuk 
melding wordt gemaakt van een vroegere vereffenaar), zal de rechter, rekening houdend met 
de omstandigheden van de zaak, moeten uitmaken of een vereffenaar persoonlijk aan-
sprakelijk is, en zo ja de welke.  Wanneer daarentegen iets dergelijks hoegenaamd niet aan de 
orde is en eenvoudigweg de vraag rijst naar de ontvankelijkheid van een voorziening in 
cassatie waarbij in het verzoekschrift nog sprake is van een vroegere vereffenaar, gaat het 
eigenlijk om een pure vormfout.  Op het ogenblik van de voorziening, is er een vereffenaar; 
het is ook die vereffenaar die eigenlijk de voorziening wil instellen (zoals blijkt uit de latere 
bevestiging), maar ingevolge een (materiële) vergissing is in het verzoekschrift tot cassatie 
nog sprake van de vorige vereffenaar.  Wanneer de nieuwe vereffenaar later bevestigt dat hij 
het geschil verder wenst te voeren, moet hij worden geacht altijd al te zijn opgetreden.  Het 
valt niet in te zien hoe door een dergelijke handelwijze het recht van verdediging van de 
wederpartij in het gedrang kan komen of hoe die vergissing – of de rechtzetting ervan – haar 
belangen kan schaden.  Als er een vereffenaar is die optreedt, maar zijn naam wordt verkeerd 
vermeld (in het besproken geval: een andere naam wordt vermeld), betreft dat enkel de wijze 
van uitoefening van de rechtsvordering, d.i. een puur formele kwestie die geen verband houdt 
met enige ontstentenis van rechtsvordering.  Bijgevolg moet een dergelijk euvel ten eerste 
regulariseerbaar worden geacht, en ten tweede moet het geacht worden hooguit een nietigheid 
te kunnen uitmaken, dus ingebed in de verzachtingsregeling van art. 860 e.v. Ger. W. 
 
91. In het voorgaande randnummer was sprake van een geval waarin de nieuwe vereffenaar 
moet gelden als degene die van in den beginne de voorziening heeft willen instellen.  Datgene 
wat geacht moet worden hooguit een nietigheid te kunnen uitmaken, was niet ontstentenis van 
de vereiste hoedanigheid, maar wel de verkeerde vermelding van iemand die wel degelijk 
beschikt over de juiste hoedanigheid (in zekere zin dus een persoonsverwisseling). 
 Wanneer daarentegen een voorziening in cassatie wordt ingesteld door iemand die geen 
partij was bij de bestreden beslissing, ligt niet zomaar een geval voor van verkeerde vermel-
ding van iemand met de juiste hoedanigheid, maar wordt een voorziening ingesteld door 
iemand die niet het recht heeft om die aanspraak voor te leggen aan de cassatierechter.282  In 
een dergelijk geval betreft het probleem niet louter de wijze van uitoefening van de rechtsvor-
dering (of m.a.w. een louter vormgebrek), maar ligt er een probleem voor van ontstentenis 
van rechtsvordering in hoofde van de betrokken partij.  Dat de voorziening in zo’n geval 
onontvankelijk wordt verklaard, is geheel aanvaardbaar en klemt in geen enkel opzicht met 
wat bepleit werd in het voorgaande randnummer. 
 
92. Het arrest van het Hof van Cassatie van 11 juni 1998, besproken in randnummer 90, is 
geen alleenstaand arrest.  Ook in andere arresten geeft het Hof helaas blijk van een even grote 
gestrengheid op dit stuk.  Aldus was in het arrest van 4 oktober 2000 sprake van een moeder 
                                                 
281  Meer over het optreden van de vereffenaar: D. VREVEN, “De bevoegdheid van de vereffenaar om in 

rechte op te treden”, T.B.B.R. 1999, 490 (deel 1) en 562 (deel 2). 
282  Dit kwam reeds meerdere malen voor: Cass. 3 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 769; Cass. 1 maart 1999, Arr. 

Cass. 1999, 287. 
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die hoger beroep had ingesteld bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling tegen een beschik-
king van de Raadkamer, op een ogenblik dat haar dochter (die als minderjarige slachtoffer 
geworden was van een misdrijf), reeds meerderjarig was.283  Het Hof is onverbiddelijk, en 
oordeelt dat het hoger beroep onontvankelijk was zonder mogelijkheid tot regularisatie.  Met 
name overweegt het Hof dat een hervatting van het geding voor de appèlrechter geen uitwer-
king heeft, aangezien de moeder noch de hoedanigheid noch het belang had om de zaak in 
eigen naam of qualitate qua bij de appèlrechter aanhangig te maken (haar dochter was toen 
sinds enkele maanden meerderjarig geworden), en dat een onregelmatig ingeleid geding niet 
kan worden hervat.284

 Dit alles is vanuit het oogpunt van het hoedanigheidsvereiste en de sanctionering ervan, 
geheel vergelijkbaar met de situatie van de verkeerde vermelding van de vereffenaar.  De 
moeder had nooit de bedoeling om op te treden in eigen naam.  Zij was opgetreden als wet-
telijke voogd van haar dochter in eerste aanleg en had de intentie om in dezelfde 
hoedanigheid hoger beroep in te stellen.  De materiële procespartij was steeds de dochter.  In 
eerste aanleg was vertegenwoordiging noodzakelijk, ingevolge de minderjarigheid.  In hoger 
beroep was de dochter inmiddels meerderjarig geworden, maar zodra bleek dat de dochter het 
hoger beroep had moeten instellen, heeft de dochter haar wil te kennen gegeven het geding 
verder te voeren.  Zoals reeds besproken in randnummer 79, zou een dergelijke wilsuiting van 
de inmiddels meerderjarig geworden materiële procespartij moeten volstaan om ervan uit te 
gaan dat die partij moet gelden als degene die hoger beroep heeft ingesteld (met of zonder 
formele gedinghervatting). 

Voor het overige gelden in dit verband precies dezelfde opmerkingen i.v.m. gebrek aan 
proportionaliteit van de sanctie en afwezigheid van mogelijke schending van de rechten van 
de wederpartij, als geformuleerd in randnummer 90 i.v.m. de vereffenaar. 
 
93. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie kan een vordering, met toepassing van 
art. 807 Ger. W., niet worden gericht tegen een gedaagde in een andere hoedanigheid dan die 
waarin hij gedagvaard werd.285

 Ook die rechtspraak verdient geen navolging.  Het uitgangspunt in deze context moet 
zijn dat de gedaagde niet in zijn rechtmatige verwachtingen verschalkt mag worden en dat 
zijn recht van verdediging niet mag worden geschonden.  Evenmin mag de eiser zich door be-
drieglijke of deloyale maneuvers een ongeoorloofd voordeel verschaffen door zijn handel-
wijze. 
 Zodra de situatie de bovenstaande toets doorstaat, ligt er geen reden voor om strak vast 
te houden aan de welbepaalde hoedanigheid waarin de gedaagde gedagvaard werd.  Wanneer 
bijvoorbeeld een curator in zijn hoedanigheid van curator gedaagd wordt, is het mogelijk dat 
de eiser in de loop van de procedure meent de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator 
in het gedrang te moeten brengen.  In zo’n geval wordt de curator per hypothese 
                                                 
283  Cass. 4 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 1496. 
284  Zie nochtans randnr. 94, waarin een arrest van het Hof van Cassatie vermeld wordt waaruit blijkt dat er 

geen regel bestaat luidens dewelke een onregelmatig ingesteld geding niet zou kunnen worden 
geregulariseerd. 

285  Cass. 26 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 915.  Zie verder over art. 807 Ger. W., randnrs. 178 e.v. 
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aangesproken in een andere hoedanigheid; het valt niet in te zien waarom de eiser in die 
situatie een nieuwe procedure zou moeten inleiden tegen de curator in persoonlijke naam – 
zoiets zou strijdig zijn met de proceseconomie en zou bovendien dreigen aanleiding te geven 
tot een opeenstapeling van nieuwe procedures tegen curatoren in persoonlijke naam, terwijl 
vorderingen tegen curatoren in persoonlijke naam thans vaak eenvoudig (al dan niet in 
ondergeschikte orde) worden ingeleid bij conclusies in geschillen tussen schuldeisers en 
curatoren, handelend qualitate qua. 
 
94. Meldenswaard is nog een arrest van het Hof van Cassatie van 22 oktober 2004, waarin 
een geval aan de orde was waarin bepaalde procespartijen conclusie hadden genomen tegen 
een derde, die vervolgens vrijwillig tussenkwam (het zal geen verwondering wekken dat spra-
ke was van een verzekeringsrechtelijke context).  Het Hof oordeelt naar goed recht dat, mede 
gelet op de omstandigheid dat die derde de ontvankelijkheid van de tegen haar geformuleerde 
vorderingen (weliswaar ingesteld op een moment dat zij nog geen procespartij was) niet had 
betwist, de rechter zich in zo’n geval niet zonder rechtsmacht mag verklaren.286

 Het is evident dat de rechter geen vordering mag toekennen die gericht is tegen een 
derde.  Vooraleer iemand kan worden veroordeeld, moet hij de gelegenheid krijgen om, door 
deelname aan het proces als procespartij, zijn recht van verdediging uit te oefenen. 
 Dit arrest illustreert ook dat er geen regel bestaat op grond waarvan een onregelmatig 
ingesteld geding niet zou kunnen worden geregulariseerd – want wat is er onregelmatiger dan 
iets vorderen tegen iemand die niet eens procespartij is? 
 Als nu blijkt dat een vordering ingesteld tegen iemand die helemaal geen partij was kan 
worden geregulariseerd, dan moge ook blijken dat de rechtspraak volgens dewelke een geding 
dat aanhangig gemaakt werd bij verzoekschrift terwijl dit bij dagvaarding had moeten gebeu-
ren, geen aanleiding kan geven tot een regelmatige procedure (zonder dat nog wordt nagegaan 
of er wel belangenschade voorligt in hoofde van de op “verkeerde” wijze opgeroepen maar 
toch verschijnende partij), als voorbijgestreefd zou moeten gelden (meer daarover onder 
randnr. 257). 
 
5. Belang 
 
a. Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde 
 
95. Het belang bestaat uit ieder materieel of moreel voordeel, daadwerkelijk en niet 
theoretisch, dat de eiser kan verkrijgen uit de vordering op het moment dat hij die instelt.287  
Het belang is één der wezensvoorwaarden van de rechtsvordering (“pas d’intérêt, pas 
d’action”).  Het beroep op een kostbare overheidsdienst als het gerecht mag inderdaad worden 
voorbehouden aan personen die belang hebben bij de vordering, of m.a.w. wier rechtstoestand 

                                                 
286  Cass. 22 oktober 2004, P. & B. 2005, 68. 
287  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, 17; Verslag VAN REEPINGHEN, 23.  Zie ook P. VANLERSBERGHE, Com-

mentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 2002, losbl., 9. 
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door de vordering daadwerkelijk gunstig kan worden beïnvloed.288  Het belangvereiste raakt 
bijgevolg de openbare orde.289  Beroep doen op de overheidsrechter om juridisch advies te 
verkrijgen of louter om de aandacht te vestigen op een of andere statutaire doelstelling, is 
uitgesloten. 
 Wie geen belang heeft bij de vordering, heeft niet het recht om een rechterlijke 
uitspraak te bekomen over de gegrondheid van zijn aanspraak.  Hij heeft m.a.w. geen 
rechtsvordering.  Ontstentenis van belang is één der typevoorbeelden van situaties waarbij de 
sanctie der onontvankelijkheid geheel op haar plaats is, met alle gevolgen daaraan verbonden 
(definitieve afsluiting van de toegang tot de rechter voor wat de betrokken aanspraak betreft, 
geen verzachtingsmogelijkheden). 

Het belangvereiste is een ontvankelijkheidsvoorwaarde zowel voor de inleiding van een 
(initiële) vordering in rechte, als voor de aanwending van een rechtsmiddel.290  De “aanwen-
ding van een rechtsmiddel” is een deelverzameling van “de rechtsvordering uitoefenen”: het 
belangvereiste geldt m.a.w. voor iedere vordering die in rechte wordt ingesteld, ongeacht de 
aard ervan of de fase in de procedure waarin de aanspraak wordt geformuleerd.291

De partij wier vordering in (het beschikkend gedeelte van) een bepaalde beslissing inte-
graal wordt toegekend, heeft geen belang bij de aanwending van een rechtsmiddel, ook niet 
wanneer de motieven op grond waarvan de beslissing werd uitgesproken die partij niet be-
vallen.292  Anderzijds volstaat een gedeeltelijke afwijzing van de vordering of zelfs een ver-
oordeling tot de kosten om een partij een belang te verschaffen bij de bestrijding van de be-
slissing.293  Uiteraard is dan wel vereist dat die veroordeling impliceert dat die partij (gedeel-
telijk) in het ongelijk gesteld wordt, aangezien een partij die veroordeeld wordt tot betaling 

                                                 
288  “Rechtstoestand” dient daarbij in zeer ruime zin te worden begrepen.  Aldus erkende het Hof van Beroep 

te Brussel ooit een “wandelrecht” met een hond die twee ex-echtgenoten tijdens het samenleven hadden 
(Brussel 12 september 2000, A.J.T. 2001-02, 551). 

289  Idem.  Uiteraard vereist het recht van verdediging dat de partijen de mogelijkheid bekomen verweer te 
voeren over deze kwestie mocht daarover geen debat gevoerd zijn doch de rechter ambtshalve ontsten-
tenis van belang meent te ontwaren (P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. 
Ger., Mechelen, Kluwer, 2002, losbl., 20). 

290  Een toepassing daarvan is art. 1046 Ger. W., luidens hetwelk maatregelen van inwendige aard niet 
vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep.  Dergelijke maatregelen, waarbij de rechter geen enkel geschil 
van feitelijke of juridische aard beslecht, worden geacht geen der partijen enig onmiddellijk nadeel te 
kunnen berokkenen (zie bijvoorbeeld: Cass. 2 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 604 – doorhaling met instem-
ming van alle partijen).  Zie voor een andere toepassing: Cass. 12 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 885 
(wanneer een beslissing op twee zelfstandige gronden steunt, en een ervan door de eiser in cassatie niet 
wordt bekritiseerd, is het middel niet ontvankelijk vermits het niet tot cassatie kan leiden). 

291  Zo is bijvoorbeeld niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang een door een eiser tot cassatie ingediende 
vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang erbij kan 
hebben dat het arrest van het Hof van Cassatie wordt bindend verklaard voor de daartoe in de zaak 
opgeroepen partijen (Cass. 20 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 468).  Zie ook: A. DECROËS, “Recevabilité de 
l’appel: qualité et intérêt”, (noot onder Cass. 24 april 2003), R.C.J.B. 2004, (349), 380. 

292  Brussel 27 september 1978, Pas. 1978, II, 118; Bergen 30 september 1975, Pas. 1976, II, 106; Brussel 22 
december 1926, Pas. 1927, II, 81.  Zie en vgl.: A. DECROËS, “Recevabilité de l’appel: qualité et intérêt”, 
(noot onder Cass. 24 april 2003), R.C.J.B. 2004, (349), 383.   

293  Cass. 13 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 640.  Zie ook: Cass. 24 april 2003, R.C.J.B. 2004, (349), 366, noot 
A. DECROËS en Antwerpen 8 maart 2004, N.J.W. 2004, 450. 
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van bepaalde bedragen geen ontvankelijk hoger beroep kan instellen wanneer die veroor-
deling het gevolg is van haar eigen verzoek.294

 Het belang moet rechtmatig,295 concreet, actueel, persoonlijk296 en direct zijn.297  In de 
tekst van art. 17 Ger. W. staat geen enkel adjectief.  In art. 18 wordt over het belang enkel 
gepreciseerd dat het “een reeds verkregen en dadelijk belang” moet zijn.  Het cassatie-middel 
volgens hetwelk uit die teksten zou voortvloeien dat het middel niet noodzakelijkerwijze 
rechtmatig (synoniem: legitiem) moet zijn omdat de tekst van de wet dat niet zou vereisen, 
faalt naar recht.298

 Degene die enkel het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde nastreeft, 
heeft geen rechtmatig belang.299  Zijn vordering is niet ontvankelijk, ook al is die toestand 
niet het gevolg van een door de eiser zelf gepleegd misdrijf.300

 
96. Het belang dient aanwezig te zijn op het ogenblik van de instelling van de vordering, 
d.i. de datum waarop de vordering aanhangig wordt gemaakt (meestal de datum van de ge-
dinginleidende dagvaarding of van het verzoekschrift),301 maar de eisende partij dient ook 
gedurende de volledige loop van de procedure over het belang te blijven beschikken.  Wan-
neer de rechter vaststelt dat het vereiste belang in de loop van de procedure is weggevallen, 
zal hij genoodzaakt zijn vast te stellen dat de vordering zonder voorwerp is geworden.302  
Wanneer de eiser in de loop van de procedure volledige vergoeding ontvangt van de door hem 
geleden schade, of volledige betaling van het openstaande factuurbedrag, zal dat op zich niet 
impliceren dat de vordering zonder voorwerp is.  Dat zal enkel het geval zijn wanneer ook 
wat de gerechtskosten betreft, geen enkele vordering wordt gehandhaafd (de partijen kwamen 
bv. overeen dat elke partij haar eigen kosten draagt).  Immers, wanneer een onbetaalde 
schuldeiser genoodzaakt wordt te dagvaarden en de debiteur na dagvaarding vlug het 
factuurbedrag betaalt, impliceert dat niet dat de debiteur kan ontsnappen aan betaling van de 
gerechtskosten.303

                                                 
294  Cass. 13 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 350. 
295  Cass. 14 mei 2004, J.L.M.B. 2004, 1084; Cass. 2 april 1998, Arr. Cass. 1998, 407, concl. Adv.-Gen. DE 

SWAEF en P. & B. 1998, 129.  Meer daarover bij: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 
2004, 87-88. 

296  Aldus kan een (rechts)persoon niet optreden louter in het algemeen belang (d.i. zonder dat toekenning 
van de vordering hem zelf enig persoonlijk voordeel of enige verbetering van zijn rechtstoestand zou 
opleveren) of in het belang van een andere persoon.  Voor een toepassing: Cass. 4 april 2005, J.T. 2005, 
288 (de Orde van Advocaten kan niet in rechte optreden ter behartiging van het belang van een 
rechtzoekende). 

297  Meer daarover bij: G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, 17-24; P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 18 
Ger. W., in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 2002, losbl., nr. 2 e.v. 

298  Cass. 14 mei 2004, J.L.M.B. 2004, 1084. 
299  Cass. 7 oktober 2003, T.M.R. 2004, 551. 
300  Idem. 
301  Cass. 24 april 2003, R.C.J.B. 2004, (349), 365, noot A. DECROËS. 
302  P. VANLERSBERGHE, Commentaar bij art. 17 Ger. W., in Comm. Ger., 2002, losbl., 15. 
303  De loyauteit lijkt in dit verband wel te vereisen dat de debiteur eerst in gebreke wordt gesteld. 
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 De aard zelf van het belangvereiste (men heeft een belang, of niet – het betreft geen 
vormvoorschrift maar een wezensvoorwaarde van de rechtsvordering, dus voorwaarde voor 
de toelaatbaarheid van de vordering) laat nauwelijks ruimte voor mogelijkheden tot 
regularisatie bij ontstentenis van belang.  Precies omdat het belang aanwezig moet zijn op het 
ogenblik van het instellen van de vordering, kan men niet zich naderhand een belang 
verschaffen met het oog op regularisatie van de procedure. 
 De vordering ingesteld door een partij die op het ogenblik van de instelling van de vor-
dering geen belang daarbij heeft, dient te worden afgewezen als zijnde ontoelaatbaar.  Het 
Hof van Cassatie laat echter wel ruimte voor nieuwe vorderingen.  Met andere woorden, 
wanneer de eiser (of de verweerder, het belangvereiste geldt ook voor de verweerder) in de 
loop van het geding bij conclusie een nieuwe eis instelt, aanvaardt het Hof van Cassatie dat 
die nieuwe eis toelaatbaar wordt verklaard.  De feitenrechter zal in die situatie zelfs niet meer 
dienen na te gaan of de oorspronkelijke eis wel toelaatbaar was (met name wanneer die niet 
meer gehandhaafd wordt).304  Het belang dient in die hypothese aanwezig te zijn op het 
ogenblik waarop de vordering wordt ingesteld, d.i. in dat geval de datum van neerlegging der 
conclusie waarin de vordering voor het eerst gesteld wordt.305

 
b. Het belangvereiste en collectieve acties in het Belgisch recht 
 
b.1. Collectieve acties – begripsomschrijvingen – probleemschets 
 
97. Hoewel het belangvereiste zeer oud is, staat het centraal in de bijzonder actuele pro-
blematiek inzake het optreden in rechte van vennootschappen, verenigingen of feitelijke 
verenigingen ter vrijwaring van een belang dat niet hun eigen belang is, doch wel een col-
lectief belang of een belang dat slechts de verwezenlijking van hun maatschappelijk doel 
beoogt, d.w.z. de zgn. “collectieve acties”.306

 Gebruik van het begrip “actie” als synoniem van “vordering in rechte” stuit bij 
sommige Belgische juristen op bezwaren.  Soms meent men immers dat “actie” als synoniem 
geldt van de Romeinsrechtelijke “actio”, opgevat als het recht om een vordering in rechte te 
mogen inleiden, m.a.w. synoniem van “rechtsvordering”.  De effectieve uitoefening van de 
“rechtsvordering” (het ius agendi) wordt verwezenlijkt door de “vordering in rechte” (de eis). 
 Wie meent dat “actie” slechts kan worden gebruikt als synoniem van “actio” of “rechts-
vordering”, verliest uit het oog dat er ook zoiets bestaat als het fenomeen van de betekenis-

                                                 
304  Cass. 7 januari 1980, Arr. Cass. 1979-80, 529 en J.T. 1981, 71. 
305  Cass. 4 januari 1968, Pas. 1968, I, 559; G. CLOSSET-MARCHAL, “Demande principale et demande inci-

dente: dépendance ou autonomie?”, in M. STORME en P. TAELMAN, (eds.), Het proces in meervoud, Ant-
werpen, Kluwer, 1997, p. 30, nr. 6 en p. 34, nr. 13; P. VANLERSBERGHE, “Het belang als toelaatbaar-
heidsvereiste voor het instellen van tussenvorderingen”, in Het proces in meervoud, o.c., p. 58, nr. 8. 

306  Meer hierover bij: O. DE SCHUTTER, “Action d’intérêt collectif, remède collectif, cause significative”, 
(noot onder Cass. 19 september 1996), R.C.J.B. 1997, 105; J. VAN COMPERNOLLE, (ed.), Les actions 
collectives devant les différentes juridictions, Luik, Formation permanente commission université-palais, 
2001; K. WAGNER, “Collectieve acties in het Belgisch recht”, P. & B. 2001, 150.  Zie ook: G.L. BALLON, 
“De vordering in rechte tegen een feitelijke vereniging”, (noot onder Vred. Merksem 16 december 1993), 
A.J.T. 1994-95, 39. 

 



 – 102 –

verschuiving.  Het begrip “actie” wordt met name door Nederlandse juristen courant gebruikt 
als synoniem van “vordering in rechte”.307  Ook in het Frans spreekt men van “le droit 
d’action”, waarbij “action” in die uitdrukking vanzelfsprekend betrekking heeft op “vordering 
in rechte”.308  Het begrip “action” wordt in het Frans tevens gebruikt in de betekenis van 
“rechtsvordering”.309  Bijvoorbeeld in het adagium “sans intérêt pas d’action”, heeft het 
begrip “action” de betekenis van “rechtsvordering”.310

Het gebruik van het begrip “actie” in de uitdrukking “collectieve acties” in de bete-
kenis van “vordering in rechte”, sluit aan bij het door Nederlandse juristen gehanteerde 
taalgebruik, maar bovendien is de uitdrukking “collectieve acties” minstens even duidelijk als 
de uitdrukking “collectieve vorderingen in rechte”.  Deze laatste uitdrukking is niet alleen 
moeilijker hanteerbaar (4 woorden i.p.v. 2), maar bovendien kan zij makkelijker aanleiding 
geven tot verwarring, precies omdat de term “vordering” voorkomt in de begrippen rechts-
vordering, vordering in rechte, en vordering (en eigenlijk ook nog in vorderingsrecht, dat 
betrekking heeft op een bijzondere categorie van subjectieve rechten).311

 
98. De begrippen “collectieve actie”, “class action” en “actio popularis” zijn nauw verwant.  
Volgens sommigen mogen zij niet verward worden en hebben zij een verschillende inhoud.312  
Aangezien het evenwel gaat om drie begrippen die nergens in enige Belgische wet gede-
finieerd worden, hebben zij slechts de inhoud die de gebruiker van die begrippen eraan wenst 
te geven. 

Het begrip “collectieve actie” wordt hier in de volgende betekenis gebruikt: elke 
vordering in rechte ingesteld door een organisatie of door een groep mensen, ongeacht of zij 
de verwezenlijking van het of een “algemeen belang” beogen, doch wel met het oog op de 
verwezenlijking van een belang dat de persoonlijke belangen van de leden van de organisatie 
of de groep overstijgt.  Het begrip “algemeen belang” maakt derhalve geen deel uit van de 
essentie van deze definitie van “collectieve actie”, onder meer omdat het begrip “algemeen 
belang” bij uitstek rekbaar en vaag is.  Of het behoud van een bepaald woud wel of niet van 
algemeen belang is, kan oeverloze discussie opleveren.313  Een organisatie die ijvert voor het 
                                                 
307  Cf. de bijdragen van de Nederlandse auteurs in: A.W. JONGBLOED (ed.), Samen sterk, Over het optreden 

in rechte door groeperingen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers,  2002, waar in de betiteling sprake 
is van “collectief actierecht” of van “collectieve acties”. 

308  D. VAN GERVEN, “Le droit d’action en matière de protection de l’environnement”, J.T. 1993, 612; J. VAN 
COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 436 p. 

309  A. FETTWEIS definieert “l’action” als “le pouvoir légal de soumettre une prétention à un juge, le droit 
processuel d’obtenir une décision sur le fond d’une prétention” (A. FETTWEIS, Manuel de procédure 
civile, Luik, Faculté de droit, 1987, 33). 

310  De uitdrukking “le droit d’action” is aldus synoniem van “action”, maar gebruik van de uitdrukking “le 
droit d’action” biedt het voordeel dat in één oogopslag blijkt in welke betekenis “action” gebruikt wordt, 
nl. als “vordering in rechte”, hoewel in combinatie met “le droit” het geheel – dus het recht om een 
vordering in rechte uit te oefenen – dan weer (uiteraard) betrekking heeft op de “rechtsvordering”. 

311  Cf. supra, randnummer 12. 
312  D. VAN GERVEN, “Le droit d’action en matière de protection de l’environnement”, J.T. 1993, 615. 
313  Zie voor een geval waarin een vergelijkbaar probleem aan de orde was gekomen (n.a.v. het doden van 

een havik, zes buizerds, twee sperwers, een holenduif en een egel): Corr. Leuven 20 november 2000, 
T.R.V. 2001, 118, noot M. DENEF.  Door het doden van de dieren hebben de beklaagden een van de 
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behoud van een bepaald woud, ijvert misschien niet voor het algemeen belang, maar alleszins 
voor een belang dat de persoonlijke belangen van de leden van de organisatie overstijgt (elke 
toevallige wandelaar kan wel genieten van het woud, en misschien maken de bomen uit dat 
woud wel zuurstof aan die door eenieder kan worden ingeademd).  Het gaat bijgevolg om een 
collectief belang.314  Of de leden van de groep daarnaast ook een individueel belang bij de 
vordering hebben, blijft eveneens zonder weerslag op de definiëring van de collectieve actie.  
Wie ijvert voor het behoud van een woud, moet volgens de bovenstaande definitie van “col-
lectieve actie” niet aantonen dat hij een persoonlijk nadeel zal ondervinden mocht het woud 
verdwijnen. 

Het “collectieve” aspect van de collectieve actie, is derhalve tweeledig: (1) enerzijds 
is er maar sprake van een collectieve actie wanneer zij wordt ingesteld door twee of meer na-
tuurlijke personen of door een rechtspersoon (op voorwaarde dat die gevormd wordt door 
twee of meer personen); (2) anderzijds is de collectieve actie gericht op de waarborging van 
een “collectief belang”, zijnde een belang dat de persoonlijke belangen van de leden van de 
procesvoerende groepering overstijgt. 
 Als twee of meerdere personen samen in rechte optreden, doch enkel ter behartiging van 
hun eigen persoonlijke belangen, staan we niet voor een “collectieve actie” zoals hier om-
schreven, doch wel voor het optreden van een groep individuen, ter behartiging van hun res-
pectieve individuele belangen.315

Het begrip “actio popularis” wordt hier begrepen als de vordering ingesteld door een 
partij die geen persoonlijk belang heeft bij die vordering.316  Het gaat m.a.w. om het (naar 
Belgisch recht traditioneel niet-bestaande) recht van de burger om op te treden tegen een of 
andere onwettigheid die hem niet persoonlijk treft.  Daar de “actio popularis” van oudsher 
niet werd aanvaard, kreeg zij evenmin een plaats toebedeeld in de systematiek van het 
Gerechtelijk Wetboek.317  Een vordering ingesteld door één enkele burger (zodat de vordering 
per definitie niet kan worden beschouwd als een collectieve actie) die uitsluitend gericht is op 
een doelstelling van collectief belang, valt binnen de hier gebruikte omschrijving van de actio 
                                                                                                                                                         

315  In een dergelijk geval is de door de eerste eiser ingestelde vordering, waar hij per hypothese persoonlijk 
belang bij heeft, regelmatig aanhangig gemaakt.  Of ook de vorderingen van de andere eisers ontvanke-
lijk zijn, zal afhankelijk zijn van de vraag of de vorderingen als samenhangend kunnen worden be-
schouwd in de zin van art. 30 Ger. W.  Meer daarover bij: J. ENGLEBERT, “Citations collectives et autres 
problèmes de procédure liés à l’action collective”, in J. VAN COMPERNOLLE, (ed.), Les actions collectives 
devant les différentes juridictions, Luik, Formation permanente commission université-palais, 2001, 131. 

316  In dezelfde zin: P. LEMMENS, “Het optreden van verenigingen in rechte ter verdediging van collectieve 
belangen”, R.W. 1983-84, 2018. 

317  Zie ook over de draagwijdte van het begrip “actio popularis” in het Belgisch recht: D. VAN GERVEN, “Le 
droit d’action en matière de protection de l’environnement”, J.T. 1993, 615. 

statutaire doelstellingen van de burgerlijke partijen, met name de observatie van zeldzame vogels, 
onmogelijk gemaakt, aldus de rechtbank.  Het belang dat aan de orde is, overstijgt het individueel belang 
van de leden en valt anderzijds niet samen met het algemeen belang, ook al is er een duidelijk verband, 
aldus nog de rechtbank.  Aan de V.Z.W. die zich inzet voor de bescherming van vogels wordt een morele 
schadevergoeding van 20.000,- BEF toegekend. 

314  In het Frans spreekt men ook van “action d’intérêt collectif”; zie de omschrijving daarbij bij: G. 
CLOSSET-MARCHAL, “L’action d’intérêt collectif au regard de la jurisprudence de la cour de cassation”, 
in J. VAN COMPERNOLLE, (ed.), Les actions collectives devant les différentes juridictions, Luik, For-
mation permanente commission université-palais, 2001, 12. 
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popularis.  Wanneer de vordering ingesteld door één natuurlijke persoon een vordering is 
waar die persoon wel persoonlijk belang bij heeft, geldt de vordering niet meer als actio 
popularis, doch als een gewone vordering ingesteld door een natuurlijke persoon.  Een 
natuurlijke persoon die persoonlijk belang heeft bij een vordering, is gerechtigd die vordering 
in te stellen, zelfs al gaat het om een vordering waar naast hemzelf tevens de gemeenschap in 
haar geheel of bepaalde andere personen in vergelijkbare situaties belang bij hebben.  Uiter-
aard kan een dergelijke vordering van een natuurlijke persoon naar Belgisch recht slechts 
gevolgen hebben voor de betrokken partij (bijvoorbeeld: een burger met longkanker zou 
misschien wel schadevergoeding kunnen eisen van tabaksfabrikanten of zelfs van de overheid 
wegens het gedogen van tabak, doch een dergelijke vordering zou zonder invloed blijven op 
de situatie van andere rokers).  Zodra er sprake is van een persoonlijk belang, kan er m.a.w. 
geen sprake meer zijn van een “actio popularis”, daar wie optreedt “voor het volk” maar ook 
voor zichzelf, volgens de logica van het Gerechtelijk Wetboek onverbiddelijk geacht wordt 
voor zichzelf en alleen voor zichzelf op te treden.  Slechts het individu dat uitsluitend optreedt 
“tot het nut van ’t algemeen”, zonder persoonlijk belang te hebben bij de vordering, wordt 
geacht een actio popularis te hebben ingesteld en zijn vordering zal (op grond van de artikelen 
17 en 18 Ger. W.) worden afgewezen. 

De “class action” uit het common law wordt hier begrepen als de vordering ingesteld 
door één of meerdere personen namens alle personen die eenzelfde belang bij de vordering 
hebben.  Het gaat om een begrip dat traditioneel in het Belgisch recht geen equivalent kent. 

Volgens de definities zoals hier gebruikt en zoals ook gewoonlijk in de Belgische 
rechtsliteratuur gehanteerd, bestaat er inderdaad een onderscheid tussen de “actio popularis” 
en de “class action”, niettegenstaande men de begrippen soms verwart of door elkaar ge-
bruikt.318  De class action wordt meestal beschouwd als een vordering ingesteld door een indi-
vidu of een groep individuen die wel degelijk persoonlijk belang hebben bij de uitkomst van 
de zaak, maar die optreden voor zichzelf evenals voor alle leden van een groep mensen in een 
vergelijkbare situatie (bijvoorbeeld: alle rokers, of alle kopers van de Ford Pinto, waarbij 
ingevolge de slechte plaatsing van de brandstoftank soms gevaar bestond voor ontploffingen, 
etc.).  Soms meent men dat de “actio popularis” daarmee overeenstemt. 
 De vraag of een bepaalde actie nu een collectieve actie, een actio popularis of een class 
action is, heeft weinig praktisch belang, daar het gaat om begrippen die niet in de Belgische 
wetgeving gedefinieerd worden.  Aan die vraag worden naar Belgisch recht geen rechts-
gevolgen verbonden.  Een vordering zal strikt gezien nooit worden afgewezen omdat er 
sprake is van een actio popularis, maar wel omdat de eisende partij geen blijk geeft van een 
belang zoals vereist door de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 Het belang van de hierbovenstaande definiëring van de begrippen is derhalve hoofd-
zakelijk van theoretische aard.  De onderscheidingen zijn erop gericht misverstanden te ver-
mijden.  Een definiëring van de begrippen is ook nuttig om inzicht te verwerven in een aantal 
min of meer recente rechtsfenomenen waarbij, afwijkend van de klassieke systematiek, aan 
bepaalde organisaties of groeperingen het recht wordt toegekend om op te treden ter vrij-

                                                 
318  In dezelfde zin: D. VAN GERVEN, “Le droit d’action en matière de protection de l’environnement”, J.T. 

1993, 615. 
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waring van bepaalde collectieve belangen.  Het gaat daarbij vrijwel steeds om fenomenen die 
beantwoorden aan de hierboven gegeven definitie van collectieve acties. 
 
99. Een belangrijk uitgangspunt in het Belgisch procesrecht, is de regeling van de artikelen 
17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.319  Opdat een vordering toelaatbaar zou zijn, vereist 
de wet een “reeds verkregen en dadelijk belang”.  In de rechtspraak en rechtsleer werd daar 
aan toegevoegd – of minstens werden deze begrippen aldus uitgelegd – dat het belang 
“persoonlijk” moet zijn, d.w.z. dat het om een eigen belang van een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon moet gaan.320

Het eigen belang van een rechtspersoon omvat alleen datgene wat zijn bestaan, zijn 
materiële goederen en morele rechten, inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam, 
raakt.321  Het enkele feit dat een rechtspersoon of een natuurlijke persoon een doel, ook al is 
het statutair, nastreeft, doet geen eigen belang ontstaan.322

 Het basisuitgangspunt van het Belgisch burgerlijk procesrecht is derhalve individua-
listisch.  De partij die in rechte optreedt, moet zelf belang hebben bij het resultaat van de 
procedure.  Dat belang bestaat uit ieder werkelijk materieel of moreel voordeel dat de eiser 
kan halen uit de vordering.323  Als uitgangspunt geldt dat alleen individuele rechtssubjecten 
(natuurlijke personen of rechtspersonen) in rechte kunnen optreden.  Het spreekt voor zich dat 
verschillende individuen samen kunnen optreden als eisende partijen of dat verschillende 
individuen in één procedure gedaagd kunnen worden.  Zij blijven dan echter optreden als 
individuen (bijvoorbeeld eerste, tweede, derde, twintigste eiser of verweerder).  De verschil-
lende eisers moeten dan telkens persoonlijk belang hebben bij de uitkomst van de zaak. 
 Alles wat afwijkt van de bovenstaande uitgangspunten, geldt als uitzonderlijk.  De ver-
schillende afwijkingen van het individualistisch of atomistisch uitgangspunt van het Ge-
rechtelijk Wetboek, maakten het voorwerp uit van verschillende min of meer recente wet-
ten.324  Het gaat telkens om afwijkende, uitzonderlijke situaties, waarvan de juridische 
grondslag buiten de regeling van het Gerechtelijk Wetboek moet worden gezocht. 
                                                 
319  Art. 17 Ger. W.: “De rechtsvordering kan niet worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en 

geen belang heeft om ze in te dienen.”  Art. 18 Ger. W.: “Het belang moet een reeds verkregen en 
dadelijk belang zijn.  De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een 
verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen.” 

320  Cass. 19 november 1982, Arr. Cass. 1982-83, 372, concl. E. KRINGS, Pas. 1983, I, 338 en R.W. 1983-84, 
2029, noot J. LAENENS; J. PETIT, Sociaal procesrecht, Brugge, Die Keure, 2000, 71. 

321  Cass. 19 september 1996, Arr. Cass. 1996, 777. 
322  Cass. 19 september 1996, Arr. Cass. 1996, 777-778.  In dezelfde zin: Luik 19 april 2002, www.cass.be. 
323  J. PETIT, Sociaal procesrecht, o.c., 2000, 66. 
324  Meer hierover in mijn bijdrage “Collectieve acties in het Belgisch recht”, P. & B. 2001, 150, en de 

bespreking aldaar van o.m. de collectieve acties geregeld in de volgende wetten: Wet van 12 augustus 
1911 tot behoud van de schoonheid der landschappen; Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 
door racisme en xenofobie ingegeven daden (Anti-racismewet); Wet van 6 augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; Wet van 4 december 1990 op de financiële 
transacties en de financiële markten; Wet Handelspraktijken; Wet Consumentenkrediet; Wet van 21 
oktober 1992 betreffende de misleidende reclame inzake de vrije beroepen; Wet van 12 januari 1993 
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu; Wet van 23 maart 1995 tot 
bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens 
de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd; Wet van 24 

 



 – 106 –

 Aangezien de afwijkingen op het individualistisch systeem van het Gerechtelijk Wet-
boek niet werden geïncorporeerd binnen het Gerechtelijk Wetboek, werd één van de funda-
mentele doelstellingen van de opstellers van het Gerechtelijk Wetboek (namelijk vereen-
voudiging van de burgerlijke rechtspleging en systematisering van alle regels terzake in één 
wetboek) tot op zekere hoogte gefnuikt. 
 
b.2. Enkele randopmerkingen over het belangvereiste voor het Arbitragehof en de Raad van 
State 
 
100. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de rechtspraak van het Arbitragehof en 
die van de Raad van State minder streng is dan die van het Hof van Cassatie.325  De minder 
strenge vereisten voor vorderingen ingesteld ter vrijwaring van een of ander collectief belang 
voor het Arbitragehof en voor de Raad van State, zijn evenwel strikt gezien niet het gevolg 
van een andere interpretatie gegeven door de respectieve rechtscolleges, doch wel van een 
verschillende toepasselijke wettelijke grondslag.  De wet vereist dat het belang “dadelijk en 
reeds verkregen” is (art. 18 Ger. W.) voor vorderingen ingeleid voor de gewone hoven en 
rechtbanken.  Dat kenmerk van het belang wordt in de wetgevingen betreffende het 
Arbitragehof en de Raad van State niet vereist.  Enkele beginselen terzake worden in wat 
volgt beknopt weergegeven. 
 
101. Het Arbitragehof oordeelde in een arrest van 4 maart 1993 (B.S., 25 maart 1993 en Ars 
Aequi 1993, 213) dat de V.Z.W. “Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie”, de V.Z.W. “Ligue des droits de l’Homme” en de V.Z.W. “Syndicat des avocats 
pour la démocratie” een doelstelling nastreven die niet met het algemeen belang noch met het 
individuele belang van hun leden samenvalt.  Tevens werd geoordeeld dat, door de aanvech-
ting van een aantal bepalingen van de Wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de Vreem-
delingenwet, het maatschappelijk doel van de drie verenigingen werkelijk werd nagestreefd.  
Bijgevolg doen zij – aldus het arrest – blijken van een belang de vernietiging ervan te vor-
deren voor het Arbitragehof.  Een belang wordt nog wel vereist, maar het moet geen 
persoonlijk en eigen belang zijn.  Het volstaat voor het Arbitragehof dat door de vordering – 
die weliswaar niet louter mag samenvallen met het algemeen belang als zodanig – het maat-
schappelijk doel van de vereniging werkelijk wordt nageleefd. 

                                                                                                                                                         
november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan; Wet van 7 mei 1999 op de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het 
arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen 
voor sociale zekerheid. 

325  Meer hierover bij: A. RASSON-ROLAND, “L’action d’intérêt collectif au regard de la jurisprudence de la 
cour d’arbitrage”, in J. VAN COMPERNOLLE, (ed.), Les actions collectives devant les différentes juri-
dictions, Luik, Formation permanente commission université-palais, 2001, 31; R. RYCKEBOER, “De 
belangvereiste bij beroepen tot vernietiging bij het Arbitragehof inzonderheid wat betreft het collectief 
belang van verenigingen zonder winstoogmerk”, T. Bestuurswetenschappen & Publiekrecht 2005, 361; I. 
SCHIPPERS, “L’action d’intérêt collectif au regard de la jurisprudence du conseil d’Etat”, in J. VAN 
COMPERNOLLE, (ed.), Les actions collectives devant les différentes juridictions, Luik, Formation 
permanente commission université-palais, 2001, 87; J. THEUNIS, “Het optreden van een VZW voor het 
Arbitragehof na de wet van 2 mei 2002”, T. Bestuurswetenschappen & Publiekrecht 2005, 371. 
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In een arrest van 7 februari 2001 neemt het Arbitragehof genoegen met het bestaan 
van “een voldoende band tussen dat maatschappelijk doel en de aangevochten bepalingen om 
haar belang bij het behoud van die bepalingen aannemelijk te maken”.326

 De wettelijke grondslag voor het belangvereiste voor het Arbitragehof ligt vervat in art. 
142, lid 3 van de Grondwet (“... ieder die doet blijken van een belang...”) en art. 2, 2° van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (... iedere natuurlijke of rechtspersoon 
die doet blijken van een belang...”).  Deze bepalingen zijn derhalve minder streng dan art. 18 
Ger. W., dat vereist dat het belang “reeds verkregen en dadelijk” moet zijn.327

 
102. De Raad van State oordeelde in een arrest van 11 september 1981 dat het annu-
latieberoep van een natuurbeschermingsvereniging ontvankelijk was, op de grond o.m. dat 
voor het algemeen belang, in casu de zorg voor het leefmilieu, kan worden opgetreden door 
de verenigingen die zich voor de bescherming van het milieu inzetten, en die gemotiveerd zijn 
door ideële, collectieve belangen, eerder dan door eigen belangen.328  Dat princiepsarrest is 
illustratief voor de hele rechtspraak van de Raad van State aangaande de ontvankelijkheid van 
vorderingen ingesteld door groeperingen ter behartiging van collectieve belangen, in de 
betekenis van belangen die de individuele belangen van de optredende rechtspersoon of de 
individuele belangen van de leden overstijgen.  De Raad van State aanvaardt m.a.w. dat 
verenigingen kunnen worden opgericht met het doel op te komen voor bepaalde collectieve 
belangen en dat die verenigingen in rechte mogen optreden ter verdediging van de collectieve 
belangen waarvoor ze zijn opgericht.329

 De wettelijke grondslag van het belangvereiste voor de Raad van State ligt vervat in 
artikel 19, lid 1 van de R.v.St.-Wet, op grond waarvan vorderingen kunnen worden ingeleid 
“door elke partij welke doet blijken van een benadeling of van een belang”.  Deze bepaling is 
erop gericht de actio popularis uit te sluiten, om te vermijden dat de Raad van State zou 
worden overspoeld door verzoekschriften die door loutere klaagzucht zijn ingegeven.330  Voor 
het overige heeft de wetgever gewenst dat het begrip “belang” voor de Raad van State soepel 
en ruim zou worden geïnterpreteerd.  Precies om die reden werd een amendement volgens 
hetwelk het belang “persoonlijk en rechtstreeks” moet zijn, verworpen.331

 

                                                 
326  Arbitragehof 7 februari 2001, V.Z.W. Vlaamse Concentratie, nr. 10/2001, B.S., 1 maart 2001.  Het 

maatschappelijk doel waarvan sprake in de aangehaalde overweging, was dat van de V.Z.W. Ligue des 
droits de l’homme, vrijwillig tussenkomende partij.  In die zaak verwierp het Hof het beroep tot 
vernietiging van de wet van 12 februari 1999 (m.b.t. de intrekking van de partijdotatie op grond van 
vijandschap jegens de rechten en vrijheden gewaarborgd door het E.V.R.M.), ingesteld door de V.Z.W. 
Vlaamse Concentratie en een aantal Vlaams Blok mandatarissen. 

327  Zie ook: Arbitragehof 9 april 2003, N.J.W. 2003, 840 (een louter moreel nadeel geldt in het kader van een 
vordering tot schorsing in beginsel niet als moeilijk te herstellen nadeel). 

328  R.v.St. 11 september 1981, V.Z.W. Werkgroep voor Milieubeheer Brasschaat, R.W. 1981-82, 1876, noot 
W. LAMBRECHTS. 

329  J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie: Ontvankelijkheid, Brugge, Die 
Keure, 1996, 335, en de verwijzingen in voetnoot 1651 aldaar. 

330  Advies Raad van State, afdeling wetgeving, Gedr. St., Kamer, 1985-96, nr. 84/2, 4. 
331  Hand., Kamer, 1945-46, 134 en 142. 
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103. Binnen de context van collectieve actierechten ligt de nadruk van het onderzoek op het 
belangvereiste, daar een afwijzing van vorderingen van groeperingen optredend voor een of 
ander collectief belang (steeds in de zin van een belang dat de individuele belangen van de 
leden of van de rechtspersoon overstijgt) meestal gestoeld is op een gebrek aan belang.  Naast 
de problematiek van het belang, is er nog de kwestie van de hoedanigheid.  Binnen de context 
van collectieve actierechten, is in dat verband voornamelijk het optreden van feitelijke 
verenigingen van belang.  Als uitgangspunt in het Belgisch recht geldt, zoals vermeld, dat 
feitelijke verenigingen niet als zodanig in rechte kunnen optreden, wegens gebrek aan 
hoedanigheid (meer daarover supra, onder randnrs. 65 e.v.). 

Vorderingen ingesteld voor de Raad van State door feitelijke verenigingen zijn in 
principe niet ontvankelijk, zij het dat op deze regel door de Raad van State soms uitzonde-
ringen worden aanvaard (waarvan de voornaamste het optreden van vakbonden is).  Een 
handelaar kan aldus niet optreden voor een groep handelaars, een persoon niet voor zijn buur 
die zich in dezelfde toestand bevindt.332

 
104. Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde verbiedt dat vorderingen worden ingeleid 
om een louter symbolische beslissing uit te lokken, of dat beroepen worden ingesteld die 
slechts strekken tot een vernietiging in het belang van de wet, zonder dat er door de verzoeker 
een – zelfs maar een miniem – voordeel uit kan worden gehaald.333  Het belang dat iedere 
burger erbij heeft dat de wet wordt nageleefd, volstaat dus niet om een beroep tot nietig-
verklaring voor de Raad van State te kunnen inleiden. 
 Niettegenstaande de mogelijkheid van het optreden van een vereniging ter vrijwaring 
van een collectief belang voor de Raad van State ruimer is dan wat voor de gewone hoven en 
rechtbanken door het Hof van Cassatie aanvaard wordt, is het vorderingsrecht van vereni-
gingen voor de Raad van State niet onbeperkt. 

Meer bepaald vereist de Raad van State dat het ingestelde beroep past binnen het 
maatschappelijk doel van de optredende rechtspersoon, wat een toepassing is van het speciali-
teitsbeginsel.334

Daarnaast vereist de Raad van State dat de optredende vereniging – uiteraard wanneer 
zij optreedt ter vrijwaring van een collectief belang – representatief is.335  Aldus overwoog de 
Raad van State in een princiepsarrest van 11 september 1981 (“V.Z.W. Werkgroep voor 
Milieubeheer Brasschaat”) dat het wezen zelf van de idee van vertegenwoordiging meebrengt 

                                                 
332  J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie: Ontvankelijkheid, Brugge, Die 

Keure, 1996, 187. 
333  J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., 197. 
334  J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., 339 e.v.; P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit d’action en justice des 

groupements, notamment des groupements tendant à la défense de l’environnement”, in H. BOCKEN, 
(ed.), Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen / Le droit, pour les associations de défense de 
l’environnement, d’ester en justice, Brussel, Story-Scientia, 1988, 20.  Zie over dit beginsel ook: J. VAN 
COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972, 53, en i.h.b. de 
verwijzingen in voetnoot 5 aldaar. 

335  Zie hierover: G. DEBERSAQUES, “Omtrent de eis tot voldoende representativiteit van een V.Z.W. om de 
door haar gekozen collectieve milieubelangen in rechte te verdedigen”, (noot onder R.v.St. 13 oktober 
1994, V.Z.W. De Wielewaal), Rec. Arr. R.v.St. 1995, 65-70. 
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“dat de vereniging, om werkelijk als ‘representatief’ te kunnen worden beschouwd voor de 
groep voor wiens belangen zij wil opkomen, een zodanige aanhang bij de leden van die groep 
heeft dat er redelijkerwijze kan worden vermoed dat de door de vereniging ingenomen stand-
punten met die van de belanghebbenden zelf samenvallen, terwijl die aanhang tevens ver-
schijnt als de door de belanghebbenden gegeven bevestiging van de opdracht die de vereni-
ging zichzelf gegeven heeft.”336

Het begrip “representativiteit” is niet scherp afgebakend, doch wordt door de Raad 
van State in functie van de concrete omstandigheden ingevuld.  Het gaat bij uitstek om een 
feitenkwestie.337

 
b.3. Waarheen met het collectief actierecht? 
 
105. Uit het bovenstaande is gebleken dat er in het Belgisch recht niet zoiets bestaat als een 
omvattende regeling van enig collectief actierecht.338

 Het Gerechtelijk Wetboek vormt een – weliswaar zeker niet perfect – min of meer 
coherent geheel.  Binnen de systematiek van dat geheel is geen ruimte voor een collectief 
actierecht.  Elke wet die een nieuw collectief actierecht invoert, doet in die zin tot op zekere 
hoogte afbreuk aan de systematiek van het Gerechtelijk Wetboek, of minstens aan de eenheid 
van de burgerlijke rechtspleging die door de opstellers van het Gerechtelijk Wetboek beoogd 
werd. 
 Eenheid en eenvoud van de rechtspleging zijn in een rechtsstaat weliswaar van 
uitermate groot belang, maar het gaat niet om heilige koeien.  Niet alles wat afbreuk doet aan 
de eenheid van rechtspleging, moet ipso facto met een banvloek belast worden.  Het recht 
moet aangepaste – d.w.z. rechtvaardige, voldoende snelle en eenvoudige – oplossingen bieden 
voor concrete problemen, wat van groter belang is dan de schoonheid van de systematiek van 
het recht. 
 Niettemin bestaat er een verband tussen het vermogen van een rechtsstelsel om 
aangepaste oplossingen te bieden voor juridische problemen, en de systematiek, de klaarheid, 
de eenvoud van het stelsel van rechtsregels.  Regels die onbekend zijn, blijven vaak dode 
letter.  Regels die te complex of onvoldoende duidelijk zijn, geven aanleiding tot discussie en 
onzekerheid.  Regels die te gefragmenteerd zijn, verminderen de kenbaarheid van het recht.  
Het resultaat is telkens dat de doelstellingen van de wetgever – die vrijwel steeds nobel zijn – 
niet verwezenlijkt worden. 
 De verschillende wetsbepalingen die een collectief actierecht invoeren, schieten als 
paddestoelen uit de grond.  Die wetsbepalingen vormen a.h.w. een organisch gegroeid geheel.  
Een organische groei van wetsbepalingen (i.t.t. een systematische en doordachte opbouw) 
lijkt evenwel op fundamentele bezwaren te stuiten.  Procedurebepalingen die verspreid liggen 
over allerlei wetten dreigen bij de rechtspracticus onbekend te blijven.  Afzonderlijke 
                                                 
336  R.v.St. 11 september 1981, V.Z.W. Werkgroep voor Milieubeheer Brasschaat, R.W. 1981-82, 1876, noot 

W. LAMBRECHTS. 
337  Zie voor meer details hierover: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, o.c., 345 e.v. 
338  Zie de afwijkende regelingen neergelegd in de reeks wetten aangehaald supra in randnr. 99, besproken in 

mijn bijdrage “Collectieve acties in het Belgisch recht”, P. & B. 2001, 150. 
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bepalingen die op zich genomen niet zo complex zijn, dreigen wel een complex en 
onoverzichtelijk geheel te vormen.  Door het gebrek aan eenvormigheid en de verminderde 
kenbaarheid van het recht dreigen nogal wat bepalingen dode letter te blijven. 

Over verschillende wetten werd reeds bij de parlementaire voorbereiding toegegeven 
of benadrukt dat het ging om wetten met grote symbolische waarde (dit geldt met name voor 
de Negationismewet339 en de Wet Partnergeweld340).  De vraag is echter of de wet het 
geëigende instrument is voor symboolverklaringen. 
 
106. Een kernprobleem is dat het individualistische of atomistische uitgangspunt van het 
Gerechtelijk Wetboek geen antwoord meer biedt op de uitdagingen van deze tijd.341  Mede als 
gevolg van de evolutie van de techniek, zijn er vandaag talloze handelingen die een weerslag 
kunnen hebben op een grote groep van mensen.  Vroeger bestonden dergelijke handelingen 
allicht ook wel, maar ongetwijfeld in mindere mate.  Een zieke koe die geruild wordt voor 
twee gezonde schapen, geeft aanleiding tot een rechtsstrijd tussen twee individuen.  Een 
producent die met een massaproductietechniek een giftig of gevaarlijk product verspreidt, kan 
daarentegen een impact hebben op het leven van vele duizenden mensen. 
 Ook bij racistische gedragingen zet de evolutie van de techniek de traditionele uitgangs-
punten (en meer in het bijzonder de “één-tegen-één procedure”) onder druk: moderne com-
municatietechnieken maken de verspreiding van boodschappen veel makkelijker. 

Milieuschade – eveneens nauw verbonden met de technologische evolutie – is bij 
uitstek een domein waar de “één-tegen-één procedure” niet steeds een aangepast antwoord 
kan bieden.342

De reden waarom de technologische evolutie wordt aangewezen als belangrijke factor 
die bijdroeg tot het niet meer aangepast zijn van het “één-tegen-één” proceduremodel, is 
vooral omdat deze verklaring vermijdt dat evoluties van morele opvattingen moeten worden 
aangewezen als verklaring van de afbrokkeling van het individualistisch of atomistisch mens-
beeld.  De ontwijking van evoluties van morele opvattingen betekent niet dat betwijfeld wordt 
of bepaalde evoluties in de morele opvattingen een goede zaak zijn, maar wel dat betwijfeld 
wordt of er over morele opvattingen vandaag de dag nog voldoende eensgezindheid bestaat 
om daar wetgeving op te bouwen. 

Een ander gevaar is dat wanneer wetgeving ontstaat vanuit morele verontwaardiging, 
men vaak de vereisten van behoorlijke wetgeving uit het oog verliest.  Als typevoorbeelden 
van wetten die voortvloeiden uit morele verontwaardiging, gelden de Negationismewet en de 
Wet Partnergeweld.  Een sereen debat is terzake uitermate moeilijk, daar personen die kritiek 
                                                 
339  Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren 

van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is ge-
pleegd. 

340  Wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan. 
341  Bij de parlementaire voorbereiding van de Wet van 12 januari 1993 (Vorderingsrecht Milieu-

verenigingen) werd de opvatting als zou een geding alleen een individu aanbelangen, “achterhaald” 
genoemd (Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 556/6, p. 2. 

342  Zie: J. JOOS, “De Wet vorderingsrecht leefmilieu: overzicht van rechtspraak”, P. & B. 2003, 117; D. 
LAGASSE, “Le droit d’action en cessation environnementale au regard de la notion d’intérêt à agir en 
justice: vers une privatisation du ministère public?”, P. & B. 2003, 148. 
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leveren op een bepaald aspect van de wet (zelfs een technisch aspect), er al gauw van 
verdacht worden een of andere verborgen agenda te willen voorstaan. 

De Wet Partnergeweld bijvoorbeeld, is een typisch “emocratische” wet, gemaakt door 
en bedoeld ten gunste van vrouwen.  De interesse voor die wet (zowel bij de parlementaire 
bespreking als bij rechtswetenschappelijke becommentariëring), komt quasi uitsluitend uit 
vrouwelijke hoek – wat de dames trouwens expressis verbis betreuren.343

“Emocratische” wetgeving dient steeds met de nodige argwaan te worden bejegend.  
Juristen moeten oog hebben voor evenwicht.  Zij dienen zich ervoor te hoeden mee te 
dobberen op de golven veroorzaakt door de commotie van het straatrumoer of door virulente 
sloganroepers.  Wetgevers zouden zich bij het maken van een nieuwe wet steeds de vraag 
moeten stellen of de wet wel nodig is, of zij m.a.w. wel aan een reële maatschappelijke nood 
beantwoordt, of zij daar een gepast antwoord op biedt, of het voldoende waarschijnlijk is dat 
de wet daadwerkelijk praktische gevolgen zal hebben, of de wet vanuit wetgevingstechnisch 
oogpunt een gaaf werkstuk is, of een wet überhaupt het gepaste antwoord vormt op een 
bepaald maatschappelijk probleem. 
 Voor wat de Wet Partnergeweld betreft, zijn wij er niet van overtuigd dat het antwoord 
op enige van voormelde vragen onverdeeld en overtuigd positief is.  Geweld tegen vrouwen 
was vóór de Wet Partnergeweld ook al strafbaar.  De opsporing en vervolging van misdrijven 
is in een democratie niet de taak van allerlei (al dan niet obscure) clubjes, maar wel van het 
Openbaar Ministerie.  De wet is niet het geëigende instrument voor fraaie symboliek, maar 
dient praktische oplossingen te bieden voor praktische problemen. 
 
107. Als het “één-tegen-één” model geen antwoord biedt op de uitdagingen van deze tijd, als 
een organisch gegroeid geheel van wetten – al dan niet voortspruitend uit morele 
verontwaardiging – dat evenmin doet, waar ligt dan de toekomst voor het collectief 
actierecht? 
 Als men het er over eens is dat wetgeving in de mate van het mogelijke praktisch 
hanteerbaar, eenvoudig en eenduidig moet zijn, lijkt het verkieslijk te proberen één aangele-
genheid (hoe kunnen groepen mensen of organisaties opkomen voor belangen die het eigen 
belang van de leden overstijgen?) te regelen in één wetboek, waarbij in België – daar het een 
vraagstuk van procesrecht betreft – het Gerechtelijk Wetboek de natuurlijke thuishaven van 
een dergelijke regeling zou moeten zijn. 
 Aangezien de kern van het probleem zich situeert rond het vereiste dat een vordering in 
rechte slechts ontvankelijk is wanneer de eiser doet blijken van een (persoonlijk en eigen) 
belang, lijkt de sleutel van de oplossing alleszins in die sfeer te moeten worden gezocht. 
 
108. De afschaffing van het vereiste van een belang bij de uitkomst van een vordering in 
rechte, lijkt zeker geen aangewezen denkspoor.  Immers, vereisen dat de eiser een belang 
                                                 
343  Tijdens de ochtendvergadering dd. 22 februari 2001 werden in de Belgische Senaat door vijf 

(vrouwelijke) senatoren vragen van uitleg i.v.m. partnergeweld aan de Minister van Justitie gesteld.  Eén 
van de senatrices merkte op: “Ik stel ten eerste vast dat er voor dit uiterst belangrijk debat weinig 
belangstelling is.  (...)  Ik droomde ervan alleen mannelijke sprekers op de tribune te zien.  (...) Ik vind 
het jammer dat het weer eens alleen de vrouwen zijn die aandacht vragen voor dit probleem.  En helaas 
spreken zij voor stoelen en banken.” (Hand., Senaat, 22 februari 2001, nr. 2-369). 
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heeft bij de uitkomst van de zaak, verhindert dat eenieder zich zou kunnen inmengen met 
aangelegenheden waar hij geen uitstaans mee heeft, wat aanleiding zou kunnen geven tot 
allerlei onwenselijke resultaten, zoals verstoring van de maatschappelijke rust, of, concreter, 
nog sterkere overbelasting van het rechterlijk apparaat, dat thans reeds overbevraagd lijkt te 
zijn. 
 Anderzijds is het huidige systeem, waarbij vereist wordt dat het belang dat de eiser bij 
de rechtsvordering moet hebben een persoonlijk en eigen belang is, ook niet bevredigend.  
Alleen reeds het feit dat allerlei wetten een collectief actierecht invoeren, illustreert dat er 
(minstens op bepaalde terreinen) een maatschappelijke behoefte bestaat aan een of andere 
vorm van een collectief actierecht. 
 Hoger werden reeds enkele bezwaren aangevoerd tegen de louter organische groei van 
de mogelijkheden van een collectief actierecht.  Een ander bezwaar, dat nog niet genoemd 
werd, is het volgende.  Sommige groepen hebben thans in bepaalde omstandigheden een 
collectief actierecht.  De redenen waarom zij wel, en andere groepen niet, kunnen bogen op 
een collectief actierecht zijn onduidelijk.  Zij zijn meestal het gevolg van louter politieke 
keuzes, en vaak slechts het gevolg van het feit dat de ene groep nu eenmaal over een 
efficiënter lobby-apparaat of over een ruimer netwerk beschikt dan een andere groep. 
 Alle groeperingen dan maar een onbeperkt collectief actierecht toekennen, in allerlei 
zaken, is evenwel geen valabel alternatief, daar dat min of meer zou overeenstemmen met een 
radicale afschaffing van het – an sich valabele – belangvereiste. 
 Een reeks uitzonderingen in het Gerechtelijk Wetboek inlassen, op grond waarvan het 
belangvereiste versoepeld zou worden voor verenigingen die bepaalde doelstellingen nastre-
ven, lijkt evenmin een goed alternatief.  Dan zou men bijvoorbeeld verenigingen die zich 
inzetten voor mishandelde vrouwen, voor het milieu, voor de morele belangen en de eer van 
het verzet of van de gedeporteerden, voor consumentenbelangen, voor de belangen van de 
spaarders, enz., wel een vorderingsrecht kunnen toekennen, doch zou men zo’n vorde-
ringsrecht moeten onthouden aan andere verenigingen die misschien even behartenswaardige 
doelstellingen nastreven?  De neerlegging van een dergelijke lijst in het Gerechtelijk Wetboek 
zou weliswaar een stap zijn in de richting van een regeling van het collectief actierecht voor 
verenigingen die op één plaats in de wetgeving wordt vastgelegd, doch een dergelijke 
regeling zou slechts een samenraapsel zijn van wat in het verleden op organische – en deels 
toevallige – wijze gegroeid is.  Een dergelijke lijst zou weliswaar een bepaalde mate van 
eenvormigheid kunnen opleveren die thans ontbreekt, maar zo’n lijst zou allerminst gestoeld 
zijn op enige systematiek.  Een dergelijke oplossing zou onaangepast zijn, daar men niet 
inziet waarom een bepaalde maatschappelijk behartenswaardige doelstelling zou mogen 
worden verdedigd door een vereniging, terwijl dat voor andere maatschappelijk 
behartenswaardige doelstellingen niet het geval zou zijn. 
 Het opstellen van een lijst van maatschappelijke doelstellingen die door verenigingen 
kunnen worden behartigd, is om de vermelde reden niet verkieslijk.  Een dergelijke lijst zou 
ook zeer snel gedateerd raken en zou altijd wel onvolledig zijn.  Bovendien zou aan de 
grondslag van een lijst van die aard een morele beoordeling liggen, wat evenmin verkieslijk 
is, in het licht van het gebrek aan overeenstemming over morele opvattingen. 
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109. In wat volgt wordt een poging ondernomen om de richting aan te geven waarin een 
collectief actierecht best zou evolueren.  Vereisen dat een groepering die in rechte optreedt, 
dit slechts kan wanneer dat optreden een werkelijke nastreving van haar maatschappelijk doel 
oplevert, lijkt aanbevelingswaardig.344  Vereisen dat een groep mensen die wensen op te 
treden voor een collectief belang, zich in een vereniging met rechtspersoonlijkheid verenigen, 
lijkt een waarborg voor een bepaalde mate van organisatie en bestendigheid.  Enkel vor-
deringen toelaten die de nastreving van het statutair doel van een vereniging inhouden, ver-
mijdt dat het belangvereiste helemaal wordt uitgehold en dat elke vereniging zich met wat dan 
ook zou kunnen bemoeien.  Vooraleer optreden in rechte mogelijk wordt, lijkt het tevens 
nuttig te vereisen dat de vereniging op het ogenblik van de inleiding van de eis sedert 
minstens een aantal jaren – bijvoorbeeld drie – rechtspersoonlijkheid heeft, zodat ad hoc 
opgerichte clubjes uit de boot vallen.345

 Om een waarborg te bieden tegen onwenselijke initiatieven van allerlei zeloten, lijkt het 
wenselijk om bij het opstellen van criteria waaraan een vereniging moet voldoen opdat zij in 
rechte kan optreden ter waarborging van een collectief belang, een open begrip toe te voegen, 
dat de rechter de mogelijkheid biedt om rekening te houden met de concrete omstandigheden.  
Een mogelijkheid in die zin zou zijn het vereiste van representativiteit van de vereniging.346  
Het gaat uiteraard om een enigszins vaag begrip, doch het biedt voordelen boven bijvoorbeeld 
een bot cijfermatig criterium (bijvoorbeeld: enkel verenigingen met meer dan 100.000 leden 
kunnen in rechte optreden ter waarborging van een collectief belang).  Er zijn doelstellingen 
denkbaar die maatschappelijk behartenswaardig zijn en waar het optreden van groeperingen 
een meer effectieve rechtsbescherming kan opleveren dan het optreden van individuen, doch 
waar onmogelijk 100.000 mensen voor kunnen worden gemobiliseerd. 
 Als men naast representativiteit van de vereniging ook zou vereisen dat het statutair 
doel van de vereniging geoorloofd moet zijn, lijken voldoende waarborgen ingebouwd tegen 
onwenselijke acties. 
 Een dergelijke regeling zou technisch vrij makkelijk realiseerbaar zijn.  Het zou vol-
staan een bepaling toe te voegen aan het Gerechtelijk Wetboek – in een derde en vierde lid 
van art. 18 – luidens dewelke: 

De eiser wordt geacht een belang te hebben bij de vordering indien hij een rechts-
persoon is die op het ogenblik van de inleiding van de vordering sedert ten minste drie jaren 
rechtspersoonlijkheid heeft, die optreedt ter behartiging van zijn maatschappelijk doel dat 
geoorloofd is en die voldoende representatief is. 

                                                 
344  Dit is een toepassing van het specialiteitsbeginsel, dat fundamenteel is voor het optreden van 

rechtspersonen.  Meer hierover: J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, 
Brussel, Larcier, 1972, 53-61. 

345  Zie in vergelijkbare zin een bijdrage van G. CLOSSET-MARCHAL, die poneert dat een wetswijziging 
wenselijk is en dat er nood bestaat aan een wettelijke regeling van het collectief actierecht, waarbij de 
optredende groepering dient te voldoen aan (door de wetgever nader te bepalen) vereisten inzake 
specialiteit, representativiteit en anciënniteit (G. CLOSSET-MARCHAL, “Vers une reconnaissance 
jurisprudentielle de l’action d’intérêt collectif”, J.T. 1999, 441).  Ook O. DE SCHUTTER pleit voor 
wetgevend optreden (O. DE SCHUTTER, “La fonction de l’action d’intérêt collectif dans le contentieux 
pénitentiaire”, (noot onder Brussel 27 april 1999), J.L.M.B. 1999, 1381). 

346  Dit vereiste zou meteen ook initiatieven van éénpersoons-B.V.B.A.’s uitsluiten. 
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Indien de vordering wordt ingesteld ten bate van individuele betrokkenen, kan de 
rechter vereisen dat de in het vorige lid vermelde rechtspersoon het bewijs voorlegt van hun 
instemming met het optreden in rechte en de rechtspleging opschorten zolang dat bewijs niet 
wordt voorgelegd. 
 Door niet nader te omschrijven wat moet worden begrepen onder “representatief”, zou 
de wet aan de rechter de mogelijkheid bieden dat begrip invulling te geven in functie van de 
concrete omstandigheden.347  De open formulering van de mogelijkheid om in bepaalde 
gevallen de voorlegging van het bewijs van instemming te vereisen, biedt de rechter enerzijds 
de mogelijkheid om binnen bepaalde krijtlijnen soepel op te treden in functie van de concrete 
omstandigheden, en anderzijds wordt daardoor een waarborg geboden tegen ongevraagde in-
trusie in het privé-leven van de burger. 
 Een dergelijke regeling zou m.i. tegemoetkomen aan de meeste bezwaren hierboven 
geformuleerd tegen de bestaande (onsamenhangende) regeling van het collectief actierecht in 
België, zonder te vervallen in de excessen die de wetgever destijds heeft willen vermijden 
door te vereisen dat een rechtsvordering slechts kan worden toegelaten indien de eiser een 
belang heeft om ze in te dienen. 
 
C. NIET-ONTVANKELIJKHEID RATIONE TEMPORIS 
 
1. Algemene opmerkingen – ontijdigheid 
 
110. Niet-ontvankelijkheid van de vordering ratione temporis, is synoniem van niet-toelaat-
baarheid wegens “ontijdigheid”.  De ontijdig ingestelde vordering kan laattijdig zijn, maar 
ook voortijdig (d.i. het fenomeen van de voorbarige vordering). 
 Laattijdigheid lijkt op het eerste gezicht verbonden aan (i) het intreden van de verjaring; 
of (ii) het verstrijken van een termijn, doch deze tweedeling omvat niet alle gevallen van laat-
tijdigheid.  Er zijn gevallen van laattijdigheid (onder te brengen in een ruime restcategorie 
(iii) overige gevallen) denkbaar waarbij geen sprake is van verjaring of termijnverstrijking, en 
waarbij de wet niet eens gewag maakt van “laattijdigheid”.  Een voorbeeld daarvan vindt men 
in art. 814 Ger. W., luidens hetwelk de tussenkomst de berechting van de hoofdvordering niet 
mag vertragen. 
 De enige zinvolle interpretatie van art. 814 Ger. W. bestaat erin dat men ervan uitgaat 
dat de wetgever de rechter de mogelijkheid heeft willen verlenen laattijdige (of, zo men wil, 
“ontijdige”) tussenkomsten te sanctioneren met onontvankelijkheid, of minstens hem de 
mogelijkheid heeft willen bieden de berechting van de tussenkomst af te splitsen.  Wanneer 

                                                 
347  De vereisten van representativiteit en anciënniteit ontbreken in het Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 

17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvor-
dering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter 
verdediging van de collectieve belangen (Parl. St., Kamer, 1996-97, nr. 1107).  Volgens dat Wetsvoorstel 
is iedere vordering ontvankelijk indien zij gegrond is op een belang dat tot het statutaire oogmerk behoort 
van de rechtspersoon die de vordering instelt.  In een dergelijk overdreven ruim systeem dreigen allerlei 
obscure en fanatieke clubjes de rechtbanken te overspoelen met onzinnige vorderingen.  Enkele bijko-
mende voorwaarden, zoals hierboven besproken, lijken noodzakelijk ter waarborging van de evenwich-
tigheid en de werkzaamheid van ons procesrecht. 
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de tussenkomst manifest dilatoir is en aanleiding geeft tot een reële, niet-verwaarloosbare 
vertraging van de procesgang en wanneer tevens onzeker is of de tussenkomende partij een 
wezenlijke bijdrage zal leveren tot de verdere afwikkeling van de zaak, dan mag (of moet) de 
rechter de tussenkomst ontoelaatbaar verklaren wegens laattijdigheid, zonder dat de tussen-
komende partij de mogelijkheid dient te verkrijgen haar standpunt nopens de gegrondheid van 
haar aanspraken te ontwikkelen in een conclusie.  Dit zal met name het geval zijn wanneer 
zeer twijfelachtig is of de te wijzen uitspraak de betrokken derde kan benadelen.  Minstens 
dient hij – met name in situaties waarin geen laakbare attitude aan de orde is, maar wel een 
reële en nodeloze vertraging – de berechting van de tussenkomst af te splitsen, naar analogie 
met art. 810 Ger. W.348  Als daarentegen de te wijzen uitspraak de derde waarschijnlijk zal 
kunnen schaden, mag men bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de tussenkomst wat 
soepeler zijn, daar bij afwijzing van de tussenkomst in een dergelijk geval het gevaar dreigt 
dat de procedure opnieuw zal moeten worden behandeld na een eventueel derdenverzet. 
 Afwijzing van een tussenkomst op grond van art. 814 Ger. W. is een voorbeeld van een 
geval waarin de onontvankelijkheid en de afsluiting van de toegang tot de rechter slechts 
relatieve gevolgen heeft: de tussenkomst is ingevolge de onontvankelijkverklaring definitief 
afgesloten – maar dat verhindert in principe niet dat de tussenkomende partij eenvoudigweg 
zelf opnieuw begint en een nieuwe procedure inleidt bij hoofdvordering, los van de procedure 
in het kader waarvan zij wou tussenkomen.  De situatie is dan in zekere zin vergelijkbaar met 
de hypothese beoogd in art. 810 Ger. W., dat betrekking heeft op de tegenvordering die de 
berechting van de hoofdvordering te zeer zou vertragen. Luidens die bepaling worden de twee 
vorderingen in dat geval afzonderlijk berecht. 
 Een voorbeeld maakt een en ander duidelijk, en illustreert tevens dat bij een 
tussenkomst de situatie niet in ieder opzicht gelijklopend is met een tegenvordering.  Immers, 
bij een tegenvordering wéét men wie de betrokken partijen zijn.  Bij een afsplitsing ingevolge 
te grote vertraging veroorzaakt door de tegenvordering (wat trouwens in de praktijk een 
zeldzaam fenomeen is), rijzen geen vraagstukken over wie nu bij de afgesplitste procedure 
betrokken is.  Stel, een gebouw wordt gerenoveerd (of nieuw gebouwd), bv. een opslagloods.  
N.a.v. hevige regenval plooien enkele stalen dwarsliggers van de metalen dakconstructie, 
omdat een grote watermassa zich gevormd heeft op het dak.  Gevolg: gedeeltelijke instorting 
van het dak.  Bij de procedure zijn per hypothese betrokken: de eigenaar van het gebouw, de 
huurders die schade hebben geleden aan hun goederen, de projectmanager, de architect, de 
hoofdaannemer, het studiebureau stabiliteit, de onderaannemer verantwoordelijk voor het 
metalen dakgebinte, de onderaannemer verantwoordelijk voor de dakbekleding.  Dergelijke 
procedures nemen vaak jaren in beslag, omdat een expertise onvermijdelijk lijkt en omdat één 
conclusieronde al gauw een jaar in beslag neemt. 

                                                 
348  In die zin: Ph. THION, “De tegenvordering en de vordering tot tussenkomst”, in X (ed.), Goed procesrecht 

– goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 
(259) 284.  De auteur (zie voetnoot 153 aldaar) meent weliswaar dat aan de rechter bij de toepassing van 
art. 814 “de grootste vrijheid” toekomt, maar dat de sanctie niet de onontvankelijkheid van de tussen-
komst kan zijn, weliswaar met contra-verwijzing naar een auteur die meent dat onontvankelijkheid wel 
de sanctie kan zijn, zie: S. CNUDDE, “Tussengeschillen voortvloeiend uit de wijziging van de partijen en 
hun aanspraken”, in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig handboek burgerlijk procesrecht, Mechelen, Kluwer, 
2000, VII.3-34, nr. 26970. 
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 Enkele jaren later, wanneer de procedure m.b.t. het dak zich in een eindfase bevindt, 
blijkt dat er in de betonvloer grote barsten en zelfs putten ontstaan.  De eigenaar dagvaardt de 
onderaannemer die instond voor de voorbereiding van de ondergrond en het plaatsen van de 
betonbekisting en de ijzeren betonbewapening, en de onderaannemer die instond voor het 
storten en polijsten van de betonvloer (per hypothese bij wege van een dagvaarding in tussen-
komst).  In dit voorbeeld is het duidelijk dat een nieuwe expertise onvermijdelijk lijkt.  Men is 
dus opnieuw vertrokken voor jaren.  Tegelijk blijkt dat een aantal partijen met de nieuwe 
kwestie volstrekt niets te maken hebben (alle partijen betrokken bij de constructie en bekle-
ding van het dak; eventueel sommige huurders wel en anderen niet).  Het voorbeeld illustreert 
dat een eenvoudige “afsplitsing” zoals bij een tegenvordering (art. 810), in de praktijk andere 
vragen zal opwerpen bij een tussenkomst.  Immers, wie moet bij de afgesplitste procedure 
betrokken worden?  De rechter kan daar in een nuttig stadium van de procedure (dus lang 
voor de expertise m.b.t. de betonvloer beëindigd is) niet autonoom over beslissen.  Als er in 
zo’n geval een afsplitsing zou bevolen worden, lijkt dat maar op zinvolle wijze te kunnen 
gebeuren nadat de rechter eerst aan de partij die het initiatief nam tot de tussenkomst, evenals 
aan alle andere partijen, gevraagd heeft wie bij de afgesplitste procedure betrokken moet 
worden. 
 Een “afsplitsing” naar analogie van art. 810 Ger. W., kan dus bij een tussenkomst aan-
leiding geven tot specifieke vraagstukken, die echter niet onoverkomelijk zijn.  Als men oog 
heeft voor de proceseconomie, moet men toegeven dat een afsplitsing in beginsel proceseco-
nomischer zal zijn dan een onontvankelijkheid van de tussenkomst, die bovendien aanleiding 
kan geven tot het onwenselijke gevolg dat het alsnog instellen van een vordering m.b.t. de 
vloer inmiddels niet meer mogelijk zou zijn op grond van de verjaring.  Hoe moet dan het 
vraagstuk worden opgelost m.b.t. wie bij de afgesplitste procedure betrokken moet worden?  
Men dient dat zo pragmatisch mogelijk op te lossen, rekening houdend met het gegeven dat 
het feit of iemand al dan niet bij een procedure betrokken wordt, op zich het recht van ver-
dediging van die partij bezwaarlijk kan schenden.  Immers: als het initiatief gelaten wordt aan 
de eiser (bv. in de context van een gewone dagvaarding), bepaalt die ook zelf wie hij wel of 
niet wil dagvaarden.  In het gegeven voorbeeld dient de rechter zich dus te informeren bij alle 
partijen m.b.t. de vraag wie bij de afgesplitste procedure betrokken moet worden.  Iedere 
partij die de wens te kennen geeft daarbij betrokken te worden of iedere partij nopens dewelke 
een andere partij te kennen heeft gegeven dat zij wenst dat die partij erbij betrokken moet 
worden, hoort er dus bij.  Het initiatief aan één partij laten, zou geen aanleiding geven tot 
correcte resultaten.  Zo is het mogelijk dat de bouwheer er geen belang bij heeft om de 
huurders te betrekken bij de nieuwe procedure m.b.t. de vloer, maar dat de huurders, of 
sommigen onder hen, ingevolge de putten in de vloer zelf ook schade hebben geleden (bv. 
schade aan een heftruck).  Hoe de rechter zich in dat verband informeert, heeft weinig belang.  
Als er een zitting is waarop alle partijen aanwezig zijn, kan hij bv. ter zitting akteren wie bij 
de afgesplitste procedure betrokken wil of moet worden.  Precies omdat de rechter zich niet 
uitspreekt over de rechten van enige partij, lijkt in een dergelijk geval zelfs aanvaardbaar dat 
de griffier per brief gericht aan alle partijen een lijst opvraagt van wie zij bij de afgesplitste 
procedure betrokken wensen te zien. 
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 De hierboven geschetste situatie van “ontijdigheid” van een tussenkomst en de manier 
waarop een dergelijk probleem – met de proceseconomie als voornaamste leidraad – kan 
worden opgelost, illustreert tegelijk dat handhaving van regels en beginselen van het burger-
lijk procesrecht (in het aangehaalde geval art. 814 en het beginsel van de proceseconomie dat 
aan die bepaling ten grondslag ligt) niet noodzakelijkerwijze enig negatief gevolg impliceert.  
Sancties in het burgerlijk procesrecht zijn dus niet altijd negatief en kunnen in bepaalde 
gevallen enkel “prettige” gevolgen hebben, in het aangehaalde voorbeeld meer bepaald dat 
voor een aantal partijen een procesgang van jaren vermeden wordt.  Het geval illustreert ook 
dat de problemen die in de praktijk aan de orde zijn, enkel op genuanceerde wijze kunnen 
worden opgelost indien aan de rechter een ruime beoordelingsmarge wordt toegekend.  Im-
mers: het is ook denkbaar dat er wèl een verband bestaat tussen het dak en de vloer, nl. in de 
vloer treden reeds haarscheuren op en op de plaats waar het dak is neergestort zijn er verzak-
kingen, waarbij de ene partij mogelijkerwijze zal beweren dat een niet-gebrekkige betonvloer 
aan die impact wel weerstand had kunnen bieden zonder schade, terwijl de andere partij 
meent dat de verzakkingen het gevolg zijn van de niet-voorziene impact van het dak… 
 
2. Laattijdige proceshandelingen 
 
a. Laattijdige inleiding van de vordering 
 
111. De laattijdige inleiding van de vordering is een fenomeen dat verschillende vragen op-
werpt, waarvan vele elders in dit proefschrift reeds aan bod kwamen. 

Wie opwerpt dat de vordering laattijdig werd ingeleid, werpt een middel van niet-
ontvankelijkheid op.  Voor een definitie daarvan: zie randnummer 22. 

Over de vraag in welke stand van het geding zulks mogelijk is en of de rechter de laat-
tijdigheid ambtshalve mag opwerpen: zie randnummers 60 en 61. 
 Over laattijdigheid en overmacht: zie randnummer 125. 
 
a.1. Laattijdige inleiding van de vordering: tergend of roekeloos? 
 
112. Het inleiden van een vordering die kennelijk verjaard is, kan in bepaalde omstandig-
heden als tergend of roekeloos worden aangemerkt.349  Een verjaarde vordering aanhangig 
maken, is evenwel niet ipso facto tergend of roekeloos.  Immers, in theorie is het denkbaar dat 
de schuldenaar toch betaalt, daar wie een verjaarde schuld betaalt, zich kwijt van een natuur-
lijke verbintenis, althans wanneer de betaling niet geschiedt naar aanleiding van dwanguitvoe-
ring.350  

                                                 
349  Zie hierover ook randnummer 133 i.v.m. het tergend of roekeloos karakter van een laattijdig aangewend 

rechtsmiddel. 
350  Meer daarover en over de vraag wanneer een betaling vrijwillig geschiedt (d.i. ook nog onder dreiging 

van een middel van tenuitvoerlegging; bijv. na een ingebrekestelling) en wanneer zij onder dwang 
geschiedt (d.i. na een eerste daad van tenuitvoerlegging, doorgaans het bevel tot betalen): K. WAGNER, 
Dwangsom, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, 165, en de verwijzingen aldaar.  
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 Of een laattijdige vordering daadwerkelijk tergend of roekeloos is, is afhankelijk van de 
omstandigheden van de zaak.  Wanneer de debiteur naar aanleiding van een ingebrekestelling 
reeds uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat de vordering verjaard is (wat in de meeste 
gevallen impliceert dat de debiteur afziet van enige intentie om zich te kwijten van een 
natuurlijke verbintenis) en er over de verjaring geen redelijke discussie mogelijk is, dan kan 
al sneller besloten worden tot het tergend of roekeloos karakter van de vordering. 
 
a.2. Laattijdige inleiding van de vordering: positie van de mandataris; verhouding tussen 
advocaat en gerechtsdeurwaarder
 
113. In beginsel geldt er, voor wat de problematiek van laattijdigheid betreft, een 
identificatie tussen een procespartij en haar mandataris.  Laattijdigheid ingevolge een 
verzuim van een mandataris, zal in beginsel geen aanleiding kunnen geven tot enige 
uitzondering of verzachting (tenzij bijvoorbeeld de mandataris geconfronteerd wordt met een 
overmachtssituatie, maar dan maakt het eigenlijk geen verschil of het de partij zelf of de man-
dataris is die bij de overmacht betrokken is).351

 
114. M.b.t. de verhouding tussen de advocaat (als mandataris van de procespartij) en de door 
hem aangezochte gerechtsdeurwaarder,352 moet worden aangestipt dat het Hof van Cassatie 
aanneemt dat de gerechtsdeurwaarder niet optreedt als een lasthebber van de lasthebber.353  
Anders gezegd: de gerechtsdeurwaarder is niet de plaatsvervanger van de advocaat, omdat 
eerstgenoemde bij de uitvoering van zijn ambt (cf. zijn taken omschreven in art. 516 Ger. W.) 
opdrachten uitvoert die onmogelijk aan de advocaat kunnen worden toevertrouwd 
(bijvoorbeeld: een dagvaardingsexploot betekenen).354

 Wanneer de gerechtsdeurwaarder een dagvaardingsexploot laattijdig betekent, impli-
ceert dat niet dat ook de advocaat ipso facto aansprakelijk is (a.h.w. in de plaats van de ge-
rechtsdeurwaarder).  Dat houdt nochtans niet in dat, zodra een advocaat zijn ontwerp van 
dagvaarding overmaakt aan de gerechtsdeurwaarder, de advocaat niet meer aansprakelijk zou 
kunnen zijn voor de laattijdigheid van de dagvaarding.355  Met name in een geval waarin de 
advocaat zijn ontwerp bv. twee dagen vóór de laatst nuttige dag overmaakt aan de gerechts-

                                                 
351  Antwerpen 21 juni 2004, N.J.W. 2004, (1058) 1061; C. ROBBE, “Vormgebreken, laattijdigheid, niet-

verstreken wachttermijnen, nalatigheid, verboden handelingen en gebrek aan loyauteit tijdens de proces-
voering voor de burgerlijke rechter”, in Orde van Advocaten te Kortrijk (ed.), Sancties en nietigheden, 
Brussel, Larcier, 2003, (391) 444; H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies de 
recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), Le point sur les procédures (2ème partie), Luik, Commission 
Université-Palais, 2000, (257) 270. Zie ook infra, randnr. 125. 

352  Zie ook over die verhouding: I. CLAEYS, “Gerechtsdeurwaarders en advocaten in de clinch: perikelen 
over het toepassingsgebied van art. 2272 B.W.”, (noot onder Cass. 25 maart 2004), R.W. 2004-05, 856. 

353  Cass. 7 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1094.  Zie ook de verwijzingen in voetnoot 1 aldaar. 
354  Cass. 7 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1096. 
355  Zie ook over laattijdigheid en beroepsaansprakelijkheid van de advocaat: J.-P. BUYLE, “L’avocat hors 

délai”, (noot onder Brussel 8 mei 2001, Rb. Verviers 29 oktober 2002 en Rb. Huy 8 november 2001), 
J.L.M.B. 2003, 1667.   Zie verder over de informatieverplichting van de advocaat: Brussel 16 mei 2002, 
J.L.M.B. 2003, 1673, noot J.-P. BUYLE. 
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deurwaarder, zonder hem te attenderen op de urgentie, zal de gerechtsdeurwaarder niet aan-
sprakelijk zijn indien hij op diligente wijze – doch te laat – overgaat tot betekening (d.i. 
binnen een termijn die de normaal zorgvuldige gerechtsdeurwaarder, die niet geattendeerd 
werd op het naken van de laatst nuttige dag, in acht neemt).356

 Indien de advocaat de gerechtsdeurwaarder wel attendeert op het naken van de laatste 
dag, dient hij te vermijden gebruik te maken van vage formules (gelieve over te gaan tot bete-
kening “met bekwame spoed”, of “bij ontvangst”, of “bij hoogdringendheid”), met name wan-
neer het gaat om een kwestie van enkele dagen.357  Veelvuldig gebruik van dergelijke for-
mules dreigt immers te leiden tot verwatering van de inhoud ervan (sommige advocaten ge-
bruiken zulke formules als stijlclausules, ook wanneer geen termijnverstrijking nabij is).358

Wanneer de advocaat weet dat de termijn zal verstrijken binnen bv. 4 à 6 weken en hij 
in zijn opdrachtbrief vraagt over te gaan tot betekening “met bekwame spoed” of “bij hoog-
dringendheid”, kan nochtans niet besloten worden tot aansprakelijkheid van de advocaat 
ingeval van laattijdige betekening.  Wanneer hij daarentegen een dergelijke (enigszins vage) 
formule gebruikt in een opdrachtbrief die bv. twee dagen voor het verstrijken van de termijn 
tot de gerechtsdeurwaarder gericht wordt, mag worden besloten tot uitsluitende aansprakelijk-
heid van de advocaat.  In de “tussenzone” (bv. opdrachtbrief 7 dagen voor de laatste dag), kan 
worden besloten tot gedeelde aansprakelijkheid.  In de hypothese waarin de advocaat in zijn 
opdrachtbrief wél melding maakt van de laatste dag (d.i. met uitdrukkelijke vermelding van 
de precieze datum, bij voorkeur met onderstreping of een andere vorm van benadrukking in 
de brief), kan uiteraard geen sprake zijn van aansprakelijkheid van de advocaat wanneer in 
zo’n geval laattijdig betekend wordt indien de opdrachtbrief bv. 10 dagen vóór de laatste dag 
verstuurd werd.  Indien daarentegen een opdrachtbrief op de laatste dag gefaxt wordt bv. om 
17u30, zonder uitdrukkelijke aanvaarding door de gerechtsdeurwaarder van de opdracht, kan 
geen sprake zijn van diens aansprakelijkheid. 
 Voor opdrachtbrieven verstuurd op de laatste dag of zeer kort ervoor (bv. één of twee 
dagen), verdient het aanbeveling dat de advocaat de gerechtsdeurwaarder ook telefonisch (of 
via andere weg, bv. e-mail) contacteert, teneinde hem te attenderen op het naken van de 
laatste dag en teneinde uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht te bekomen. 
 
115. Voor vroegtijdige betekeningen (bv.: vroegtijdige betekening van een aanvraag tot han-
delshuurhernieuwing) gelden mutatis mutandis dezelfde beginselen.359  Zowel het gedrag van 
de advocaat als dat van de gerechtsdeurwaarder zal in zo’n geval getoetst worden aan dat van 
de normaal zorgvuldige confrater, in dezelfde omstandigheden geplaatst.  Wanneer er een 
gevaar voor vroegtijdigheid bestaat, zal de advocaat de gerechtsdeurwaarder daar in beginsel 
op moeten attenderen.  Wanneer een advocaat zijn opdrachtbrief faxt op maandag en de bete-

                                                 
356  Zie voor een toepassing: Rb. Brugge 9 april 2001, R.W. 2005-06, 264. 
357  P. DEPUYDT, “Een heet hangijzer inzake beroepsaansprakelijkheid.  Advocaat of gerechtsdeurwaarder: 

wie betaalt het gelag?”, in X., (ed.), Aanleg en bevoegdheid – Betekening in het buitenland – Bewijs – 
Vaststelling – Dwangsom – Verantwoordelijkheid, Diegem, Kluwer, 1996, 195. 

358  P. DEPUYDT, idem. 
359  P. DEPUYDT, l.c., 203. 
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kening mag ten vroegste plaatsvinden op dinsdag, dan mag niet besloten worden tot aanspra-
kelijkheid van de gerechtsdeurwaarder bij betekening op maandag (diligentie mag niet 
bestraft worden) indien hij in de opdrachtbrief niet geattendeerd werd op dat feit en indien de 
gerechtsdeurwaarder uit een vlug doch aandachtig nazicht van de hem bezorgde stukken niet 
had moeten afleiden dat er gevaar voor vroegtijdigheid bestond.  Veel zal dus afhangen van 
de concrete omstandigheden.  Als het gaat om een courant rechtsgebied waarmee de gerechts-
deurwaarder goed vertrouwd is (bv. handelshuur, of in sommige arrondissementen pacht), zal 
het optreden van de gerechtsdeurwaarder strenger mogen worden beoordeeld. 

Er zijn ook rechtsgebieden of aspecten daarvan waarmee de meeste gerechtsdeur-
waarders beter vertrouwd zijn dan de meeste advocaten (bv. beslag; vaststelling van overspel; 
de taalwetgeving, de te volgen weg bij betekeningen in het buitenland, of de regeling i.v.m. 
de verjaring van de dwangsom), wat ook kan leiden tot grotere strengheid ten opzichte van de 
gerechtsdeurwaarder.  Aldus zal de advocaat de gerechtsdeurwaarder niet moeten wijzen op 
het bestaan van een of andere wachttermijn in het executierecht,360 die volgt uit de wet of uit 
de titel (bv. bij uitdrijving van een huurder).361

 Wanneer daarentegen de advocaat een dagvaarding van 80 bladzijden bezorgt aan de 
gerechtsdeurwaarder, dient de advocaat te weten dat de gerechtsdeurwaarder niet het 
volledige document even aandachtig zal bestuderen.  Wanneer in zo’n geval uit aandachtige 
lectuur van het volledige document wel had kunnen blijken dat er een termijn was, mag niet 
worden besloten tot aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder indien de advocaat hem in 
de opdrachtbrief niet op de termijn gewezen heeft en de gerechtsdeurwaarder is overgegaan 
binnen een normale termijn die kan gelden als niet-foutief in zaken waarin geen 
termijnprobleem aan de orde is (ook al gebeurt de betekening in zo’n geval te vroeg of te 
laat). 
 
b. Laattijdige opwerping van een exceptie 
 
116. Dit wordt besproken onder randnrs. 21 en 387 e.v. 
 
c. Laattijdige uitoefening van rechtsmiddelen 
 
c.1. Laattijdig aangewende rechtsmiddelen: gevolgen – teloorgang der rechtsvordering – ge-
rechtelijke vakantie 
 
117. De laattijdige uitoefening van een rechtsmiddel is een goed voorbeeld van een 
fenomeen uit het burgerlijk procesrecht waarbij een sanctie op haar plaats is, en waar regula-
risering of remediëring niet of nauwelijks denkbaar is. 

Het is evident (of het zou evident moeten zijn) dat een fatalistisch “te laat is te laat” wel 
degelijk geldt bij een laattijdige instelling van een vordering of rechtsmiddel maar niet bij een 
                                                 
360  Zie voor een opsomming van de belangrijkste wachttermijnen in het executierecht: G. CLOSSET-MAR-

CHAL, “La sanction des délais en droit judiciaire privé”, in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 
2002, 383. 

361  P. DEPUYDT, l.c., 203. 
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laattijdige conclusie (zie daarover infra, randnrs. 308 e.v.).  Iemand wiens eerste conclusie 
bijvoorbeeld een dag te laat is, maar die vervolgens nog een mogelijkheid heeft om een 
tweede keer te concluderen, begaat een onregelmatigheid op het vlak van de uitoefening van 
de rechtsvordering (m.a.w. daar is hooguit sprake van een nietigheid).  Iemand die een 
vordering in rechte (of een rechtsmiddel) één dag te laat instelt, heeft ingevolge het 
verstrijken van de tijd zijn rechtsvordering definitief verloren.  Niet de wijze van uitoefening 
van de rechtsvordering is in dat laatste geval het probleem, wel ontstentenis van 
rechtsvordering (te sanctioneren met onontvankelijkheid).  

De gevolgen van de laattijdigheid van een ingesteld rechtsmiddel, behoeven bijgevolg 
weinig commentaar.  Hetzelfde geldt voor eventuele mogelijkheden van regularisering of re-
mediëring: die zijn er niet.  Wanneer vaststaat dat het rechtsmiddel laattijdig werd ingesteld, 
is het niet ontvankelijk, zodat de rechter de grond van de zaak buiten beschouwing mag laten. 

De vraag of de rechter ambtshalve de laattijdigheid van een aangewend rechtsmiddel 
mag opwerpen, wordt besproken in randnr. 61. 
 
118. Verlengingen van termijnen die beginnen te lopen en ook eindigen tijdens de gerech-
telijke vakantie (zie art. 50 lid 2 Ger. W.), houden geen uitzondering in op de principes i.v.m. 
laattijdigheid, omdat er in zo’n geval eenvoudigweg geen laattijdigheid is: men is per 
hypothese binnen de termijn, maar de termijn werd verlengd.362

Omwille van de praktische relevantie, mogen op dit stuk kort de principes in herinne-
ring gebracht worden. 

De termijnverlenging tot 15 september geldt enkel voor termijnen die beginnen te lopen 
en ook verstrijken tijdens de gerechtelijke vakantie, die begint op 1 juli en eindigt op 31 
augustus.363  Wanneer een vonnis betekend wordt op 30 juni, worden de termijnen bedoeld in 
art. 50, lid 2, dus verlengd, want in dat geval is de termijn beginnen te lopen op 1 juli.364  Op 
30 juni is de gerechtelijke vakantie weliswaar nog niet begonnen, maar bij een betekening op 
die dag is ook de termijn niet beginnen te lopen op 30 juni.  Bij zo’n betekening is 30 juni 
enkel de dag waarop de gebeurtenis plaatsvindt die de termijn vanaf 1 juli doet lopen (zie art. 
52).365

Anderzijds worden termijnen waarvan de laatste dag valt op 1 september (of later) niet 
verlengd: de termijn is dan niet tijdens de gerechtelijke vakantie verstreken. 

Het antwoord op de vraag in welke gevallen een termijn verstrijkt tijdens de gerech-
telijke vakantie, luidt: indien de laatste dag valt uiterlijk op 31 augustus.  Indien volgens de 
initiële berekening de vervaldag blijkt te vallen op 30 of 31 augustus maar indien die dag een 
zaterdag of zondag is, wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, d.i. 1 of 

                                                 
362  Idem voor het geval van de schorsing van de termijn ingevolge het overlijden van een partij, cf. art. 56 

Ger. W. 
363  Zie art. 334 Ger. W. 
364  In dezelfde zin: D. SCHEERS, “Termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de 

termijn nog?  Termijnregelingen in en buiten de procedure, Brussel, Larcier, 2004, 48. 
365  Zie ook (weliswaar niet over het vraagstuk m.b.t. 30 juni) Cass. 4 oktober 2005, P. & B. 2005, 297, 

waarin het Hof bevestigt dat de dag waarop de gebeurtenis plaatsvindt die de termijn doet ingaan, geen 
deel uitmaakt van de termijn. 
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2 september.  De vraag wanneer de termijn verstrijkt, moet dan beantwoord worden nà verlen-
ging tot de eerstvolgende werkdag.  Wanneer die eerstvolgende werkdag 1 september is (of 2 
september), is geen sprake van een termijn die ook verstrijkt tijdens de gerechtelijke vakantie, 
zodat in dat geval geen verlenging plaatsvindt naar 15 september.366

Wanneer 15 september geen werkdag is, is er een verlenging naar de eerstvolgende 
werkdag – ook al was 15 september de vervaldag ingevolge een verlenging.367

 
119. Art. 50, lid 2, Ger. W. heeft betrekking op verlenging wegens de gerechtelijke vakantie 
van de termijnen van hoger beroep of verzet voorzien in de artikelen 1048, 1051 en 
1253quater, c) en d). 
 Het gaat om een uitzonderingsbepaling die strikt moet worden geïnterpreteerd, of die 
m.a.w. enkel toepasselijk is op de termijnen uitdrukkelijk vermeld in die bepaling.368  Aldus is 
evident dat van termijnverlenging geen sprake kan zijn voor wat betreft de termijn voor de 
voorziening in cassatie (de termijn van drie maanden kan nooit beginnen en verstrijken tijdens 
de gerechtelijke vakantie). 
 Art. 1034 Ger. W. bepaalt dat de termijn van verzet tegen een beschikking verleend op 
eenzijdig verzoekschrift, één maand bedraagt.369  De wet spreekt van “verzet” maar in werke-
lijkheid gaat het om een derdenverzet.370  Wanneer een (derden)verzet wordt aangetekend dat 
beheerst wordt door de termijn van art. 1034 Ger. W., is geen verlenging mogelijk wegens de 
gerechtelijke vakantie.  Het Arbitragehof heeft geoordeeld dat hier geen discriminatie voor-
ligt.371

De beslagene die geconfronteerd wordt met een bewarend beslag gelegd ingevolge een 
machtiging verleend door de beslagrechter op eenzijdig verzoekschrift, kan krachtens art. 
1419 Ger. W derdenverzet aantekenen.372  Hij voldoet ook aan alle voorwaarden van art. 1122 
Ger. W. om derdenverzet te kunnen aantekenen.373  De termijn daarbij in acht te nemen is niet 
de termijn van drie maanden (art. 1129 Ger. W.), doch wel de termijn van één maand (art. 

                                                 
366  In dezelfde zin: Brussel 23 december 1975, J.T. 1976, 117; Rb. Kortrijk 6 april 1982, R.W. 1985-86, 541; 

J. LAENENS, “Termijnen in het gerechtelijk recht”, T.B.B.R. 1991, 12; J. LAENENS, “De tijd in het 
burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 10; D. SCHEERS, “Termijnregeling in het Gerechtelijk 
Wetboek”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de termijn nog?  Termijnregelingen in en buiten de procedure, 
Brussel, Larcier, 2004, 48 en 65-66; I. VERSCHUEREN, “Termijnen in het burgerlijk procesrecht”, in VAN 
MELLAERT, G., (ed.), Praktijkboek gerechtelijk recht, Brugge, Vanden Broele, 2002, losbl., deel “ge-
ding”, afd. II, 24. 

367  Luik 10 december 2003, J.T. 2004, 477; D. SCHEERS, l.c., 66. 
368  Arbitragehof 13 november 2002, J.L.M.B. 2003, (561) 563. 
369  Cass. 17 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, nr. 460, p. 940; Luik 19 december 2002, J.T. 2003, 514. 
370  Cass. 14 januari 2005, C.02.0221/N, www.cass.be; Arbitragehof 13 november 2002, J.L.M.B. 2003, 

(561) 562; Cass. 26 november 1999, Arr. Cass. 1999, 632, J.L.M.B. 2000, 101, noot G. DE L., A.J.T. 
1999-00, noot J. BILLIET, J.T. 2000, 419, noot H. BOULARBAH en J. ENGLEBERT; Brussel 9 november 
1994, P. & B. 1995, 205; K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2004, 26. 

371  Arbitragehof 13 november 2002, J.L.M.B. 2003, 561. 
372  Cass. 6 oktober 1988, Arr. Cass. 1988-89, p. 150, nr. 76. 
373  Brussel 9 november 1994, P. & B. 1995, 205. 
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1034 Ger. W.).374  Art. 1419 bepaalt immers dat voorziening openstaat “zoals bepaald in de 
artikelen 1031 tot 1034” Ger. W.375

Wie (zonder te zijn tussengekomen in de procedure die aanleiding gaf tot de toelating 
van de beslagrechter) een bewarend beslag wenst aan te vechten, heeft zelfs geen andere 
mogelijkheid dan een voorziening bepaald in art. 1031 tot 1034 (d.i. een voorziening door de 
wet betiteld als verzet, die in wezen een derdenverzet is).  Zijn hoger beroep zal niet ontvan-
kelijk zijn, daar hij niet geldt als partij.376

 
120. Wat beslissingen gewezen in kort geding of zoals in kort geding betreft, mag nog gewe-
zen worden op een beslissing van het Hof van Beroep te Luik van 30 juni 1989.377  Daarin 
werd, volgens de samenvatting in J.L.M.B., geoordeeld dat de verlenging van de beroeps-
termijn wegens de gerechtelijke vakantie geen toepassing zou vinden op beslissingen van de 
beslagrechter.  Helaas werd het arrest zelf niet gepubliceerd, want de samenvatting kan niet 
worden bijgevallen. 

Immers, uit het voorgaande randnummer blijkt dat termijnverlenging wegens de ge-
rechtelijke vakantie niet toepasselijk is op beschikkingen van de beslagrechter gewezen op 
eenzijdig verzoekschrift.  De reden daarvoor is niet, zoals besproken in het voorgaande rand-
nummer, omdat dergelijke beschikkingen gewezen worden zoals in kort geding.  De reden is 
omdat er in die hypothese geen sprake is van een hoger beroep, maar wel van een (der-
den)verzet beheerst door de termijn van art. 1034 Ger. W. (niet beoogd door art. 50, lid 2, 
Ger. W.).  Voor wat betreft beschikkingen van de beslagrechter gewezen op eenzijdig ver-
zoekschrift, is termijnverlenging wegens de gerechtelijke vakantie dus alleszins uitgesloten. 

Wat bij vonnissen van de beslagrechter gewezen op tegenspraak?  Het enige wat daar-
aan (in deze context) bijzonder is, is dat zij gewezen worden volgens de procedure van het 
kort geding.  Wat is dan de regel voor wat betreft het kort geding (of procedures zoals in kort 
geding)? 

Voor het kort geding geldt er in hoger beroep een bijzondere verschijningstermijn (art. 
1040 juncto art. 1035 Ger. W.; twee dagen).  Over de beroepstermijn zelf, bepalen de 
artikelen i.v.m. het kort geding (art. 1035–1041 Ger. W.) niets.  De vraag welke de 
beroepstermijn is voor het kort geding, wordt niet beantwoord door de bepalingen i.v.m. het 
kort geding, doch wel door de bepalingen i.v.m. het hoger beroep (art. 1050–1067 Ger. W.). 

De termijn van hoger beroep tegen een beslissing gewezen in kort geding (of zoals in 
kort geding) is de gewone termijn bepaald in art. 1051 Ger. W. (één maand na de betekening 
resp. kennisgeving).  Aangezien art. 1051 Ger. W. wél beoogd wordt door art. 50, lid 2, Ger. 

                                                 
374  Luik 19 december 2002, J.T. 2003, 514; Brussel 9 november 1994, P. & B. 1995, 205. 
375  Art. 1419, lid 2, Ger. W. bevat weliswaar een uitzondering op de termijn van één maand, aangezien 

krachtens die bepaling de beslagene in geval van veranderde omstandigheden de wijziging of de 
intrekking van de beschikking kan vragen door dagvaarding van alle partijen voor de beslagrechter (Luik 
19 december 2002, J.T. 2003, 514). 

376  Arbitragehof 13 november 2002, J.L.M.B. 2003, (561) 562; Beslagr. Brussel 29 juli 1970, Pas. 1970, III, 
125. 

377  Luik 30 juni 1989, J.L.M.B. 1990, 141 (samenvatting). 
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W., is de opvatting volgens dewelke geen termijnverlenging zou plaatsvinden in kort geding, 
strijdig met de wet. 
 
121. In de marge van deze paragraaf i.v.m. termijnverlenging n.a.v. de gerechtelijke 
vakantie, mag nog worden aangestipt (ofschoon dat niets te maken heeft met laattijdige 
rechtsmiddelen) dat de regeling in art. 751 Ger. W. afwijkt van de bovenstaande principes die 
zoals gezegd gelden m.b.t. bepaalde termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden, meer 
bepaald de termijnen van hoger beroep of verzet voorzien in de artikelen 1048, 1051 en 
1253quater, c) en d). 

Uit art. 751, § 1, laatste lid, Ger. W., blijkt dat wanneer een conclusietermijn bepaald op 
grond van art. 751 Ger. W. verstrijkt tijdens de gerechtelijke vakantie, hij wordt verlengd tot 
15 september.378  De vraag naar het vertrekpunt van de termijn (tijdens de gerechtelijke 
vakantie of ervoor), is in de context van art. 751 vanuit dit oogpunt niet relevant.  Verder 
gelden de bovenstaande uitgangspunten (dus verlenging naar eerstvolgende werkdag indien 
15 september geen werkdag is; maar indien daarentegen de laatste dag volgens de initiële 
berekening geen werkdag is, wordt de termijn verlengd tot 1 c.q. 2 september zodat de termijn 
dan niet geldt als verstreken tijdens de gerechtelijke vakantie). 
 
c.2. Laattijdig aangewende rechtsmiddelen: uitzonderingen – onsplitsbaarheid
 
122. Als voornaamste uitzondering op de onherroepelijkheid der gevolgen van een laattijdig 
ingesteld rechtsmiddel, geldt de situatie bij een onsplitsbaar geschil. 
 Luidens art. 31 Ger. W. is een geschil onsplitsbaar wanneer de gezamenlijke tenuit-
voerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmo-
gelijk zou zijn.379

 Niet te verwarren met onsplitsbaarheid is het begrip samenhang.  Het eerstgenoemde 
begrip is a.h.w. een overtreffende trap van het laatstgenoemde.380  Luidens art. 30 Ger. W. 
kunnen “rechtsvorderingen” (in die wetsbepaling gebruikt in de betekenis van “vorderingen”)  
als samenhangende zaken worden behandeld, wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn 
dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde tegenstrijdige oplos-
singen te vermijden.381  Wanneer A een renpaard verkoopt aan B en B het vervolgens 
verkoopt aan C, waarbij C ontdekt dat het paard ernstig maar niet ongeneeslijk ziek is 
(koopvernietigend gebrek), dan kan sprake zijn van een onsplitsbaar geschil (teruggave van 
het paard aan de verkoper te kwader trouw die wist dat het paard ziek was, waarbij het paard 
uiteindelijk slechts kan worden toegewezen aan één van de drie betrokkenen).  Als het paard 

                                                 
378  Zie voor een toepassing: Arbrb. Oudenaarde 2 november 1995, www.cass.be. 
379  Zie hierover ook: A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, J.T. 1971, 269; P. 

TAELMAN, “Hoger beroep in onsplitsbare geschillen”, (noot onder Gent 30 oktober 1990), T.G.R. 1991, 
134. 

380  In dezelfde zin: J. LAENENS, De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 
1981, 44. 

381  Zie ook: Cass. 11 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 387 (geen samenhang mogelijk tussen vordering 
aanhangig in eerste aanleg en vordering aanhangig in hoger beroep). 
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ongeneeslijk ziek is en overlijdt, kan er hooguit nog sprake zijn van eventuele verplichtingen 
tot schadevergoeding. 

Betalingen van geldsommen zijn in beginsel nooit onsplitsbaar, daar men geld kan 
verdelen.382  Dat impliceert echter niet dat gedingen waar het gaat om geldsommen, niet on-
splitsbaar kunnen zijn (zie verder in dit randnummer).383

 Wanneer een garagist een klant dagvaardt tot betaling van een onbetaalde factuur maar 
de klant de garagist dagvaardt tot ontbinding van de koop wegens een verborgen gebrek, dan 
dreigt geen gevaar van materieel onmogelijke uitvoering van onderscheiden beslissingen; wel 
dreigt er alsdan een intellectuele tegenstrijdigheid – met name dat de klant in één procedure 
veroordeeld wordt tot betaling van de onbetaalde factuur (m.a.w. de klant mocht zich niet 
beroepen op de exceptio non adimpleti contractus) en dat de garagist in de andere procedure 
veroordeeld wordt tot terugname van het voertuig en teruggave van de prijs, voor zover die 
reeds ontvangen werd (in dit geval kan bv. geoordeeld worden dat de klant zich wèl mocht 
beroepen op de e.n.a.c.). 
 Samenhang kan als zodanig geen invloed hebben op de aanwending van een rechts-
middel.384  Anders is het bij onsplitsbaarheid.  Aldus oordeelde het Hof van Cassatie dat in 
een onsplitsbaar geschil, het cassatieberoep dat een partij regelmatig heeft ingesteld ten goede 
komt aan de eiser wiens cassatieberoep laattijdig was ingesteld (art. 31 en 1084 Ger. W.).385  
Wie uit de boot valt wegens laattijdigheid, wordt aldus bij onsplitsbaarheid a.h.w. weer op-
gevist. 
 
123. Een arrest van 16 september 1996 is in deze context ook illustratief.  In dat arrest oor-
deelde het Hof van Cassatie dat onsplitsbaar is het geschil over het bestaan van een ar-
beidsovereenkomst dat bestaat tussen ten eerste de arbeidsongevallenverzekeraar (een “ge-
wone” verzekeringsmaatschappij), ten tweede het slachtoffer van een ongeval, en ten derde de 
in de rechten van het slachtoffer gesubrogeerde verzekeringsinstelling (een zgn. “mutualiteit”) 
die aan het slachtoffer uitkeringen heeft verstrekt, in afwachting dat de schade krachtens 
andere dan de Z.I.V.-wetgeving (met name: op grond van de wetgeving inzake arbeidson-
gevallen) effectief wordt vergoed.386  Eén van de vragen die in die zaak aan de orde waren 
luidde: stond een bepaalde afgevaardigd bestuurder al dan niet in ondergeschikt verband 
tegenover de raad van bestuur?  Welnu, stel dat geoordeeld wordt dat er enkel cassatie is ten 
aanzien van het slachtoffer en de arbeidsongevallenverzekeraar (in casu werd er gecasseerd 
op basis van een probleem i.v.m. getuigenbewijs), zodat het gecasseerde arrest per hypothese 
in kracht van gewijsde treedt in de verhouding tussen het slachtoffer en de mutualiteit 

                                                 
382  Luik 10 december 2003, J.T. 2004, 477; A. FETTWEIS, “L’indivisibilité du litige en droit judiciaire privé”, 

J.T. 1971, 271. 
383  Cass. 16 september 1996, Arr. Cass. 1996, 754; S. MOSSELMANS, “Is een geschil omtrent de verdeling 

van een geldsom ‘onsplitsbaar’”?, (noot onder Cass. 18 november 2002), P. & B. 2002, 139. 
384  Geoordeeld werd dat de beslissing waarbij de voeging van twee zaken wegens samenhang werd bevolen 

of geweigerd, geen maatregel van inwendige orde betreft, zodat tegen die beslissing hoger beroep open 
staat: Luik 24 mei 1988, J.L.M.B. 1990, 140 (samenvatting). 

385  Cass. 19 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 338. 
386  Cass. 16 september 1996, Arr. Cass. 1996, 754. 
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(waarbij – voor wat hier aan de orde is – mag worden aangenomen, dat krachtens dat arrest 
een betalingsverplichting rust op de mutualiteit).  Stel, vervolgens, dat de rechter naar wie de 
zaak verwezen wordt, oordeelt dat een betalingsverplichting rust op de 
arbeidsongevallenverzekeraar.  In die veronderstelling, zou zowel de 
arbeidsongevallenverzekeraar als de mutualiteit gehouden zijn tot betaling van bepaalde 
uitkeringen aan het slachtoffer (dat volgens één beslissing slachtoffer is geweest van een 
arbeidsongeval en dat per hypothese volgens de andere beslissing géén slachtoffer kon 
geweest zijn van een arbeidsongeval omdat er geen band van ondergeschiktheid en dus geen 
arbeidsovereenkomst bestond).  In een omgekeerde hypothese zou een situatie dreigen te 
ontstaan waarin één arrest oordeelt dat de mutualiteit niets moet betalen omdat het een 
arbeidsongeval was en waarbij een ander arrest oordeelt dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
niets moet betalen omdat het geen arbeidsongeval was. 
 Het Hof oordeelde in het arrest van 16 september 1996 dat de verbreking van het bestre-
den arrest bindend was ook voor de mutualiteit (zijnde de door eiser in cassatie, d.i. de 
arbeidsongevallenverzekeraar, tot bindendverklaring opgeroepen partij), op grond van on-
splitsbaarheid.  In de hypothese dat de mutualiteit zelf ook een voorziening in cassatie had 
ingesteld, doch laattijdig, zou er dus toch nog een verbreking geweest zijn. 

Uit het bovenstaande blijkt dat het Hof van Cassatie het begrip “onsplitsbaarheid” met 
enige soepelheid, of minstens met redelijkheid, blijkt te interpreteren.  Immers, in absolute 
termen is het wellicht niet echt “materieel onmogelijk” om de onderscheiden beslissingen 
gezamenlijk ten uitvoer te leggen.  Wel dreigt de gezamenlijke tenuitvoerlegging aanleiding 
te geven tot een volstrekt ongerijmd en maatschappelijk onaanvaardbaar resultaat (d.i. een 
dubbele vergoeding voor het slachtoffer, of helemaal geen vergoeding). 
 De lijn tussen “onsplitsbaarheid” en “samenhang” is dus toch niet altijd zo eenvoudig te 
trekken als men prima facie zou kunnen aannemen… 
 
124. In het voorgaande randnummer was sprake van onsplitsbaarheid waarvan een “ver-
soepelende” werking uitging, althans vanuit het oogpunt van de partij wier aangewend rechts-
middel laattijdig zou zijn, ware er geen sprake van “heropvissing” ingevolge de onsplits-
baarheid. 
 Onsplitsbaarheid werkt in sommige gevallen veeleer als een valkuil.  Een arrest van het 
Hof van Cassatie van 26 januari 2004 biedt daarvan een goed voorbeeld.387  Een 
vennootschap wordt failliet verklaard, een curator wordt aangesteld, waarna de gefailleerde 
hoger beroep instelt tegen het vonnis van faillietverklaring; in hoger beroep wordt de curator 
gedaagd en daarnaast nog één andere partij (terwijl er in eerste aanleg in totaal meer dan 
dertig partijen waren).  Het Hof van Cassatie is van oordeel dat het hoger beroep onontvan-
kelijk was, omdat in een onsplitsbaar geschil krachtens art. 1053 Ger. W. het hoger beroep 
gericht moet worden tegen alle partijen wier belang in strijd is met dat van de appellant.  Op 
grond van dezelfde bepaling moet de appellant bovendien de andere partijen, die zelf niet in 
hoger beroep komen of tegen wie geen hoger beroep is ingesteld, bij de zaak betrekken 

                                                 
387  Cass. 26 januari 2004, J.L.M.B. 2004, 944. 
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binnen de gewone termijnen van hoger beroep en ten laatste voor de sluiting van de 
debatten.388

 Art. 1053, lid 3, Ger. W. bepaalt inderdaad: “Bij niet-inachtneming van de in dit artikel 
gestelde regels wordt het hoger beroep niet toegelaten.” 
 Op grond van art. 1053 juncto art. 31 Ger. W. verklaart het Hof van Cassatie het hoger 
beroep van de gefailleerde onontvankelijk (een handelaar kan onmogelijk failliet zijn opzich-
tens bepaalde schuldeisers maar niet-failliet opzichtens andere). 
 De tekst van art. 1053 Ger. W. is logisch en duidelijk.  Die wetsbepaling verzet zich 
evenwel niet tegen regularisatie, althans in bepaalde gevallen.  Met name dient een hoger 
beroep in een dergelijke situatie niet onontvankelijk te worden verklaard als het bestreden 
vonnis niet betekend is (zodat de beroepstermijn niet is beginnen te lopen) en de appellant de 
nodige partijen alsnog bij het hoger beroep betrekt – d.i. trouwens een mogelijkheid waar de 
tekst van art. 1053 zelf naar verwijst.  In zo’n geval is er geen sprake van “niet-inachtneming” 
van de in dat artikel gestelde regels, maar wel van een in extremis inachtneming.  Als de rech-
ter een hoger beroep op grond van art. 1053 Ger. W. wil afwijzen als zijnde onontvankelijk, 
zonder dat de partijen daarover geconcludeerd hebben, zal hij trouwens verplicht zijn om de 
partijen uit te nodigen zulks te doen.389  Als de termijnen niet zijn beginnen te lopen, kan de 
appellant in dat geval alleszins nog de nodige partijen bij de procedure betrekken. 
 Zodra er ook maar ergens een gevaar dreigt dat in een meerpartijengeschil iets van die 
aard zich voordoet, verdient het voor de appellant vanzelfsprekend aanbeveling om alle in de 
eerste aanleg betrokken partijen ook in hoger beroep te dagen (ook al richt de appellant zelf 
tegen sommige onder hen geen vordering). 
 
c.3. Laattijdig aangewende rechtsmiddelen: uitzonderingen – overmacht
 
125. Een volgende uitzondering die niet onvermeld mag blijven, is overmacht.390  Het is 
evident dat, ter vrijwaring van de rechtszekerheid, het begrip overmacht in deze context met 
de nodige gestrengheid mag worden geïnterpreteerd. 
 Op dit vlak zou al te grote soepelheid snel aanleiding geven tot chaos.  Het Hof van 
Cassatie heeft overmacht in een arrest van 15 juni 1995 gedefinieerd als een situatie die 
“enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze niet kon 
worden voorzien noch vermeden”.391

 In datzelfde arrest bevestigt het Hof van Cassatie dat een beroepsfout van de raadsman 
van een partij, niet kan gelden als overmacht.392  Zoiets kan in sommige gevallen aanleiding 
                                                 
388  Art. 1053 raakt de openbare orde: Cass. 24 februari 2005, C.02.0268/F, www.cass.be. 
389  Immers: de rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, 

zonder hun de gelegenheid te geven daarover tegenspraak te voeren, miskent het recht van verdediging 
(Cass. 28 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 237; Cass. 22 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 590; Cass. 7 april 
1997, Arr. Cass. 1997, 415; Cass. 26 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 663). 

390  Zie ook: H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies de recours”, in G. DE LEVAL, et al. 
(eds.), Le point sur les procédures (2ème partie), Luik, Commission Université-Palais, 2000, (257) 269-
270. 

391  Cass. 15 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 613 en R.W. 1995-96, 754. 
392  Zie ook randnr. 113. 
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geven tot gevolgen die hardvochtig lijken voor de betrokken partij, maar het omgekeerde zou 
ongetwijfeld aanleiding geven tot een nauwelijks te stuiten stroom van al dan niet vermeende 
beroepsfouten en van grote of kleine rampen op weg naar het gerechtsgebouw (lekke banden; 
kettingbotsingen; hersenbloedingen; ademnood; putten in het wegdek, enz.).393  De advocaat 
die de laatste dag van een beroepstermijn de auto neemt om een verzoekschrift tot hoger be-
roep ter griffie neer te leggen, neemt een bepaald risico – al het voorgaande kan hem te beurt 
vallen.394  Zie ook supra over de mandataris: randnummer 113. 
 Zo ook zijn de wisselvalligheden van de postbedeling geen onvoorzienbaar gebeuren.395  
Men kan weliswaar in bepaalde omstandigheden beroep doen op de postdiensten voor de ver-
zending van processtukken, maar als dat binnen een bepaalde termijn moet gebeuren, is het 
veiliger de zending te laten vertrekken op een tijdstip dat het nog mogelijk maakt om een af-
gestempelde kopie binnen de termijn terug te ontvangen.  Voorzienbare of vermijdbare onwe-
tendheid vormt evenmin overmacht.396

 Een arrest van het Hof van Cassatie van 21 november 1996 illustreert dat de 
beoordeling van het Hof soms erg streng lijkt:397 in die zaak oordeelde het Hof dat de 
overschrijding van een beroepstermijn in een fiscale zaak weliswaar te wijten was aan een 
verkeerde inlichting van het bestuur, maar dat dit niet kon gelden als overmacht.  Dat lijkt 
streng, maar de situatie wordt enigszins gemilderd door de omstandigheid dat in zo’n geval 
het verstrekken van een verkeerde inlichting, een fout kan uitmaken waarvoor het bestuur 
aansprakelijk kan worden gesteld (waarbij de schade in vele gevallen zal bestaan uit het 
verlies van een kans398, wat evenwel niet verhindert dat de schade kwantificeerbaar is en voor 
vergoeding in aanmerking kan komen). 
 Het argument dat wie wacht tot de laatste dag om een document ter griffie in te dienen, 
een bepaald risico neemt, mag uiteraard niet tot gevolg hebben dat in een dergelijke situatie 
nooit meer sprake kan zijn van overmacht.  Het criterium van de voorzienbaarheid zal hier 
belangrijk zijn.  Zo kunnen bezwaarlijk als onvoorzienbaar gelden: lekke band, motorpech, 
verkeersopstopping, plotse ziekte,399 betoging in de stad400, verkeersongeval – al was het maar 
                                                 
393  Zie ook: D. SCHEERS, “Termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek”, in F. JUDO, (ed.), Kent U de 

termijn nog?  Termijnregelingen in en buiten de procedure, Brussel, Larcier, 2004, 52. 
394  De auto nemen om een document ter griffie neer te leggen is in het licht van het bestaan van fax en e-mail 

natuurlijk bijzonder archaïsch: zie daarover randnrs. 287-288. 
395  Cass. 9 oktober 1980, Arr. Cass. 1980-81, I, 138 en R.W. 1981-82, 124. 
396  Antwerpen 21 juni 2004, N.J.W. 2004, (1058) 1060.  In dat geval was sprake van iemand die zich 

blijkbaar verschool achter een postbusadres (aan een postbus kan in ons recht geen geldige betekening 
geschieden) en die had nagelaten zich te domiciliëren op het adres waar hij feitelijk verbleef.  Wanneer 
een tegenpartij enkel een postbus opgeeft, kan bij ontstentenis van gekende woon- of verblijfplaats 
slechts betekend worden aan het parket, maar in zo’n geval lijkt de loyauteit in beginsel wel te vereisen 
dat de bestemmeling van de betekening verwittigd wordt per (aangetekende) brief verstuurd naar de 
postbus. 

397  Cass. 21 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1075. 
398  Zie voor een toepassing: Brussel 10 juni 2002, R.W. 2005-06, 352. 
399  A fortiori kan zeer langdurige ziekte niet gelden als overmacht, omdat in dat geval voor de advocaat de 

verplichting ontstaat zich te laten vervangen.  Ook is het onwaarschijnlijk dat de cliënt er niet van op de 
hoogte zou zijn dat een advocaat bv. een half jaar in het ziekenhuis verblijft.  Zie voor een toepassing, 
met uitvoerige motivering: Gent 19 juni 2003, N.J.W. 2003, 1044. 
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omdat in het omgekeerde geval de deur wijd open zou staan voor oeverloze betwistingen en 
zelfs misbruiken.  Geldt evenmin als overmacht: het gegeven dat de raadsman van de tegen-
partij zijn deontologische verplichting om aan zijn confrater mede te delen dat hij een rechts-
middel aanwendt, niet heeft nageleefd.401  Geldt m.i. wel als overmacht: omwille van een 
syndicale actie vanwege het griffiepersoneel is de griffie tijdens de normale openingsuren 
gesloten.  Andere voorbeelden zijn: overstroming van de griffie, brand in of instorting van het 
gerechtsgebouw (natuurrampen, terroristische aanslagen).  Daar gaat het telkens om gevallen 
die beantwoorden aan de hierboven geciteerde omschrijving van overmacht en waar gevaar 
voor misbruik miniem lijkt (i.t.t. bijvoorbeeld het geval van de lekke band, die men zichzelf 
zonder al te grote inspanning kan toebrengen). 
 Werd aanvaard als overmacht: de omstandigheid dat een beschikking op grond van art. 
223 B.W. (dringende voorlopige maatregelen door de vrederechter bevolen) aan de echtelijke 
woning ter kennis werd gebracht, terwijl de toegang tot die woning aan de geadresseerde was 
ontzegd door een beschikking.402  Of nog: een fout van de griffier.403

 
c.4. Laattijdig aangewende rechtsmiddelen: valse uitzonderingen
 
c.4.1. Het voorleggen van grieven tijdens het debat maar buiten de beroepstermijn 
 
126. Er zijn situaties waarin het lijkt alsof sprake is van een uitzondering op de onherroepe-
lijkheid van het verstrijken van een termijn om een rechtsmiddel aan te wenden, doch waar in 
werkelijkheid iets dergelijks niet voorligt.  Men denke aan het voorleggen van grieven tijdens 
het debat, doch na de beroepstermijn.  Het Hof van Cassatie oordeelde in dat verband dat het 
beginsel van de autonomie van de procespartijen niet wordt miskend doordat een appèlrechter 
oordeelt over een grief die hem tijdens het debat maar buiten de beroepstermijn door een 
partij wordt voorgelegd.404

 Een rechterlijke beslissing kan m.a.w. in burgerlijke zaken enkel gedeeltelijk in kracht 
van gewijsde treden wanneer het onderdelen van de beslissing betreft waartegen door geen 
der partijen grieven worden geformuleerd.  Onderdelen van die beslissing waartegen in de be-
roepsakte als zodanig geen grieven worden geformuleerd, kunnen in een later stadium van de 
procedure alsnog bestreden worden – althans door de geïntimeerde(n) of door tussenkomende 
partijen.  Dat impliceert m.a.w. dat minstens één van de partijen een vooralsnog niet 
bestreden element uit de eerste beslissing aanvecht.  De appèlrechter kan immers niet zelf het 
debat zoals dat door de partijen aan hem wordt voorgelegd, verruimen (“tantum devolutum, 

                                                                                                                                                         
400  Met name in een stad als Brussel is het geen onvoorspelbaar gegeven dat in de binnenstad af en toe eens 

een betoging plaatsvindt. 
401  Brussel 27 februari 2006, J.T. 2006, 197. 
402  Rb. Luik 18 juni 1985, J.L. 1985, 72. 
403  Cass. 9 november 1973, Arr. Cass. 1974, 285, R.W. 1973-74, 1429. 
404  Cass. 9 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 865. 
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quantum appellatum”; slechts datgene wat wordt aangevochten, wordt door de appèlrechter 
beslecht).405

Wanneer een beperkt hoger beroep (meer daarover onder randnr. 454 e.v.) wordt 
ingesteld tegen een vonnis, kan nochtans geen nakomend hoger beroep worden ingesteld door 
de appellant tegen de overige beslissingen waartegen hij geen hoger beroep heeft ingesteld, 
wanneer de termijn van hoger beroep inmiddels verstreken is ten gevolge van de betekening 
(art. 1068, eerste lid, Ger. W.).406

 De voorlegging van grieven tijdens het debat maar na het verstrijken van de beroepster-
mijn (door een andere partij dan de appellant op hoofdberoep!) is dus een valse uitzondering 
op de onherroepelijkheid van een beslissing die in kracht van gewijsde getreden is, aangezien 
ook wat betreft aspecten waartegen in de beroepsakte geen grieven geformuleerd werden, in 
ons burgerlijk procesrecht geen sprake is van kracht van gewijsde wanneer daartegen door de 
andere partijen alsnog grieven worden geformuleerd (zie randnr. 451 en 454). 
 
c.4.2. Vonnissen alvorens recht te doen of vonnissen inzake bevoegdheid
 
127. Art. 1055 Ger. W. bepaalt dat tegen ieder vonnis alvorens recht te doen, of tegen ieder 
vonnis inzake bevoegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger 
beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis.407

 De juiste draagwijdte van art. 1055 Ger. W. wordt slechts begrijpelijk in het licht van 
art. 1050, dat bepaalt: “In alle zaken kan hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is 
uitgesproken, zelfs al is dit een beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis.  /  Te-
gen een beslissing inzake bevoegdheid kan slechts hoger beroep worden ingesteld samen met 
het hoger beroep tegen het eindvonnis” (lid 2 werd toegevoegd door de Wet van 3 augustus 
1992).408

 Over het begrip “eindvonnis” in art. 1050 Ger. W. heeft jarenlang een controverse be-
staan, die (grotendeels) beslecht werd door een arrest van het Hof van Cassatie van 13 
februari 2003.409  In dat arrest oordeelde het Hof dat een eindvonnis in de zin van art. 1050 en 
1055 Ger. W. een vonnis is “inzake de ontvankelijkheid of de gegrondheid, uitgesproken door 

                                                 
405  Arbh. Luik 13 november 2002, J.L.M.B. 2003, 567. 
406  Cass. 25 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 440. 
407  Op grond van die bepaling kan een hoger beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen ingesteld nà het 

hoger beroep tegen het eindvonnis, niet toelaatbaar zijn (Antwerpen 8 juni 2004, 2001/AR/1439, 
www.cass.be). 

408  Zijn geen vonnissen inzake bevoegdheid in de zin van art. 1050: het vonnis waarbij de rechter vaststelt 
dat hij geen rechtsmacht heeft om van de zaak kennis te nemen ingevolge een geldig arbitragebeding, ook 
al maakt de rechter gebruik van bewoordingen als “bevoegd” of “onbevoegd”; het vonnis waarbij een 
vordering niet wordt toegelaten omdat werd nagelaten een verplichte voorafgaande verzoeningspoging te 
ondernemen (Brussel 23 maart 2004, 2000/AR/938 & 1499, www.cass.be (samenvatting)). 

409  Cass. 13 februari 2003, R.W. 2002-03, 1583, noot P. VAN RILLAER, R.A.B.G. 2003, 554, noot P. 
VANLERSBERGHE en J.L.M.B. 2003, 1568, noot G. DE LEVAL.  Zie voor een uitspraak uit de lagere 
rechtspraak die zich vervolgens bij de leer van dat arrest aansluit: Kh. Hasselt 23 juni 2004, Limb. 
Rechtsl. 2005, 67. 
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de rechter die zich bevoegd heeft verklaard dan wel door de als bevoegd aangewezen 
rechter”.410

 Het Hof van Cassatie heeft de leer van het arrest van 13 februari 2003 inmiddels reeds 
bevestigd: “Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij voormeld artikel 1050, tweede lid, werd 
ingevoegd en voormeld artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van 
deze wetsbepalingen een vonnis inzake de ontvankelijkheid of de gegrondheid [is], uitgespro-
ken door de rechter die zich bevoegd heeft verklaard dan wel door de als bevoegd 
aangewezen rechter; / Dat hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep open staat tegen 
het vonnis waarbij de rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en dergelijk hoger beroep 
slechts mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd 
aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrond-
heid”.411

 
128. Vonnissen alvorens recht te doen kunnen aanleiding geven tot een situatie die geldt als 
een “valse” of schijnbare uitzondering op het gegeven dat eenmaal een maand verstreken is 
na de betekening, geen hoger beroep meer mogelijk is.412  Immers, de betekening doet in zo’n 
geval de beroepstermijn niet lopen, hoewel tegen vonnissen alvorens recht te doen wél hoger 
beroep mogelijk is (met eventueel terugzending door de appèlrechter, zie art. 1068, lid 2).413  
Wanneer dan, na een betekening van het vonnis alvorens recht te doen die niet gevolgd werd 
door een hoger beroep – of zelfs na een uitvoering van dat vonnis zonder voorbehoud – na het 
eindvonnis hoger beroep volgt, is hoger beroep mogelijk niet alleen tegen het eindvonnis, 
maar ook tegen het vonnis alvorens recht te doen.414

 
129. Bij vonnissen inzake de bevoegdheid is ook sprake van een “valse” uitzondering, omdat 
de betekening in zo’n geval krachtens art. 1050 en 1055 de beroepstermijn evenmin doet 
lopen.  Wat dat betreft is de situatie identiek als bij vonnissen alvorens recht te doen.  Het 
verschil op dit stuk tussen beide soorten vonnissen is dat bij vonnissen alvorens recht te doen 
de partij die zich gegriefd meent door dat vonnis, wel onmiddellijk hoger beroep kan instellen 
(zonder evenwel de mogelijkheid te verliezen om het vonnis te bestrijden indien zij, zelfs na 
een betekening ervan, nalaat dat onmiddellijk te doen), terwijl voor de partij die zich gegriefd 

                                                 
410  Meer daarover bij: P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en 

rechtbanken in burgerlijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1144. 
411  Cass. 24 juni 2005, S.04.0150/N, www.cass.be, P. & B. 2006, 31 en R.A.B.G. 2006, 356, noot E. 

BREWAEYS.  Zie in dezelfde zin: Cass. 6 maart 2006, R.A.B.G. 2006, 839. 
412  Men weze indachtig dat er geen regel bestaat die zegt dat geen hoger beroep meer mogelijk is wanneer 

één maand na de betekening verstreken is – er bestaat daarentegen wèl een regel dat geen hoger beroep 
meer mogelijk is wanneer één maand na de betekening verstreken is indien het gaat om een betekening 
die de termijn doet lopen.  Aangezien een betekening slechts uitzonderlijk de termijn niet doet lopen 
(namelijk wanneer dit uitdrukkelijk in de wet bepaald is of wanneer het er uit blijkt), wordt deze regel in 
de praktijk natuurlijk vaak verkort weergegeven zoals hiervoor omschreven. 

413  Cass. 17 maart 1997, Arr. Cass. 1997, nr. 146, p. 357. 
414  Cass. 17 maart 1997, Arr. Cass. 1997, nr. 146, p. 357. 
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voelt door een beslissing inzake de bevoegdheid, slechts hoger beroep mogelijk is wanneer 
hoger beroep wordt ingesteld tegen het eindvonnis. 

Een interpretatie van de term “eindvonnis” zoals hierboven omschreven in de citaten uit 
de arresten van het Hof van Cassatie van 13 februari 2003 en 24 juni 2005, lost niet alle 
problemen op.415  Met name is de hypothese denkbaar dat de rechter in een tussenvonnis 
uitspraak doet over zijn bevoegdheid (en zich per hypothese bevoegd verklaart) en aanstelling 
van een expert beveelt (of enige andere onderzoeksmaatregel).  Kan men in zo’n geval vol-
houden dat hoger beroep enkel mogelijk is tegen de onderzoeksmaatregel (zie art. 1050), 
maar dat nog geen hoger beroep zou mogelijk zijn tegen de beslissing inzake de 
bevoegdheid? 

VAN ORSHOVEN wijst er terecht op dat een dergelijke interpretatie absurd is.416  In 
dezelfde lijn als die auteur moet daarom het standpunt verdedigd worden dat het begrip “eind-
vonnis” in art. 1050 en art. 1055 zoals gedefinieerd in voormelde arresten van het Hof van 
Cassatie slechts het quod plerumque fit omvat.  In de meeste gevallen zal hoger beroep tegen 
een vonnis inzake bevoegdheid inderdaad slechts openstaan zodra een uitspraak gewezen is 
waarin de rechter zijn rechtsmacht uitput over een bepaald punt dat de ontvankelijkheid of de 
gegrondheid van de vordering betreft, doch uitzonderlijk kan ook gelden als eindvonnis de 
uitspraak die niet aan dat criterium beantwoordt maar waarin de rechter wel reeds een uit-
spraak doet over iets anders dan zijn bevoegdheid.417  Met een enigszins ingewikkeld klin-
kende term zou men in deze context kunnen spreken van “prorogatie van appellabiliteit”, 
waarbij de (onmiddellijke) appellabiliteit van de onderzoeksmaatregel zich a.h.w. uitbreidt tot 
de beslissing inzake de bevoegdheid. 
 
130. Van belang is verder nog dat in art. 1055 Ger. W. sprake is van “vonnissen alvorens 
recht te doen” en niet van tussenvonnissen.418  In een vonnis alvorens recht te doen (bv. de 

                                                 
415  Zie ook nog Cass. 26 mei 2003, S.02.0118/F, www.cass.be; een “eindvonnis” is zeker niet beperkt tot een 

uitspraak waarin de rechter over alle voor hem aanhangige geschilpunten uitspraak doet (“Overwegende 
dat, anderzijds, het arrest niet zonder de artikelen 1050 en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek te schen-
den, krachtens welke artikelen tegen een beslissing alvorens recht te doen in de regel hoger beroep 
mogelijk is, ofwel onmiddellijk, ofwel samen met het eindvonnis, heeft kunnen beslissen dat het hoger 
beroep van eiser tegen hetzelfde vonnis van 18 april 1994 niet ontvankelijk was op grond van het feit dat 
de eerste rechter niet definitief over het geschil had beslist”). 

416   P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burger-
lijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1144. 

417  Vanzelfsprekend is ook een vonnis waarin de rechter zich onbevoegd verklaart een “vonnis inzake be-
voegdheid”: G. DE LEVAL, “L’appel d’une décision sur la compétence”, (noot onder Cass. 13 februari 
2003), J.L.M.B. 2003, 1570.  Wanneer de rechter zich onbevoegd verklaart en de zaak verwijst naar een 
andere rechter, staat tegen die beslissing slechts hoger beroep open samen met het vonnis van de rechter 
naar wie de zaak verwezen wordt waarin hij uitspraak doet over de ontvankelijkheid of gegrondheid van 
de zaak. 

418  Ieder vonnis alvorens recht te doen is een tussenvonnis, maar niet ieder tussenvonnis is een vonnis 
alvorens recht te doen.  Vonnissen alvorens recht te doen zijn aldus een subcategorie, namelijk de 
tussenvonnissen waarin de rechter over geen enkel rechtspunt zijn rechtsmacht uitput.  De zgn. 
“gemengde tussenvonnissen” zijn tussenvonnissen waarin de rechter over sommige aspecten zijn 
rechtsmacht volledig uitput, en over sommige aspecten niet.  Als een dergelijk vonnis betekend wordt, 
staat daartegen slechts principaal hoger beroep open binnen de gewone beroepstermijn, althans wat 
betreft de aspecten waarvoor de rechter in dat vonnis zijn rechtsmacht uitput (zie in dezelfde zin: Cass. 11 
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aanstelling van een expert, het bevelen van een plaatsbezoek of van een getuigenverhoor) is er 
geen enkel punt waarover de rechter zijn rechtsmacht uitput.419  Bij een tussenvonnis waarin 
de rechter zijn rechtsmacht wel reeds uitput over een bepaald punt betreffende de ontvanke-
lijkheid of de gegrondheid van de vordering, ligt geen “vonnis alvorens recht te doen” 
voor.420  De beroepstermijn die op een dergelijk vonnis toepasselijk is, is de gewone termijn 
van art. 1051 Ger. W.  Enige “heropflakkering” van de beroepsmogelijkheid zoals bij een 
vonnis alvorens recht te doen (de term “heropflakkering” is ongelukkig, want bij een vonnis 
alvorens recht te doen, doet een betekening de termijn niet lopen en is dus geen sprake van 
uitdoving van de beroepsmogelijkheid), is niet aan de orde bij een tussenvonnis waarin de 
rechter zijn rechtsmacht reeds uitput over enig punt van de vordering en m.a.w. de vordering 
(deels) (on)ontvankelijk verklaart, of de vordering ontvankelijk en reeds gedeeltelijk 
(on)gegrond verklaart.421

 
131. Uit art. 1055 Ger. W. (hoger beroep tegen ieder vonnis alvorens recht te doen of tegen 
vonnissen inzake bevoegdheid kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis) 
vloeit ook voort dat als het hoger beroep tegen het eindvonnis te laat wordt ingesteld, het te-
gen het vonnis alvorens recht te doen (of vonnis inzake de bevoegdheid) tegelijkertijd inge-
stelde hoger beroep ook onontvankelijk is.422  Op grond van het voorgaande is ook denkbaar 
dat een hoger beroep tegen een vonnis als bedoeld in de aanhef van art. 1055 laattijdig is, ook 
al werd enkel het eindvonnis betekend. 
                                                                                                                                                         

maart 2004, P. & B. 2004, 60, noot S. MOSSELMANS, “Hoger beroep tegen een gemengd tussenvonnis na 
het eindvonnis”). 

419  Er bestaat ook rechtspraak waarin een hoger beroep tegen een dergelijke beslissing wordt afgewezen als 
zijnde zonder belang; in het licht van art. 1055, kan men echter de vraag opwerpen of de afwijzing van 
het hoger beroep als zijnde zonder belang, in een dergelijke situatie wel de aangewezen oplossing is.  Zie 
bv.: Arbh. Antwerpen 15 januari 2002, A.R. 2010038, www.cass.be.  Die zaak illustreert dat afwijzing 
wegens gebrek aan belang bij hoger beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen niet de aangewezen 
oplossing is, want als in dat vonnis wel reeds uit de motieven blijkt in welke richting de rechter zich zal 
uitspreken, kan men toch bezwaarlijk volhouden dat sprake zou van ontstentenis van belang. 

420  De scheidingslijn is in de praktijk niet steeds eenvoudig te bepalen; zie bv.: “Overeenkomstig art. 19 
eerste lid Ger. W. is het vonnis een eindvonnis in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over 
een geschilpunt uitgeput is. Het geschilpunt kan betrekking hebben zowel op de grond van de zaak als op 
de exceptie. / Het is niet altijd eenvoudig om uit te maken of een vonnis een gemengd vonnis is of niet.  
Het feit evenwel dat de eerste rechter reeds stelling nam omtrent een geschilpunt door partijen opgewor-
pen en inging op de discussie tussen partijen alvorens de heropening van debatten te bevelen, betekent 
echter niet dat de rechter zijn rechtsmacht over een punt van de vordering uitgeput heeft. Dit blijkt nog 
des te meer nu enkel beroep aangetekend werd tegen de beslissing over de bevoegdheid. / De rechter laat 
in het bestreden vonnis namelijk een aantal consideransen gelden over de gedane aanspraken tot 
vergoeding en geeft hiertoe de partijen de kans om de nodige gegevens bij te brengen omtrent de omvang 
van de herstelkosten. Met een dergelijk vonnis kan de rechtsmacht van de eerste rechter niet volledig zijn 
uitgeoefend.” (Antwerpen 17 november 2003, 2002/AR/2570, www.cass.be). 

421  De gewone beroepstermijn vindt toepassing in zoverre het tussenvonnis reeds een beslissing bevat 
waarover de rechter zijn rechtsmacht uitput (behoudens wat geldt voor vonnissen inzake bevoegdheid); 
bij een zogenaamd “gemengd tussenvonnis” is sprake van een tussenvonnis waarin de rechtsmacht van de 
rechter over sommige aspecten reeds wel en over andere nog niet wordt uitgeput: in dat geval vindt de 
gewone beroepstermijn toepassing voor wat betreft de aspecten van het vonnis waarbij de rechter zijn 
rechtsmacht uitput en geldt art. 1055 voor de aspecten waarbij dat niet het geval is (zie ook de reeds 
aangehaalde rechtspraak: Cass. 11 maart 2004, P. & B. 2004, 60, noot S. MOSSELMANS). 

422  Cass. 15 februari 1991, A.R. 7120, www.cass.be. 
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132. Ten slotte mag nog worden opgemerkt dat het begrip “bevoegdheid” in de uitdrukking 
“vonnis inzake bevoegdheid” (art. 1050 en 1055), in strikte zin moet worden geïnterpreteerd 
(taakverdeling tussen de Belgische hoven en rechtbanken onderling, zie randnr. 217). 
 Immers, wanneer de rechter zich zonder rechtsmacht verklaart (bv. wegens een gegron-
de exceptie van internationale rechtsmacht, of een gegronde exceptie van arbitrage), put de 
rechter zijn rechtsmacht volledig uit (nl. door vast te stellen dat hij zonder rechtsmacht is): er 
blijft verder niets te beslechten (althans niet door de Belgische hoven en rechtbanken).  De 
beslissing is dan per definitie het eindvonnis, zodat ook indien art. 1055 toepassing zou 
vinden, zulks geen verschil zou uitmaken. 
 Beslissingen waarbij de rechter zich zonder rechtsmacht verklaart zijn dus steeds on-
middellijk appellabel (tenzij ze om een andere reden niet appellabel zouden zijn, bv. ratione 
summae). 
 Wat echter bij beslissingen waarbij de rechter een exceptie van internationale rechts-
macht, een exceptie van arbitrage, een exceptie van dading, of enig andere aanvechting van 
zijn rechtsmacht verwerpt?  Ook zulke beslissingen hebben geen betrekking op de taakver-
deling tussen de Belgische hoven en rechtbanken onderling, maar wel op (een aspect van) de 
ontvankelijkheid van de vordering.  Vanuit dat oogpunt, beantwoorden zij aan de definitie van 
“eindvonnis” zoals door het Hof van Cassatie wordt aangenomen (zie boven).  De hypothese 
dat de rechter eerst zijn rechtsmacht aanneemt en zich vervolgens onbevoegd verklaart, is 
trouwens – tenzij uiteraard wanneer een rechter ten onrechte eerst een probleem van 
rechtsmacht zou onderzoeken en pas vervolgens tot de vaststelling zou komen dat hij niet 
bevoegd is – niet denkbaar, omdat de rechter in de eerste plaats zijn bevoegdheid (sensu 
stricto) zal (moeten) onderzoeken, en pas wanneer dat is uitgeklaard, nog andere aspecten zal 
(mogen) onderzoeken, een exceptie van arbitrage, enz.423  Ook VAN ORSHOVEN neemt aan dat 
vonnissen waarbij de rechter zijn rechtsmacht aanvaardt, onmiddellijk appellabel zijn.424  
Nochtans bestaat over dit punt enige betwisting.425  Vanuit theoretisch oogpunt zou men tegen 
de onmiddellijke appellabiliteit van vonnissen waarbij de rechter zijn rechtsmacht aanneemt, 
kunnen opwerpen dat dit als gevolg dreigt te hebben dat heel wat zaken prematuur uit hun 
natuurlijke habitat van de eerste aanleg zouden worden onttrokken.  In de praktijk loopt het 
echter zo’n vaart niet.  Kwantitatief is deze hypothese – waarbij er bovendien vanuit wordt 
gegaan dat tegen het tussenvonnis waarbij de rechter zijn rechtsmacht aanneemt überhaupt 

                                                 
423  Zie ook randnrs. 47-48, waarin gesteld wordt dat de rechter allereerst de vraag “ben ik bevoegd?” zal 

moeten onderzoeken, vooraleer enige andere kwestie aan te snijden. 
424  P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in 

burgerlijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, nr. 94, p. 1145.  Zie in 
dezelfde zin: “Il faut, au contraire, considérer que les décisions statuant sur un déclinatoire de juridiction 
sont immédiatement appelables.” (G. CLOSSET-MARCHAL, “L’appel”, in H. BOULARBAH, (ed.), Actualités 
et développements récents en droit judiciaire, Brussel, Larcier, 2004, 274, met verwijzing naar H. 
BOULARBAH in J.T. 2003, 9). 

425  Zieanders dan hierboven uiteengezet wordt: Luik 5 maart 2002, J.T. 2003, 8, noot H. BOULARBAH.  Zie 
ook over deze problematiek: H. BOULARBAH, “Le jugement statuant sur un déclinatoire de juridiction des 
cours et tribunaux belges est-il ‘une décision rendue sur la compétence’ au sens des articles 1050, alinéa 
1er, et 1055 du Code judiciaire?”, (noot onder Luik 5 maart 2002), J.T. 2003, 8. 
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meteen hoger beroep wordt ingesteld – allerminst van aard om voor een overspoeling van de 
appèlgerechten te zorgen. 
  
 
c.5.  Laattijdig instellen van een rechtsmiddel: tergend of roekeloos? 
 
133. Precies omwille van de definitieve afsluiting van de mogelijkheid om over de gegrond-
heid van de aanspraak nog een uitspraak te bekomen ingevolge het verstrijken van de termijn, 
zonder mogelijkheid van remediëring, is het laattijdig instellen van een rechtsmiddel een 
ernstige zaak.  In sommige gevallen wordt geoordeeld dat het zelfs tergend of roekeloos is om 
laattijdig een rechtsmiddel aan te wenden en wordt op die grondslag een schadevergoeding 
toegekend.426

 Of dat opportuun is, hangt af van de omstandigheden van de zaak.427  In een geval waar-
in ernstige discussie bestaat over de tijdigheid van het aangewende rechtsmiddel (wat moge-
lijk is om allerlei redenen, bijvoorbeeld de geldigheid van een betekening, de toepassing van 
deze of gene termijn, overmacht, enz.), kan de instelling van het rechtsmiddel in principe be-
zwaarlijk (op grond van de laattijdigheid) als foutief worden aangemerkt (onverminderd an-
dere omstandigheden die de aanwending van het rechtsmiddel toch nog foutief zouden 
maken; meer daarover onder randnr. 498 e.v. en 570 e.v.). 
 
c.6. Welke gebeurtenissen doen de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden lopen (en voor 
of tegen wie)? 
 
c.6.1. Betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot – Gevolgen – Onsplitsbaarheid
 
134. Het archetypisch voorbeeld van een gebeurtenis die de termijn om een rechtsmiddel aan 
te wenden doet lopen, is de betekening van een vonnis of arrest bij gerechtsdeurwaarders-
exploot.428

De betekening doet de termijn niet enkel lopen tegen de bestemmeling, maar ook tegen 
de partij op wier verzoek de betekening geschiedt.  De oude regel “nul ne se forclôt soi-
même” maakt geen deel uit van ons burgerlijk procesrecht.429

Luidens art. 57 Ger. W., begint de termijn voor hoger beroep, verzet of voorziening in 
cassatie te lopen bij de betekening, tenzij de wet anders bepaalt.  Opdat een betekening de 
                                                 
426  Zie voor een toepassing: Cass. 20 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 906.  Laattijdige voorziening in cas-

satie, gesanctioneerd met schadevergoeding wegens tergend of roekeloos geding.  Of een laattijdige 
voorziening in cassatie tergend of roekeloos is, hangt af van de omstandigheden van de zaak, waarover 
het Hof van Cassatie vrij oordeelt: Cass. 5 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1051.  Zie ook: Brussel 17 
april 2002, P. & B. 2002, 319 (wel laattijdig, niet tergend of roekeloos). 

427  Bijvoorbeeld: Antwerpen 21 juni 2004, N.J.W. 2004, 1058.  De hantering van een beledigende toon of de 
vordering van fabelachtige en op niets gesteunde bedragen, mogen bij de beoordeling betrokken worden. 

428  Zie art. 57 Ger. W. 
429  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, p. 308-309, nr. 218; A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 501; P. TAELMAN en 

K. PITEUS, “Dynamiek en evolutie van het geding in hoger beroep”, in X (ed.), Goed procesrecht – goed 
procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 372. 
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termijn niet zou doen lopen, is m.a.w. vereist dat de wet “anders bepaalt”, maar het Hof van 
Cassatie is van oordeel dat zulks niet impliceert dat een uitdrukkelijke afwijkende wettelijke 
bepaling vereist zou zijn.430  Het volstaat m.a.w. dat de afwijking uit de op de betrokken 
rechtspleging toepasselijke wettelijke bepalingen kan worden afgeleid.431

 
135. Bij meerpartijenverhoudingen zullen de gevolgen van een betekening zich in de regel 
(behoudens de regels i.v.m. onsplitsbaarheid432) enkel uitstrekken tot de partij die liet over-
gaan tot betekening en de partij tegen wie betekend werd.433  Aldus oordeelde het Hof van 
Cassatie in een arrest van 14 juni 1996 dat de betekening van de bestreden beslissing in de 
regel de cassatietermijn enkel doet ingaan ten gunste van de partij die de betekening heeft 
laten doen.434

 Het voorgaande betekent dat indien A en B eisende partij zijn en C verwerende partij, 
na een betekening op initiatief van A en enkel ter attentie van C, deze laatste ook na het ver-
strijken van de termijn nog de mogelijkheid heeft om een rechtsmiddel aan te wenden tegen B 
(behoudens indien een onsplitsbaar geschil voorligt). 
 Als A in het kader van een onsplitsbaar geding laat overgaan tot betekening tegen C 
maar niet tegen B, zal m.a.w. in geval van niet-betekening tegen of op verzoek van B, het 
hoger beroep van A onontvankelijk zijn tenzij hij B alsnog in de procedure betrekt en de 
termijn opzichtens B inmiddels nog niet is beginnen te lopen. 
 
c.6.2. Kennisgeving bij gerechtsbrief: doet zij de termijnen lopen?
 
136. De kennisgeving bij gerechtsbrief doet de termijnen voor het instellen van een rechts-
middel enkel lopen in de gevallen dat de wetgever in deze wijze van kennisgeving voorziet en 
op voorwaarde dat die kennisgeving de strekking heeft om de termijn voor het instellen van 
rechtsmiddelen te doen lopen.435

Voor wat het hoger beroep betreft, bepaalt art. 1051 Ger. W. dat de termijn om hoger 
beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de 
kennisgeving ervan overeenkomstig art. 792, tweede en derde lid.  In die laatste bepaling 
wordt voorgeschreven dat de kennisgeving op straffe van nietigheid de rechtsmiddelen 
vermeldt, de termijn binnen welke het verhaal moet worden ingesteld, evenals de benaming 
en het adres van de rechtsmacht die bevoegd is om er kennis van te nemen.  Een kennisgeving 
bij gerechtsbrief die gebeurt overeenkomstig de voorschriften van art. 792, lid 2 en 3, heeft 
aldus duidelijk de strekking om de termijn voor het instellen van rechtsmiddelen te doen 
lopen. 
 
                                                 
430  Cass. 17 maart 1997, Arr. Cass. 1997, nr. 146, p. 357. 
431  Cass. 3 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1031. 
432  Cf. supra, randnummer 122 e.v. 
433  Voor een toepassing: Antwerpen 21 juni 2004, N.J.W. 2004, (1058) 1060. 
434  Cass. 14 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 594. 
435 Cass. 28 februari 2002, R.W. 2003-04, 77.  
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137. In art. 792, lid 2, (oud) wordt bepaald dat de griffier het vonnis binnen acht dagen na de 
uitspraak ter kennis brengt van de partijen bij gerechtsbrief, voor de zaken opgesomd in art. 
704, lid 1, (oud), Ger. W.  De belangrijkste aldaar beoogde gevallen zijn, ten eerste, het 
beroep (bij de arbeidsrechtbank) tegen een beslissing van het bureau voor juridische bijstand 
tot weigering van gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische bijstand, en ten tweede, een 
aantal arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke geschillen.436  Het gaat telkens om situaties 
waarover de wetgever geoordeeld heeft dat in het belang van de rechtszekerheid zo snel 
mogelijk een definitieve toestand dient te ontstaan, waarbij dat om sociale redenen met zo 
weinig mogelijk kosten gepaard mag gaan.437

 Een arrest van het Hof van Cassatie van 30 juni 1997 is nog van belang in deze 
context.438  In dat arrest wees het Hof erop dat de termijn om zich in cassatie te voorzien 
ingevolge artikel 1073 Ger. W. drie maanden bedraagt, behoudens wanneer de wet een 
kortere termijn bepaalt, en dit te rekenen vanaf de dag waarop de bestreden beslissing is 
betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig art. 792, tweede en derde 
lid. 
 Het eerste lid van art. 792 (dat door de Wet van 13 december 2005 niet gewijzigd werd) 
bevat de algemene regel over hoe in burgerlijke zaken partijen op de hoogte worden gebracht 
van rechterlijke uitspraken: binnen acht dagen na de uitspraak zendt de griffier een niet 
ondertekend afschrift van de uitspraak bij gewone brief aan iedere partij of in voorkomend 
geval aan hun advocaten.  In het eerste lid is aldus geen sprake van enige “kennisgeving bij 
gerechtsbrief”. 
 Over het eerste lid van art. 792 (oud) kan dan ook weinig discussie ontstaan, want een 
eenvoudige toezending bij gewone brief doet in ons burgerlijk procesrecht nooit een termijn 
om een rechtsmiddel aan te wenden lopen. 
 Het tweede lid van art. 792 (oud) is een uitzonderingsbepaling (zie bij het begin van dit 
randnr.).  De uitzondering is dus: kennisgeving bij gerechtsbrief voor de gevallen opgesomd 
in art. 704, lid 1, (oud). 
 Wanneer nu de griffie toch overgaat tot kennisgeving bij gerechtsbrief, maar buiten de 
gevallen opgesomd in art. 704, lid 1, (oud) gaat het in principe om een kennisgeving die het 
Hof van Cassatie beschouwt als “vrijblijvend”, d.w.z. zonder dat zij de termijn om een 
rechtsmiddel aan te wenden doet lopen.439  Dat dit echter niet altijd het geval is, blijkt uit het 
volgende randnummer. 
 Het bovenstaande moet inmiddels gelezen worden rekening houdend met wetswijzi-
gingen aan art. 704440 en aan art. 792441.  Meer bepaald werden die artikelen gewijzigd c.q. 

                                                 
436  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 9 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1183, R.W. 1997-98, noot J. 

LAENENS (beroep tegen vonnis m.b.t. rustpensioen toegekend aan een zelfstandige); Cass. 20 mei 1996, 
Arr. Cass. 1996, 473 (arrest m.b.t. de sluiting van een onderneming en de tussenkomst van het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers). 

437  Zie Gedr. St., Senaat, 1993-94, nr. 1914/2, 6. 
438  Cass. 30 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 737. 
439  Cass. 30 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 737.  Zie in dezelfde zin: Cass. 8 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 865, 

concl. J.F. LECLERCQ. 
440  Art. 704, nieuw, luidt: 
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vervangen door de Wet van 13 december 2005 (B.S. 21 december 2005), met ingang van een 
door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2007.442

 In de nieuwe regeling wordt de mogelijkheid van rechtsingang bij verzoekschrift op 
tegenspraak voor de inleiding van hoofdvorderingen voor de arbeidsrechtbank veralgemeend, 
behalve voor de gevallen vermeld in § 2 van art. 704, waarvoor de vordering wordt ingeleid 
bij verzoekschrift dat niet beheerst wordt door de regeling van het verzoekschrift op 
tegenspraak. 
 Aan art. 792 Ger. W. wordt inhoudelijk nauwelijks iets gewijzigd, behalve dat de wet 
rekening houdt met de aanpassing van art. 704.  Tevens wordt inzake adoptie het vonnis niet 
meer ter kennis gebracht van de partijen bij gewone brief, doch bij gerechtsbrief. 
 
138. Is een kennisgeving bij gerechtsbrief buiten de gevallen opgesomd in art. 704, lid 1, 
(oud) Ger. W. – of, in de nieuwe regeling, buiten de gevallen opgesomd in art. 704, § 2 alsook 
inzake adoptie – per definitie “vrijblijvend”, m.a.w. zonder de termijnen om een rechtsmiddel 
aan te wenden te doen lopen?  Het antwoord op deze vraag is negatief. 
 Met name in een arrest van 3 september 1999 oordeelde het Hof van Cassatie dat art. 
704, lid 1, geen exhaustieve lijst bevat van alle gevallen waarin de kennisgeving bij gerechts-

                                                                                                                                                         
“§ 1. Voor de arbeidsrechtbank kunnen de hoofdvorderingen ingeleid worden bij verzoekschrift op 
tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 1034bis tot 1034sexies, onverminderd de bijzondere regels 
inzake vrijwillige verschijning, de rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift en de procedures die 
speciaal worden geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen. 
§ 2.  In de in de artikelen 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°, 581, 2°, 582, 1° en 2° en 583, 
opgesomde zaken worden de vorderingen ingeleid bij een verzoekschrift dat ter griffie van de 
arbeidsrechtbank neergelegd wordt of bij aangetekende brief aan die griffie wordt gezonden; de partijen 
worden door de griffie opgeroepen om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt. De oproeping 
vermeldt het voorwerp van de vordering. 
De bepalingen van § 1 en van het vierde deel, boek II, titel Vbis, de artikelen 1034bis tot 1034sexies 
inbegrepen, zijn niet van toepassing. 

 § 3.  In de in artikel 578 opgesomde zaken kan de werkgever worden gedagvaard of opgeroepen bij 
verzoekschrift op tegenspraak op de mijn, de fabriek, het werkhuis, het magazijn, het kantoor en in het 
algemeen op de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het 
beroep door de werknemer of de werkzaamheid van de vennootschap, de vereniging of de groepering. 

 In dit geval mag de dagvaarding of de gerechtsbrief aan een aangestelde van de werkgever of aan een van 
zijn bedienden worden overhandigd. 

 § 4.  In de in dit artikel opgesomde zaken kan het verzet evenzeer naar gelang van het geval worden 
gedaan in de vormen bedoeld in § 1 of § 2.” 

 
441  Art. 792, nieuw, luidt: 

“Binnen acht dagen na de uitspraak van het vonnis zendt de griffier bij gewone brief een niet 
ondertekend afschrift van het vonnis, aan elke partij, of, in voorkomend geval, aan hun advocaten.  
In afwijking van het vorige lid, voor de zaken opgesomd in artikel 704, § 2 , alsook inzake adoptie brengt 
de griffier binnen de acht dagen bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis van de partijen.  
Op straffe van nietigheid vermeldt deze kennisgeving de rechtsmiddelen, de termijn binnen welke dit 
verhaal moet worden ingesteld evenals de benaming en het adres van de rechtsmacht die bevoegd is om 
er kennis van te nemen.  
In de gevallen, bepaald in het tweede lid, zendt de griffier een niet-ondertekend afschrift van het vonnis, 
in voorkomend geval, aan de advocaten van de partijen of aan de afgevaardigden bedoeld in artikel 728, 
§ 3.”. 
 

442  Zie voor een bespreking: J. LAENENS, “Over termijnen en verzoekschriften in het civiele geding”, R.W. 
2006, 1401. 
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brief de termijnen doet lopen.443  Er zijn ook andere gevallen waarin dat het geval is.   Soms 
blijkt zulks uit de onderlinge samenhang van bepaalde wetsbepalingen, m.a.w. zonder dat de 
wet het met zoveel woorden zegt. 
 Meer bepaald oordeelde het Hof van Cassatie in voormeld arrest van 3 september 1999 
dat uit de artikelen 1634, 1635 en 1636 Ger. W., in hun samenhang genomen, en uit hun 
finaliteit, volgt dat de kennisgevingen van de vonnissen en arresten betreffende geschillen van 
evenredige verdeling (d.i. na roerend beslag) die door de griffier aan alle partijen moeten 
worden gedaan, tot doel hebben de termijnen te doen lopen van alle rechtsmiddelen. 
 Hoewel de wet het niet voorschrijft (immers, art. 792, lid 3, i.v.m. de vermeldingen in 
de kennisgeving en met name de vermelding binnen welke termijn een rechtsmiddel moet 
worden aangewend en voor welke instantie, geldt enkel voor de zaken opgesomd in art. 704, 
lid 1, oud, d.w.z. de zaken opgesomd in art. 704 § 2 of inzake adoptie in de nieuwe regeling), 
verdient het toch aanbeveling dat bij iedere kennisgeving die de termijnen doet lopen, bij 
analogie toepassing wordt gemaakt van art. 792, lid 3.444  Zoniet dreigt de bestemmeling van 
de kennisgeving verrast te worden.  Het lijkt niet redelijk van de bestemmeling van een 
gerechtsbrief te verwachten dat hij zou weten in welke gevallen de kennisgeving bij 
gerechtsbrief de termijnen doet lopen, en in welke gevallen niet.  Vanwege de griffie 
daarentegen mag men wel verwachten dat zij weet of kan te weten komen of het gaat om een 
kennisgeving die de termijnen al dan niet doet lopen. 
 
139. Een kennisgeving moet in de regel worden gedaan aan de woonplaats die de partij had 
op de dag van de gedinginleidende akte.  Een wijziging van woonplaats heeft geen invloed op 
het lopende proces zolang de partij die van woonplaats is veranderd, nalaat dat aan de griffie 
en de tegenpartij te melden.445

 
c.6.3. Kennisgeving bij gerechtsbrief: vanaf welk tijdstip loopt de termijn? 
 
140. Om de tijdigheid van een aangewend rechtsmiddel te kunnen beoordelen, dient vanzelf-
sprekend te worden nagegaan wanneer de termijn is beginnen te lopen.  Het vertrekpunt van 
de termijn geeft weinig aanleiding tot problemen wanneer de gebeurtenis die de termijn doet 
ingaan, een betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot is.  In dat geval ligt de datum vast, en 
aangezien de gerechtsdeurwaarder in beginsel betekent aan de woonplaats (indien hij niet aan 
de persoon kan betekenen), zal de bestemmeling in de overgrote meerderheid der gevallen 
nog dezelfde dag kennis kunnen nemen van het exploot, aangezien de gerechtsdeurwaarder 
bij afwezigheid van de bestemmeling een afschrift aan de woonplaats achterlaat (en daarnaast 

                                                 
443  Cass. 3 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1029. 
444  Dat ook de wetgever dit wenselijk acht, blijkt uit het nieuwe art. 46bis Ger. W., nog niet in het Belgisch 

Staatsblad verschenen, op grond waarvan elke akte van kennisgeving of betekening van een vonnis, op 
straffe van nietigheid, de termijn van verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie moet vermelden, 
ingeval een van die rechtsmiddelen openstaat.  Tevens moet vermeld worden op welke wijze die 
rechtsmiddelen kunnen worden aangewend (J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechts-
deurw. 1997, 6). 

445  Cass. 9 juni 2000, C.99.0018/F, www.cass.be. 
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ook een aangetekende brief verstuurt om de bestemmeling ervan te informeren dat hij desge-
wenst een afschrift van het exploot ten kantore van de gerechtsdeurwaarder kan ophalen – cf. 
art. 38 Ger. W.). 
 Bij kennisgeving bij gerechtsbrief, is het vertrekpunt van de termijn daarentegen aller-
minst een evidentie.  Het gaat integendeel om een problematiek waarover al heel wat inkt ge-
vloeid is.  Zoals hieronder besproken wordt, nemen het Hof van Cassatie en het Arbitragehof 
terzake uiteenlopende standpunten in. 

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van Cassatie van 26 november 
2004, werd een verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie en dezelfde dag (vrijdag 
14 maart 2003) vertrok vanwege de griffie een gerechtsbrief naar de gedaagde en diens raads-
man (d.i. een kennisgeving in de zin van art. 32, 2°, Ger. W.).446  M.a.w. 14 maart is de datum 
van afgifte van de gerechtsbrief aan de postdiensten.  Inleidingsdatum van het hoger beroep 
was dinsdag 18 maart.  De rechtsvraag die aan de orde was, luidde derhalve: werd de ver-
schijningstermijn van 2 dagen (kort geding, hoger beroep, art. 1035 juncto art. 1040 Ger. W.) 
in acht genomen?  Of in een meer algemene verwoording: op welk tijdstip wordt de kennis-
geving van een akte bij gerechtsbrief geacht plaats te vinden?  Het Hof van Cassatie was van 
oordeel dat de verschijningstermijn in acht werd genomen, want de kennisgeving van een akte 
bij gerechtsbrief wordt geacht plaats te vinden op de datum van afgifte aan de postdiensten. 
 
141. De cruciale overweging van het cassatie-arrest van 26 november 2004 luidt als volgt: 
“Dat de kennisgeving overeenkomstig voormeld artikel 1056, 2°, geschiedt op de datum van 
de toezending van de gerechtsbrief, dit is op het tijdstip van de afgifte ervan aan de post-
diensten, en niet op het tijdstip van aanbieding of ontvangst.” 
 Het standpunt van de eiser in cassatie – verworpen door het Hof – luidde dat hij (en zijn 
raadsman) ten vroegste op maandag 17 maart 2003 kennis konden nemen van het verzoek-
schrift, nu het op vrijdag 14 maart 2003 was neergelegd en de griffie dezelfde dag de 
gerechtsbrief aan de postdiensten had overgemaakt.  Volgens dat standpunt was de verschij-
ningstermijn van 2 dagen niet in acht genomen, nu eiser was opgeroepen om te verschijnen ter 
terechtzitting van 18 maart 2003. 
 Het standpunt van de eiser in cassatie lijkt niet onredelijk.  De “kennisgeving” is be-
doeld om iets ter kennis te brengen, om iemand op de hoogte te brengen.  Hoe kan men kennis 
hebben van iets dat men niet onder ogen kàn hebben gekregen?  Toegegeven  moet worden 
dat de vraag wanneer precies een geïntimeerde dan wel kennis heeft gekregen of kunnen 
krijgen van het verzoekschrift tot hoger beroep, soms moeilijk uit te maken is.  Als men even-
wel door de fictie van de kennisgeving op het moment van de afgifte aan de postdiensten 
komt tot (minstens) een halvering van de termijn van twee dagen tegenover de situatie van de 
termijn die begint te lopen vanaf de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot, dan kunnen 
vraagtekens geplaatst worden bij de grondwettigheid van die interpretatie (schending van het 
gelijkheidsbeginsel). 
 Die kwestie werd inderdaad reeds voorgelegd aan het Arbitragehof.  Met name wanneer 
men kennis neemt van het arrest van het Arbitragehof van 17 december 2003, rijst de vraag of 

                                                 
446  Cass. 26 november 2004, R.W. 2004-05, 1671, noot K. WAGNER. 
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het besproken arrest van het Hof van Cassatie geen voorbeeld is van een fenomeen dat uiterst 
zeldzaam of misschien zelfs onbestaande zou moeten zijn, namelijk… vergissingen van 
hoogste rechtscolleges!  Het arrest van 17 december 2003 is nochtans allerminst onopgemerkt 
voorbij gegaan, daar het verschenen is in het Rechtskundig Weekblad met een noot van J. 
LAENENS447 evenals in Proces & Bewijs met een noot van E. BREWAEYS448 en ook nog in het 
Journal des Tribunaux met een noot van J.-F. VAN DROOGHENBROECK.449  Als het geen “ver-
gissing” is, ligt een fenomeen voor dat zo mogelijk nog zeldzamer zou moeten zijn, nl. de 
verstoring van de gerechtelijke vrede. 

Cassatietechnische argumenten kunnen in casu het verschil in opvatting niet verant-
woorden: het middel maakt weliswaar geen melding van de noodzaak tot grondwettige inter-
pretatie of van het arrest van 17 december 2003 (de exacte datum van de voorziening blijkt 
niet uit het arrest maar aangezien aan eiser op 15 september 2003 rechtsbijstand werd ver-
leend, werd de voorziening vermoedelijk opgesteld vooraleer eiser kennis kon hebben van het 
arrest van 17 december 2003), maar dat  neemt niet weg dat het Hof van Cassatie in vrij 
algemene bewoordingen – en toch bijna een jaar na het arrest van 17 december 2003 – 
volhardt in een opvatting die lijnrecht staat tegenover die van het Arbitragehof (zie de geci-
teerde overweging bij het begin van dit randnummer). 
 Veel twijfel over de draagwijdte van het arrest van het Arbitragehof van 17 december 
2003 kan er niet bestaan, in het licht van de duidelijke bewoordingen daarin gebruikt: “Het is 
redelijk verantwoord dat de wetgever, om rechtsonzekerheid te vermijden, de termijn van 
rechtspleging laat lopen vanaf een datum die niet afhankelijk is van de handelwijze van de 
partijen.”  Die overweging is juist.  Volstrekt onwerkbaar zou bijvoorbeeld de regel zijn die 
zegt dat de termijn begint te lopen vanaf het bewijs van de daadwerkelijke ontvangst door de 
bestemmeling.  Op die manier zou nooit een termijn kunnen beginnen te lopen tegen iemand 
die zijn aangetekende brieven niet op het postkantoor gaat ophalen.  Het Arbitragehof ver-
volgt: “De keuze van de datum van verzending van de gerechtsbrief als aanvangspunt van de 
voorzieningstermijn beperkt evenwel het recht van verdediging van de geadresseerden op 
onevenredige wijze, doordat die termijnen beginnen te lopen op een ogenblik dat zij geen 
kennis kunnen hebben van de inhoud van de gerechtsbrief.”450  In de zaak die aanleiding gaf 
tot het arrest van het Arbitragehof, was sprake van een termijn om een rechtsmiddel aan te 
wenden (d.i. een vervaltermijn).  In het cassatie-arrest was sprake van een ander soort termijn, 
nl. een verschijningstermijn (d.i. een wachttermijn, m.a.w. een termijn binnen dewelke men 
iets niet mag doen).  Voor de vraag die aan de orde is, is dat verschilpunt evenwel irrelevant.  
Immers, het Hof van Cassatie neemt hetzelfde standpunt in bij termijnen om een rechtsmiddel 
aan te wenden.451  Bovendien is in het cassatiearrest van 26 november 2004 sprake van een 

                                                 
447  R.W. 2003-04, 1145. 
448  P. & B. 2004, 49.  
449   J.T. 2004, 46. 
450  R.W. 2003-04, 1146. 
451  Het is uiteraard in die zaken dat de gevolgen van deze cassatierechtspraak het meest schrijnend zijn.  Zie 

bv.: Cass. 9 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1183, R.W. 1997-98, noot J. LAENENS; Cass. 20 mei 1996, 
Arr. Cass. 1996, 473.  Zie ook Cass. 11 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 917 (in dat arrest m.b.t. een 
tuchtzaak tegen een advocaat begon de termijn niet te lopen ingevolge verzending van een aangetekende 
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situatie die nog veel schrijnender is dan in de zaak waarover het Arbitragehof uitspraak deed 
(één dag verschil had daar tot gevolg dat de termijn begon te lopen op de laatste werkdag vóór 
de gerechtelijke vakantie, zodat er geen sprake was van verlenging van de termijn tot 15 
september).452  In het cassatiearrest had het oordeel dat de termijn begint te lopen op de dag 
van de afgifte aan de postdiensten door de verzender, gevolgen die veel verder gingen.  
Immers, afgifte van de gerechtsbrief aan de postdienst op vrijdag impliceert dat de bestem-
meling er slechts maandag kennis van kàn krijgen terwijl hij in casu op dinsdag moest 
verschijnen – maar dat gaat dan nog uit van de hypothese dat de post feilloos werkt én dat 
eenieder beschikt over een permanent werkend secretariaat dat de aangetekende brieven in 
ontvangst kan nemen of dat wie geen secretariaat heeft, voortdurend aan de deur zit te 
wachten tot de postbode komt… 
 Het bezwaar i.v.m. eventuele rechtsonzekerheid als een ander uitgangspunt in acht 
wordt genomen dan afgifte aan de postdiensten, werd door het Arbitragehof terecht als volgt 
opzijgeschoven: “De doelstelling om rechtsonzekerheid te vermijden zou evengoed kunnen 
worden bereikt, indien de termijn zou ingaan op de dag waarop de geadresseerde van de 
kennisgeving kennis ervan heeft kunnen nemen, dit wil zeggen de eenvoudig te controleren 
datum waarop de gerechtsbrief aan zijn woonplaats is aangeboden, zonder rekening te hou-
den met de datum waarop hij de brief in voorkomend geval daadwerkelijk bij de post heeft 
afgehaald.”453

 Of het inderdaad wel eenvoudig te controleren valt wanneer de gerechtsbrief aan de 
woonplaats is aangeboden, is een kwestie waarover enig debat mogelijk is.454  Vast staat 
alleszins dat de gerechtsbrief de betrokkene niet bereikt dezelfde dag als waarop hij wordt 
afgegeven aan de postdiensten. 

De oude rechtspraak van het Hof van Cassatie gaf in dit opzicht alleszins blijk van meer 
realiteitszin dan de huidige.  Vroeger oordeelde het Hof dat er een weerlegbaar vermoeden 
bestaat dat een ter post aangetekende brief binnen 24 uur aan de geadresseerde wordt aan-
geboden, met uitzonderingen van zaterdagen, zon- en feestdagen.455

 Mede gelet op de volgende overweging en de uiteindelijke beslissing van het Arbitra-
gehof, kan men niet volhouden dat de situatie verschilt naargelang wachttermijnen dan wel 
vervaltermijnen aan de orde zijn.456  Wat van belang is, is het vertrekpunt van de termijn bij 
kennisgeving bij gerechtsbrief: “Het Hof stelt echter vast dat, ook al definieert art. 32, 2°, 
Ger. W. de kennisgeving als de toezending van een akte van rechtspleging via de post, die 
bepaling enkel tot doel heeft de techniek te bepalen waarmee de kennisgeving wordt gedaan, 
zonder zelf het beginpunt van de voorzieningstermijn vast te stellen. 

                                                                                                                                                         
brief door de griffie, maar wel ingevolge de verzending van een aangetekende brief door de tuchtraad van 
beroep). 

452  Meer over de verlenging van de termijn tot 15 september onder randnummer 118. 
453  R.W., l.c., 1146. 
454  J. LAENENS, l.c., 1147. 
455  Cass. 29 juni 1984, R.W. 1984-85, 1033. 
456  Zie in dezelfde zin: E. BREWAEYS, “Kennisgeving bij gerechtsbrief: een nieuwe benadering”, (noot onder 

Arbitragehof 17 december 2003), P. & B. 2004, 55. 
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 Voorzover zij erin voorzien dat de termijn loopt vanaf de kennisgeving, kunnen die 
bepalingen echter worden geïnterpreteerd in die zin dat die termijn ingaat op de datum 
waarop de geadresseerde ervan heeft kunnen kennisnemen, aangezien het kenmerkende van 
een kennisgeving precies is aan de geadresseerde de inhoud van de akte ter kennis te 
brengen.  In die interpretatie gaat de termijn niet in op de dag waarop de gerechtsbrief ter 
post wordt afgegeven maar, overeenkomstig art. 46, § 2, tweede lid, Ger. W., op de dag 
waarop ‘de gerechtsbrief door de postdienst ter hand wordt gesteld aan de geadresseerde in 
persoon of aan diens woonplaats’. 
 In die interpretatie zijn de artikelen 32, 2°, 46, § 2, en 792, tweede lid, Ger. W. 
bestaanbaar met art. 10 en 11 van de Grondwet.” (l.c., 1146-1147). 
 
142. Het besproken cassatie-arrest van 26 november 2004 ligt weliswaar in de lijn van 
vaststaande (of in dit geval juister: “herhaalde”) cassatierechtspraak,457 en het arrest van het 
Arbitragehof van 17 december 2003 was inderdaad een ommekeer in de rechtspraak.458  De 
omstandigheid dat het arrest van 17 december 2003 een ommekeer was, biedt allerminst een 
rechtvaardiging om die rechtspraak links te laten liggen.  Immers, het standpunt van het Hof 
van Cassatie dat bij kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn begint te lopen vanaf de datum 
van afgifte aan de postdiensten, … is op zich ook een ommekeer!  Inderdaad, in een arrest van 
2 maart 1987459 oordeelde het Hof van Cassatie dat de datum van terhandstelling van de 
gerechtsbrief in persoon of aan diens woonplaats, geldt als datum van de kennisgeving. 
 De rechtspraak van het Hof van Cassatie, zoals bevestigd in het arrest van 26 november 
2004 spijts de nieuwe rechtspraak van het Arbitragehof (in de lijn van… de oude 
cassatierechtspraak), werd trouwens in de rechtsleer fel – doch terecht – bekritiseerd.460  
Teveel pirouettes brengen de gezondheid ongetwijfeld ernstige schade toe, maar een 
terugkeer naar oude rechtspraak lijkt verkieslijk boven verstoring van de gerechtelijke 
vrede…  Ficties zoals in casu aan de orde, dreigen het recht voor de burger al snel een 
surrealistisch trekje te geven (U heeft kennis van wat U nog niet ontvangen heeft).  
 
                                                 
457  Zie o.m. Cass. 10 maart 2003, P. & B. 2003, 248; Cass. 12 februari 2001, P. & B. 2001, 247; Cass. 17 

maart 1997, Arr. Cass. 1997, p. 359, nr. 147; Cass. 17 maart 1997, Arr. Cass. 1997, nr. 150, p. 371; Cass. 
9 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1183, R.W. 1997-98, noot J. LAENENS. 

458  Zie immers: Arbitragehof 12 juli 2001, R.W. 2002-03, 497 en P. & B. 2001, 239, noot B. MAES; J. 
LAENENS, “De kennisgeving van een rechterlijke beslissing als vertrekpunt van een vervaltermijn: een 
rechtspraakommekeer”, (noot onder Arbitragehof 17 december 2003), R.W. 2003-04, 1147. 

459  R.W. 1987-88, 826. 
460  Zie o.m. G. DE LEVAL, “La date de l’effet de la notification”, (noot onder Cass. 17 maart 1997), J.L.M.B. 

1997, 709; J. KIRKPATRICK, “La computation des délais de procédure trente ans après le Code judiciaire”, 
in Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, (625) 630; J. LAENENS, l.c.; K. 
MARTENS, “De verraderlijke (ver)valkuilen van de termijnregeling in het gerechtelijk recht”, (noot onder 
Cass. 20 mei 1996), R. Cass. 1997, 1; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La notification de droit judiciaire 
privé à l’épreuve des théories de la réception et de l’expédition”, (noot onder Cass. 20 februari 1998), 
R.C.J.B. 1999, 191.  Adde: K. WAGNER, “(1) Kennisgeving bij gerechtsbrief als aanvangspunt van 
de termijn: Hof van Cassatie contra Arbitragehof! (2) Hoger beroep in kort geding: verschijningstermijn, 
wijze van inleiding en sancties”, (noot onder Cass. 26 november 2004), R.W. 2004-05, 1671; X., 
“Kennisgeving bij gerechtsbrief en het aanvangspunt van de termijn”, (noot onder Cass. 20 februari 
1998), P. & B. 1998, 130. 
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143. De wetgever is niet blind gebleven voor de hierboven geschetste problematiek, en heeft 
ingegrepen bij Wet van 13 december 2005 (B.S. 21 december 2005). 
 Die Wet voegt een nieuw artikel 53bis in het Gerechtelijk Wetboek, dat luidt: 
 “Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de ter-
mijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend: 

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post 
aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de 
brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op 
zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats; 

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, 
vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd 
werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.” 
 Voor wat de inwerkingtreding betreft, bepaalt de Wet van 13 december 2005 niets 
m.b.t. het artikel dat het nieuwe art. 53bis Ger. W. invoert, zodat die bepaling in werking 
treedt tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.461

 
144. Voor wat betreft het vraagstuk (van internationaalprivaatrechtelijke aard) wanneer het 
tijdstip van een betekening in het buitenland geacht wordt te vallen, mogen enkele verwijzin-
gen in voetnoot volstaan.462

 
c.7. Wat is de datum waarop een rechtsmiddel geacht wordt te zijn ingesteld? 
 
145. De vraag aan de orde in deze paragraaf, geeft geen aanleiding tot moeilijkheden 
wanneer een rechtsmiddel wordt aangewend middels een gerechtsdeurwaardersexploot of 
middels een akte die wordt ingediend ter griffie.  In beide gevallen is de datum waarop het 
rechtsmiddel werd aangewend duidelijk: de datum van het exploot resp. de datum van indie-
ning ter griffie. 
 Wie als “overwinnaar” in eerste aanleg na het verstrijken van een maand na de bete-
kening nog steeds niets vernomen heeft i.v.m. aanwending van een rechtsmiddel, kan er 
derhalve niet (onmiddellijk) op vertrouwen dat geen hoger beroep werd ingesteld.  Het hoger 
beroep is immers tijdig wanneer het op de laatste dag ter griffie wordt ingediend.  De rechts-
zekerheid komt daardoor niet in het gedrang, want wie het werkelijk onmiddellijk wil weten, 

                                                 
461  Zie voor een bespreking: J. LAENENS, “Over termijnen en verzoekschriften in het civiele geding”, R.W. 

2006, 1401. 
462  S. COOLS en K. WAGNER, “Betekening in het buitenland (Zwitserland): langzaam en onzeker naar snel en 

efficiënt”, (noot onder Antwerpen 29 januari 2001), P. & B.  2002, 329; D. DE MAESENEER, “Bete-
keningen in Duitsland: een dubbeltje op zijn kant?”, (noot onder Rb. Brussel 8 september 2003), P. & B. 
2004, 140; J. LAENENS, “Tijdstip van een betekening in Duitsland”, R.W. 1999-2000, 644; F. ROOSE en 
Y. LENDERS, “Van Verdrag naar Verordening.  Een overzicht inzake de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken”, A.J.T. 2001-02, 863; 
H. VAN HOUTTE, “Het ogenblik van de betekening bij dagvaarding in het buitenland”, T.B.H. 1996, 814; 
P. VANLERSBERGHE, “De betekening aan de verblijfplaats”, (noot onder Rb. Antwerpen 29 maart 2000), 
A.J.T. 2000-01, 740; F. VAN NECK, “Spanning tussen proces-economie en partij-autonomie: de voorrang 
van artikel 17 op artikel 6 EEX-Verdrag”, (noot onder Arr. Rb. Rotterdam 10 mei 2001), A.J.T. 2001-02, 
587. 
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kan de volgende werkdag ter griffie informeren m.b.t. een eventueel hoger beroep en norma-
liter zal de griffie het verzoekschrift per gerechtsbrief ter kennis brengen aan de partij en aan 
haar raadsman (art. 1056 Ger. W.).  De kennisgeving door de griffie van het verzoekschrift tot 
hoger beroep is echter niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.463  Daarnaast is het voor 
de advocaat gebruikelijk om bij hoger beroep middels verzoekschrift ingediend ter griffie, de 
tegenstrever gelijktijdig in te lichten, zelfs al komt er nog een gerechtsbrief van de griffie.464  
De belangen van de bestemmeling van het verzoekschrift zijn derhalve voldoende gevrij-
waard. 

Enige onregelmatigheid, verzuim of vertraging bij de kennisgeving blijft dus zonder 
weerslag op de ontvankelijkheid van het hoger beroep.465  De concrete gevolgen van een 
dergelijke onregelmatigheid, zijn afhankelijk van haar aard en van de overige 
omstandigheden van de zaak.  Zolang de geïntimeerde geen kennis heeft van de inhoud van 
het verzoekschrift tot hoger beroep, zal de procedure de facto stilliggen, want het lijkt 
uitgesloten dat de geadieerde rechter uitspraak zou doen in dergelijke omstandigheden.  
Wanneer echter vaststaat dat de geïntimeerde kennis heeft van het verzoekschrift tot hoger 
beroep, omdat de appellant hem dat (via zijn raadsman) bezorgd heeft (en eventueel opnieuw 
bezorgd heeft op het moment dat die discussie gevoerd wordt), lijkt een probleem met de 
gerechtsbrief (bv. bij verlies door de postdiensten, al dan niet na een verhuis van de 
bestemmeling), niet noodzakelijkerwijze tot gevolg te moeten hebben dat de geadieerde 
rechter geen uitspraak zou kunnen doen.  In concreto lijkt het overbodig dat alsnog een 
gerechtsbrief verstuurd zou worden in de hypothese waarin de geïntimeerde zelf bevestigt het 
verzoekschrift wel degelijk te hebben ontvangen. 

 
 Ook bij hoger beroep ingesteld bij conclusie, bestaat er geen discussie over de datum 
van het hoger beroep.  Als datum van het hoger beroep geldt dan de datum van de neerlegging 
ter griffie.466  Vanzelfsprekend dient de conclusie gelijktijdig te worden medegedeeld aan de 
tegenstrever.  Mocht de mededeling (bv. per gewone post) buiten de beroepstermijn vallen, 
lijkt naar analogie met het hoger beroep bij verzoekschrift, geoordeeld te moeten worden dat 
het hoger beroep tijdig is wanneer de conclusie tijdig ter griffie werd ingediend.  Nu bij de 
mededeling van conclusies meer en meer beroep wordt gedaan op fax en e-mail, komen zulke 
kwesties steeds minder voor. 

                                                 
463  Cass. 27 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1242 (“Overwegende dat artikel 1056, 2°, van het 

Gerechtelijk Wetboek weliswaar bepaalt dat het verzoekschrift tot hoger beroep ter kennis moet worden 
gebracht aan de gedaagde partij en, in voorkomend geval aan haar advocaat, door toedoen van de griffie 
uiterlijk de eerste werkdag nadat het is ingediend; dat de vormen en termijnen van deze formaliteit niet 
voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid; dat een onregelmatigheid in de kennisgeving van het hoger 
beroep geen invloed uitoefent op de regelmatigheid van de akte van hoger beroep, mitsdien zonder 
gevolg is voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep”). 

464  Het gaat, zoals bekend, zelfs om een deontologische verplichting, waarvan de miskenning op zich echter 
geen aanleiding kan geven tot onontvankelijkheid van het ingestelde rechtsmiddel: Brussel 27 februari 
2006, J.T. 2006, 197. 

465  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 505. 
466  M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht.  Algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechts-

pleging, Gent, Academia Press, 2004, 435. 
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146. Het enige geval waarin de exacte datum van het hoger beroep aanleiding kan geven tot 
discussie of tot twijfel, is wanneer hoger beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief 
gericht aan de griffie.  Die modus wordt in art. 1056 Ger. W. uitdrukkelijk voorzien, althans 
wanneer de wet deze wijze van voorziening uitdrukkelijk voorschrijft, alsmede in de materies 
aan de orde in een aantal bepalingen opgesomd in art. 1056 Ger. W. (het gaat om een aantal 
gevallen van hoger beroep tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank). 
 Wat deze hypothese betreft, heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat bij hoger beroep 
middels aangetekende brief aan de griffie gericht, de datum van toezending geldt als datum 
van het hoger beroep (niet de datum van ontvangst).467  De datum van toezending van een 
aangetekende brief geeft weinig aanleiding tot discussie, aangezien degene die een aangete-
kende brief toevertrouwt aan de postdiensten, op dat ogenblik een briefje meekrijgt met een 
datumstempel.  Die oplossing verdient bijval, omdat degene die hoger beroep wil aantekenen, 
aldus geen slachtoffer kan worden van de wisselvalligheden van de postbedeling en omdat die 
datum het minst aanleiding kan geven tot betwisting. 
 
c.8. Laattijdig aangewende rechtsmiddelen: betekening en kennisgeving – overige problemen
 
c.8.1. Exploot van betekening opgesteld aan de hand van een eensluidend verklaard afschrift 
i.p.v. de uitgifte
 
147. Meestal betekent de gerechtsdeurwaarder aan de hand van de uitgifte van een rechter-
lijke beslissing (de zgn. “expeditie”).  Dat ligt in de lijn van art. 1386 Ger. W.: “Vonnissen en 
akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de 
minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging dat de Koning bepaalt.” 
 Kan een betekening waarbij de gerechtsdeurwaarder een afschrift achterlaat van een 
eensluidend verklaard afschrift (i.p.v. een afschrift van de uitgifte) de termijn om een rechts-
middel aan te wenden doen ingaan?  Het Hof van Cassatie heeft deze vraag bevestigend be-
antwoord.468

 Die oplossing is logisch, aangezien in art. 32 Ger. W. nergens sprake is van de uitgifte.  
In art. 1386 Ger. W. is wel sprake van de uitgifte, maar de betekening van een rechterlijke 
beslissing is geen daad van tenuitvoerlegging (evenmin als een ingebrekestelling).469  De 
eerste daad van tenuitvoerlegging is gewoonlijk het bevel tot betalen voorafgaand aan uitvoe-
rend of onroerend beslag.470  Het bevel is niet noodzakelijk de eerste daad van tenuitvoerleg-
ging: aan een uitvoerend beslag onder derden gaat, teneinde de doeltreffendheid van de maat-
regel te verhogen, geen bevel vooraf.471  Het beslag wordt in dat geval onmiddellijk in handen 

                                                 
467  Cass. 1 december 1997, Arr. Cass. 1997, 1261. 
468  Cass. 26 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 1659. 
469  E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2001, 438. 
470  Brussel 6 april 1995, A.J.T. 1995-96, 172, noot I. VERNIMME; Beslagr. Luik 20 september 1993, J.L.M.B. 

1993, 1289, noot G. DE LEVAL. 
471  E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2001, 451. 
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van de derde gelegd, met een aanzegging van het beslag bij deurwaardersexploot aan de be-
slagene binnen acht dagen (art. 1539, in fine, Ger. W.). 
 Wanneer nu echter de gerechtsdeurwaarder de betekening van de rechterlijke beslissing 
combineert met de betekening van een bevel, zoals frequent gebeurt, dan houdt dat exploot 
van betekening-bevel wèl een daad van tenuitvoerlegging in472 – zodat in dat geval de ge-
rechtsdeurwaarder zijn exploot niet zal mogen opstellen aan de hand van een eensluidend ver-
klaard afschrift van de beslissing, maar hij op basis van de uitgifte zal moeten werken.  Indien 
hij dat in zo’n geval niet doet, blijft het exploot geldig als betekening van de rechterlijke be-
slissing, maar zal het bevel ongeldig zijn. 
 
c.8.2. Woonstkeuze: gevolgen van miskenning ervan voor de termijnen
 
148. Wanneer een partij met woon- of verblijfplaats in België woonstkeuze doet, in België of 
in het buitenland, is die woonstkeuze facultatief (art. 39 Ger. W.).  De betekening aan de 
woonplaats of bij ontstentenis daarvan aan de verblijfplaats, of aan de persoon, blijven in dat 
geval geldig. 
 Wanneer elders in dit proefschrift sprake is van “miskenning van woonstkeuze” (zie bv. 
volgend randnr.), wordt – tenzij uit de context het omgekeerde blijkt – steeds de hypothese 
beoogd van een betekening aan een partij zonder woon- of verblijfplaats in België, want bij 
een partij met woon- of verblijfplaats in België, kan men een woonstkeuze niet “miskennen” 
daar ze facultatief is. 
 In randnr. 670 wordt vermeld welke de gevolgen daarvan kunnen zijn op het stuk van 
het gebruik der talen in gerechtszaken. 
 
149. Voor wat betreft de “houdbaarheidsdatum” van een woonstkeuze, m.a.w. de vraag tot 
welke fase van de procedure haar gevolgen zich uitstrekken, zijn de volgende overwegingen 
van het Hof van Cassatie van groot belang: 

“Dat de keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor 
de gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en voor 
het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend; / Dat de woonstkeuze die in een 
latere instantie niet is hernomen, niet geldt in die latere instantie; / dat een woonstkeuze die 
wordt gedaan in een dagvaarding of een conclusie in eerste aanleg, die in een latere instantie 
niet is hernomen, niet geldt in die latere instantie”.473

 
150. Wanneer een partij zonder woon- of verblijfplaats in België keuze van woonplaats heeft 
gedaan (in België of in het buitenland), dient de wederpartij die kennis had of moest hebben 
van die woonstkeuze, op de gekozen woonplaats over te gaan tot betekening (behoudens 
betekening aan de persoon, indien deze in België wordt aangetroffen).474  Het betreft hier 

                                                 
472  Tenzij het exploot uitdrukkelijk vermeldt dat het bevel er uitsluitend is op gericht de verjaring te stuiten 

(in dat geval kan het bezwaarlijk gelden als een daad van tenuitvoerlegging). 
473  Cass. 30 mei 2003, C000670N, www.cass.be, met concl. adv.-gen. DUBRULLE. 
474  J. LAENENS, De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1981, 68.  De 

auteur wijst erop dat het bindend karakter van de woonstkeuze enkel betrekking heeft op de plaats waar 
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geen mogelijkheid, maar een verplichting, die volgens het Hof van Cassatie bovendien de 
openbare orde raakt.475

Het Hof van Cassatie leidt uit “het gebruik van de woorden ‘ongedaan is’ (in het Frans 
‘est non avenue’)” af “dat die verplichting de openbare orde raakt”, maar die afleiding kan 
m.i. bezwaarlijk louter op het gebruik van die woorden gesteund worden. 

Zie daarover ook de conclusie van adv.-gen. DUBRULLE onder Cass. 30 mei 2003, 
www.cass.be: 

“In het arrest van 9 januari 1997 (voetnoot 5: A.R. C.96.0080.F, nr. 22; Rec. Cass., 
1998, 36 e.v., noot BROECKX, K., Het gevaar van woonstkeuze in België door een 
buitenlandse procespartij, R.W., 1997-1998, 811 e.v., noot LAENENS, J., Woonstkeuze als 
bananenschil. De kritiek van deze auteurs op het overdreven formalisme van deze rechtspraak 
en hun wens het normdoel van artikel 867 Ger.W. te dezen toe te passen lijkt me niet terecht 
nu deze bepaling de nietigheidssanctie slechts ‘opheft’ bij een verzuim of onregelmatigheid 
op louter vormelijk vlak (en bij niet-naleving van een termijn), terwijl de wijze van bete-
kening aan de orde was. Terecht stelt BOURLABAH, H., (in het kader van een permanente 
vorming, onder leiding van G. de LEVAL, (Le point sur la procédure civile, L'introduction de 
l'instance et la notification): ‘Même si cela est regrettable, nous pensons, par contre, qu’une 
réponse négative s’impose. L’article 40, alinéa 4, du Code judiciaire ne sanctionne en effet 
pas une irrégularité de forme mais le choix erroné d'un mode de signification, lequel ne peut 
être réparé par l'application de la théorie des nullités), het mag worden herhaald, benadrukte 
het Hof dat de verplichting om, in de hypothese van het artikel 40, laatste alinea van het Ge-
rechtelijk Wetboek, te betekenen aan de gekozen woonplaats van openbare orde is.” 

In tegenstelling tot wat verdedigd wordt in het citaat uit de conclusie van adv.-gen. 
DUBRULLE, bestaat er géén bezwaar tegen toepassing van verzachting van de nietigheid op 
een probleem i.v.m. de wijze van betekening, dat wel degelijk een vormelijke kwestie uit-
maakt (zie ook randnr. 284). 
 Op dit stuk moet het nodige gezond verstand aan de dag worden gelegd.  Het gaat hier 
vanzelfsprekend wel degelijk (slechts) om een nietigheid naar aanleiding van een vormelijke 
kwestie, daar het de wijze betreft waarop degene die overgaat tot betekening een bepaalde 
proceshandeling verricht (het voorliggen of de ontstentenis van enige rechtsvordering blijft 
hier buiten beeld). 
 Welnu, wanneer sprake is van een betekening op een ander adres dan de gekozen woon-
plaats, maar de bestemmeling van de betekening blijkt het exploot te hebben ontvangen, dan 
kan geen sprake zijn van nietigheid, wegens ontstentenis van belangenschade (art. 861 Ger. 
W.).  Ook kan men in zo’n geval volhouden dat het normdoel bereikt werd (art. 867 Ger. W.), 
daar de regeling i.v.m. de woonstkeuze erop gericht is te bewerkstelligen dat exploten gemak-
kelijker terechtkomen bij de bestemmeling.  Wie dan blijkt op de hoogte te zijn van het ex-
ploot, kan bezwaarlijk volhouden dat er zich enig probleem heeft voorgedaan i.v.m. de bete-
kening (behoudens bijzondere moeilijkheden, zie verder in dit randnummer). 

                                                                                                                                                         
dient worden overgegaan tot betekening en kennisgeving.  Het bevoegdheidsaanwijzend karakter van de 
woonstkeuze, is daarentegen geenszins bindend (idem). 

475  Cass. 9 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 52. 
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 Dit geval is een voorbeeld van een nietigheid die volgens het Hof van Cassatie de open-
bare orde raakt (zodat de rechter haar ambtshalve kan opwerpen), maar die geen zgn. “abso-
lute” nietigheid uitmaakt in de zin van art. 862 Ger. W. waarvoor geen belangenschade vereist 
is. 

De rechter de mogelijkheid bieden de niet-inachtneming van een woonstkeuze ambts-
halve op te werpen is dus zinvol, maar niet indien de bestemmeling van de betekening ver-
schijnt, want bij tijdige verschijning ligt ipso facto ontstentenis van belangenschade voor. 

Eén bepaalde hypothese verdient evenwel nog vermelding: stel dat een partij (die bv. 
vaak voor langere periodes in het buitenland verblijft) woonstkeuze doet bij haar advocaat en 
dat een dagvaarding tegen die partij betekend wordt, aan haar woonplaats, waarin toepassing 
wordt gevraagd van art. 735 Ger. W. (korte debatten).476  Het is denkbaar dat de partij (bv. bij 
betekening op de eerste van de maand om te verschijnen de vijftiende van de maand) in het 
buitenland verblijft in de eerste helft van de maand en het exploot pas de dertiende of de 
veertiende aantreft en zodoende alsnog verschijnt op de vijftiende, maar bij wijze van spreken 
“buiten adem” verschijnt, d.i. onvoorbereid wegens tijdsgebrek.  In een dergelijk geval zou 
toch nog sprake kunnen zijn van zowel belangenschade als van afwezigheid van het bereiken 
van het normdoel (het doel van de woonstkeuze in die hypothese is precies te vermijden dat 
dergelijke situaties zich voordoen). 

Het zou in zo’n geval zinloos zijn de dagvaarding nietig te verklaren, aangezien er een 
veel minder erge remedie voorhanden is, die op geen enkele wijze afbreuk doet aan het recht 
van verdediging van de bestemmeling van de betekening: als de rechter op de 
inleidingszitting de zaak naar de rol verzendt of uitstelt op vaste datum (naar een datum die 
ver genoeg in de toekomst verwijderd ligt), dan heeft de bestemmeling van de betekening wel 
voldoende tijd om zich voor te bereiden.  Zowel de belangenschade als het niet-bereiken van 
het normdoel op de datum van de inleidingszitting, worden door het uitstel a.h.w. geheeld, d.i. 
geremedieerd. 
 
c.8.3. Doet een (naar bewering) ongeldige betekening de termijnen lopen? – Gevolgen van 
een (naar bewering) ongeldige betekening 
 
151. De vraag of een ongeldige betekening de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden 
doet lopen en zo ja ten aanzien van wie, kan niet in abstracto beantwoord worden, althans 
niet op een wijze die geldt voor alle gevallen. 
 Bij het onderzoek van deze vraag dient men voor ogen te houden wat het doel is van 
een betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot.  Het meest evidente doel van een betekening 
is te zorgen dat de bestemmeling van de beslissing daar kennis van krijgt – hij wordt er aldus 
van op de hoogte gebracht dat een rechterlijke beslissing tegen hem gewezen werd.  Wanneer 
een uitspraak op tegenspraak gewezen werd, is het belang van deze doelstelling van de bete-
                                                 
476  Terloops mag nog worden opgemerkt dat een woonstkeuze (bij een advocaat of bij iemand anders) uiter-

aard slechts mogelijk is met machtiging van degene die woonstkeuze doet – de advocaat kan dus niet op 
eigen initiatief zonder machtiging van zijn cliënt deze laatste woonstkeuze laten doen op zijn kantoor.  
De regeling inzake de ontkentenis van proceshandelingen (art. 848 e.v. Ger. W.) kan terzake toepassing 
vinden, zie: Cass. 6 maart 2003, J.T. 2003, 564 (woonstkeuze bij een advocaat blijkbaar louter op 
“initiatief” van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder). 
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kening uiteraard relatief, want in dat geval weten alle betrokken partijen in beginsel dat er een 
uitspraak gewezen is en wat daarvan de inhoud is.  Bij een uitspraak op tegenspraak is het 
meest voor de hand liggende doel van de betekening (nl. de uitspraak ter kennis brengen) 
eigenlijk zonder voorwerp en wint de tweede doelstelling van de betekening aan belang: na-
melijk de signaalfunctie vanwege degene die liet overgaan tot betekening. 

Dat signaal kan tweeledig zijn: nl. ten eerste te kennen geven dat men de termijnen om 
een rechtsmiddel aan te wenden wil doen lopen, en ten tweede duidelijk maken dat men aan-
dringt op uitvoering van de rechterlijke uitspraak.  Afhankelijk van de situatie, is het eerste 
dan wel het tweede signaal minder relevant of zelfs zonder voorwerp: bij een uitspraak die 
niet uitvoerbaar is, heeft het signaal enkel betrekking op het doen lopen van de termijnen; bij 
een uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad is, is het signaal soms enkel dat men aandringt op 
snelle uitvoering, waarbij het doen lopen van de termijnen wat de uitvoering betreft soms 
minder belangrijk wordt geacht (nl. als men desnoods wil overgaan tot voorlopige tenuitvoer-
legging). 
 
152. Voor de beantwoording van de vraag of een ongeldige betekening de termijnen doet 
lopen, zullen de concrete omstandigheden en de aard van het euvel bepalend zijn.  Aldus is 
het vanzelfsprekend dat een betekening die plaatsvond op adres A terwijl de bestemmeling 
woonstkeuze gedaan heeft op adres B, de termijnen niet doet lopen ten aanzien van B.  
Immers, de bedoeling van de woonstkeuze is precies dat iemand die bv. de taal niet begrijpt, 
of vaak op reis is, of (al dan niet gedurende een bepaalde periode van het jaar) in het buiten-
land verblijft, een adres kan kiezen dat a.h.w. een aanspreekpunt vormt voor (meestal) zijn 
contractspartners. 
 Loopt de termijn in het geval van de miskende woonstkeuze (of in alle andere gevallen 
waarin de nietige betekening de termijnen niet doet lopen ten aanzien van de bestemmeling) 
wèl ten aanzien van degene die liet overgaan tot betekening?  Het valt moeilijk in te zien 
waarom het antwoord op die vraag negatief zou zijn.  In beginsel doet de betekening de 
termijnen ook lopen ten aanzien van wie liet overgaan tot betekening.  Als de betekening 
ingevolge de nietigheid de termijnen niet doet lopen ten aanzien van de bestemmeling, 
impliceert dat niet dat degene die liet overgaan tot de betekening, zich ook kan beroepen op 
de nietigheid. 
 Het Franse Hof van Cassatie oordeelde in die zin, n.a.v. de volgende situatie.477  A laat 
overgaan tot betekening tegen B.  Het exploot is behept met een nietigheid.  Om dat recht te 
zetten, laat A opnieuw overgaan tot betekening.  Vervolgens stelt A vast dat hij toch niet 
helemaal gelukkig was en stelt zelf hoger beroep in tegen het (tweemaal) betekende vonnis, 
binnen de termijn die begon te lopen vanaf de tweede betekening, maar buiten de termijn die 
begon te lopen vanaf de eerste betekening.  Het Hof was van oordeel dat het hoger beroep 
laattijdig was, met name omdat de nietigheid van het exploot te wijten was aan een fout aan 
de zijde van A zelf, zodat hij zich niet op die fout kan baseren.  Die beslissing is logisch, want 
anders zou het nogal gemakkelijk zijn voor de partij die liet overgaan tot betekening om 

                                                 
477  Cass. (Fr.) 30 januari 2003, Sté Form physic, Juris-Data nr. 2003-017479, Juris-Classeur, Procédures, 

april 2003, 12 (verkort), noot R. PERROT. 
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zichzelf een nieuwe beroepstermijn te verschaffen indien het eerste exploot om één of andere 
reden nietig is.  Iets dergelijks zou strijdig zijn met de rechtszekerheid en met de rechtmatige 
verwachtingen van degene tegen wie betekend werd.  Als deze laatste bv. de nietigheid niet 
ziet maar uiteindelijk beslist om ook geen hoger beroep in te stellen, mag hij erop vertrouwen 
dat de beroepstermijn definitief verstreken is na verloop van de termijn te rekenen vanaf de 
eerste betekening. 
 In een meerpartijenverhouding is het niet anders.  Wanneer A wil overgaan tot beteke-
ning tegen B en C, maar ingevolge een naamsverwarring (zie volgend randnr.) niet betekend 
wordt tegen C maar wel tegen Z, dan zullen de termijnen (na een geldige betekening aan B) 
wel beginnen te lopen ten aanzien van A en B, maar niet ten aanzien van C.  Als in die 
situatie sprake is van een onsplitsbaar geschil, zal C zowel A als B bij het hoger beroep 
moeten betrekken.478  A of B kunnen na het verstrijken van de termijn weliswaar geen 
hoofdberoep meer instellen, maar C zal nog altijd hoger beroep kunnen instellen tegen zowel 
A als B (of één van hen, als het geschil niet onsplitsbaar is). 
 Begint de termijn ten aanzien van de (juiste) bestemmeling bij een ongeldige betekening 
dan nooit te lopen?  Men zou het standpunt kunnen innemen dat zodra uit de stukken met 
zekerheid een datum valt af te leiden vanaf dewelke de bestemmeling kennis heeft gekregen 
van de betekening (met bv. miskenning van de woonstkeuze), de termijn vanaf dat tijdstip 
alsnog begint te lopen.  Een dergelijk standpunt dreigt een bron van rechtsonzekerheid en 
oeverloze twisten te zijn – wie woonstkeuze deed en dit in omstandigheden waarin hij ervan 
mag uitgaan dat zijn tegenpartij daarvan op de hoogte is, mag er in ons rechtsstelsel op 
rekenen dat enkel nog op de gekozen woonplaats betekeningen zullen plaatsvinden.  De 
bestemmeling mag er bij miskenning van de woonstkeuze met andere woorden vanuit gaan 
dat de betekening van nul en generlei waarde is.  Als hij naar aanleiding van de (in principe 
nietige) betekening alsnog verschijnt (bv. na betekening van een hoger beroep dat werd 
aangetekend bij gerechtsdeurwaardersexploot), doet hij afstand van zijn recht om de nietig-
heid in te roepen (hij erkent dat er geen belangenschade was; het doel van de regels i.v.m. 
woonstkeuze is te zorgen dat de betekeningen de bestemmeling bereiken, hetgeen bij verschij-
ning het geval blijkt te zijn).479  Vanuit het oogpunt van de termijnen echter (bv. bij eenvou-
dige betekening van een vonnis, naar aanleiding waarvan niemand moet verschijnen), moet 
men ervan uitgaan dat de betekening in dit geval – evenals in alle andere gevallen waarin bij 
een ongeldige betekening het euvel de doelstellingen van de betekening kan hebben aangetast 
– voor de bestemmeling zonder gevolg blijft, zodat hij op enigerlei tijdstip na de betekening 
alsnog een rechtsmiddel mag aanwenden. 

Dit laatste mag uiteraard niet tot in het oneindige worden doorgetrokken: het hoger 
beroep van iemand die zich naar de tegen hem gewezen uitspraak heeft gedragen en die bv. 
vijfentwintig jaar gewacht heeft om een rechtsmiddel aan te wenden, moet niet getolereerd 
worden.  In zo’n hypothese kan de figuur van de rechtsverwerking, waar (minstens in het 

                                                 
478  Zie randnrs. 122 e.v. 
479  Zie randnrs. 148-150.  In dezelfde zin: Cass. 7 juni 2001, www.cass.be (betekening aan het parket terwijl 

men de woonplaats in België of in het buitenland kende of moest kennen; maar de bestemmeling van de 
betekening voert vervolgens tijdig verweer, zodat het normdoel bereikt wordt geacht). 
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procesrecht) met de nodige zuinigheid gebruik van moet worden gemaakt, een grondslag 
vormen voor de onontvankelijkheid van het rechtsmiddel. 
 
153. Een andere situatie waarin een betekening ongeldig kan zijn, is wanneer er een per-
soonsverwisseling gebeurt en de gerechtsdeurwaarder ingevolge een vergissing op een ver-
keerd adres betekent (bv. Jan Janssens uit Beerse in plaats van Jan Janssens uit Beersel). 
 Bij een betekening aan de verkeerde persoon geldt a fortiori (d.w.z. meer nog dan bij de 
miskende woonstkeuze, besproken in het voorgaande randnr.) dat die betekening de termijnen 
niet doet lopen.480  Immers, bij persoonsverwisselingen is het veeleer zeldzaam dat de juiste 
persoon alsnog kennis krijgt van de betekening (wat nochtans niet ondenkbaar is, bv. omdat 
degene die liet overgaan tot de betekening, een kopie van het exploot overmaakt aan de 
raadsman van de juiste bestemmeling).481  Wanneer echter verweerder B toch kennis krijgt 
van een betekening waarbij in zijn plaats X vermeld is (bv. met een naam die sterk gelijkt op 
die van verweerder B), dan moet B dat exploot alleszins niet beschouwen als een betekening 
ten aanzien van zijn persoon, doch weerom: enkel wat de termijnen betreft.  Wanneer B toch 
verschijnt (bv. in omstandigheden als voormeld, na kennisname van het “foute” exploot via 
zijn raadsman), is het signaal “u moet verschijnen” toch overgekomen, zodat de persoons-
verwisseling in die hypothese mag worden beschouwd als een materiële vergissing die zonder 
gevolgen bleef (afwezigheid van belangenschade, normdoel bereikt).482

Naar termijnen toe is de situatie hier identiek als bij de miskende woonstkeuze: om de 
rechtszekerheid te vrijwaren en om nodeloze discussies te vermijden, moet men ook in geval-
len zoals hier beoogd ervan uitgaat dat het exploot de termijnen niet doet lopen ten aanzien 
van de (juiste) bestemmeling.483

 
154. Een opmerking die nog van belang is in deze context, is dat het bovenstaande 
uitsluitend geldt bij persoonsverwisselingen (of andere vergissingen) die in genen dele te 
wijten zijn aan een handeling of onthouding van de (juiste) bestemmeling zelf of diens 
mandataris.  Indien dat wel het geval is, past de nodige gestrengheid tegenover de persoon die 
door onjuistheden of onzorgvuldigheden anderen op het verkeerde been heeft gezet. 

                                                 
480  In dezelfde zin: J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 7. 
481  Zie ook: Antwerpen 10 juni 1998, Limb. Rechtsl. 1999, 239.  Een document (met name een fiscaal 

dwangbevel) was in die zaak per aangetekende brief gericht aan de verkeerde rechtspersoon maar het 
document had de juiste bestemmeling toch bereikt – de betekening werd in het licht van het feit dat over 
dat laatste gegeven geen betwisting bestond, geacht het normdoel te hebben bereikt op grond van art. 867 
Ger. W. 

482  Zie ook randnr. 295 i.v.m. miskenning van de dagvaardingstermijn. 
483  Dat standpunt kan wellicht weerstand opwekken wanneer bv. absoluut zeker is dat de juiste bestem-

meling uiteindelijk toch kennis heeft gekregen van de betekening van een vonnis in de maand maart 
(nadat betekend was aan een verkeerde persoon in januari) en de juiste bestemmeling, in een zaak waarin 
de beroepstermijn één maand na de betekening bedraagt, alsnog hoger beroep instelt in september.  Het 
probleem is dat de tussenzone tussen enerzijds dit voorbeeld en anderzijds het geval waarin ingevolge het 
euvel bij de betekening de bestemmeling er zeker met vertraging kennis van kon nemen, waarna een 
hoger beroep volgt dat bv. één dag te laat zou zijn als men rekening zou houden met het tijdstip van de 
betekening die met een nietigheid behept is, vrijwel onmogelijk af te bakenen is. 
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Een (op twee bestaande gevallen gebaseerd) voorbeeld illustreert dat iets dergelijks niet 
denkbeeldig is.  Een bepaalde zgn. mutualiteit heeft rechtspersoonlijkheid als mutualiteit en 
vermeldt om één of andere reden (doch foutief) de benaming “V.Z.W. X” op loonfiches en 
andere sociale documenten.484  Het gaat in werkelijkheid om een rechtspersoon die geen 
V.Z.W. is.  Naast dat ziekenfonds X bestaat er een andere rechtspersoon, die wel een V.Z.W. 
is, genaamd “Personeelskring van X”.485  Een derde – bijvoorbeeld een werknemer van X – 
wil X dagvaarden, heeft kennis van loonfiches met de vermelding “V.Z.W. X”, gaat er dus 
vanuit dat het een V.Z.W. betreft, vindt geen “V.Z.W. X” terug, maar wel de “V.Z.W. 
Personeelskring van X”, en gaat ervan uit dat X (als werkgever) eigenlijk een verkorte 
benaming is voor “Personeelskring van X”.  Wanneer in zo’n geval “V.Z.W. Personeelskring 
van X” werd gedagvaard, terwijl die met de zaak niets te maken heeft en de vordering (wat 
bv. uit de motivering kan blijken) in werkelijkheid gericht is tegen ziekenfonds X, dan kan het 
in de omstandigheden van de zaak noodzakelijk zijn om ervan uit te gaan dat de naamsver-
warring een onbeduidende materiële vergissing betreft en dat wel degelijk X geldt als partij.  
Die omstandigheden kunnen bv. zijn: men is gevestigd op hetzelfde adres als de andere, of de 
directieleden zijn dezelfde.  Wanneer het uit de dagvaarding voldoende duidelijk blijkt dat 
men X heeft willen dagvaarden (er wordt bv. vermeld dat eiser een werknemer is van X, zodat 
“V.Z.W. Personeelskring van X” evenals X zelf geacht mogen worden te weten dat eigenlijk 
X bedoeld wordt in de veronderstelling dat er geen arbeidsovereenkomst bestaat tussen 
eiseres en V.Z.W. Personeelskring van X), dan zou het geen twijfel mogen lijden dat de 
verkeerde vermelding in de dagvaarding beschouwd moet worden als een materiële vergissing 
die bij conclusie mag worden rechtgezet, zodat de vordering in dat geval mag gelden als 
regelmatig aanhangig gemaakt tegen X. 

Of een nieuwe dagvaarding vereist is, zal dus in hoge mate afhankelijk zijn van de 
omstandigheden van de zaak en van het al dan niet voorliggen van enige onzorgvuldigheid of 
nalatigheid in hoofde van de werkelijke bestemmeling. 
 Niet toevallig is in het bovenstaande voorbeeld sprake van de hypothese van een dag-
vaarding, want in de hypothese van een betekening om de termijnen te doen lopen, is het al 
minder courant dat iets dergelijks zich voordoet.  Bij een betekening van een vonnis om de 
termijnen te doen lopen, is men in de regel beter op de hoogte van wie nu precies de tegen-
partij is.  Als er dan alsnog sprake is van persoons-, adres- of andere vergissingen bij de bete-
kening, zullen die in de regel niet meer te wijten zijn aan nalatigheden of onzorgvuldigheden 

                                                 
484  De reden was blijkbaar dat de loonfiches werden opgesteld door het sociaal secretariaat en niet door het 

ziekenfonds zelf.  Zie: advies van het auditoraat-generaal bij het Arbeidshof te Gent inzake A.R. 2003/77, 
neergelegd ter griffie op 10 juni 2004, onuitg en Arbh. Gent, afd. Brugge, 27 september 2004, A.R. 
2003/77, onuitg. 

485  Dit brevitatis causa.  In werkelijkheid was de benaming van de V.Z.W. in de zaak vermeld in vorige 
voetnoot “Medische en sociale werken van het [X.] Ziekenfonds”.  Er bestaat ook een “V.Z.W. 
Personeelskring van het [X.] Ziekenfonds”, maar deze was partij in een andere zaak, waar het probleem 
(weerom) was dat hetzelfde ziekenfonds de benaming V.Z.W. gebruikt of laat gebruiken maar geen 
V.Z.W. is, hetgeen eiseres ertoe gebracht had twéé V.Z.W.’s te dagvaarden, nl. beide hiervoor vermelde 
V.Z.W.’s, zonder dat in deze laatste zaak het ziekenfonds zelf vermeld was als partij (Arbrb. Dender-
monde, afd. Aalst, 1 september 2003, A.R. 42.266 & 48.267, onuitg.).  In de bovenstaande bespreking 
van een bepaalde (theoretische) casuspositie, zijn dus elementen ontleend en gecombineerd uit deze beide 
ongepubliceerde beslissingen. 
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vanwege de bestemmeling.  Indien zou blijken dat een adres vermeld in de processtukken 
foutief werd opgegeven door de bestemmeling (d.i. van wie het adres is), dan spreekt het voor 
zich dat een betekening op het verkeerde adres de termijnen wel doet lopen, op voorwaarde 
uiteraard dat betekend werd op het adres zoals opgegeven in de processtukken.  Of in die om-
standigheden nog verdere verplichtingen rusten op degene die wil laten overgaan tot bete-
kening, is afhankelijk van de concrete omstandigheden.  Als niets erop wijst dat het adres een 
vergissing is (zonder dat in dat verband een uitgebreide onderzoeksplicht rust op degene die 
wil laten overgaan tot betekening of op zijn gerechtsdeurwaarder), mag erop worden ver-
trouwd dat het opgegeven adres het juiste is. 
 
155. Wat het geval van de miskende woonstkeuze en de persoonsverwisseling met elkaar 
gemeen hebben, is dat de signaalfunctie van de betekening telkens ernstig in het gedrang 
komt.  Of en wanneer het exploot de bestemmeling in die gevallen bereikt, is hoogst onzeker, 
zodat de termijnen geacht moeten worden niet beginnen te lopen (tenzij het euvel zijn oor-
sprong vindt in een nalatigheid of onzorgvuldigheid in hoofde van de bestemmeling). 
 Wanneer daarentegen sprake is van een nietigheid die de signaalfunctie van de beteke-
ning niet heeft aangetast noch kon aantasten, moet men er zoals reeds gezegd in beginsel van 
uitgaan dat de nietige betekening, ook al dient zij misschien opnieuw te geschieden om het 
euvel recht te zetten, toch de termijnen heeft doen lopen om een rechtsmiddel aan te wenden. 
 Dat nietige betekeningen, waarvan de signaalfunctie onaangetast is, toch de termijnen 
om een rechtsmiddel aan te wenden doen lopen, ligt – met enige goede wil – in de lijn van de 
cassatierechtspraak.  Met name oordeelde het Hof van Cassatie dat bij een nieuwe betekening 
waarbij aan een vroegere betekening verzaakt wordt, de cassatietermijn toch verstreken 
was.486  Een betekening waaraan verzaakt wordt, vertoont gelijkenissen met een nietige 
betekening: in beide gevallen is sprake van een betekening die eigenlijk geacht wordt niet te 
bestaan, in het ene geval omdat men niet meer wil dat ze bestaat, in het andere geval omdat de 
betekening door een gebrek is aangetast.487

 Termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden die beginnen te lopen, zijn in ons bur-
gerlijk procesrecht in de regel afhankelijk van de wil van een partij.  Termijnen om een 
rechtsmiddel aan te wenden bv. vanaf de uitspraak, zijn in het burgerlijk procesrecht de 
uitzondering. 
 De voornaamste gevallen waar de termijn om een rechtsmiddel begint te lopen vanaf de 
uitspraak zijn: 

(1) hoger beroep tegen een beslissing inzake rechtsbijstand (art. 689 Ger. W.); 
(2) voorziening in cassatie tegen een beslissing inzake rechtsbijstand (art. 690 Ger. W.); 
(3) hoger beroep tegen een vonnis inzake echtscheiding met onderlinge toestemming 
door het openbaar ministerie of door beide echtgenoten art. 1299-1300 Ger. W. 

                                                 
486  Cass. 4 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 863. 
487  Hoewel, omnis comparatio claudicat: het loutere feit dat er betekend werd, is een rechtsfeit waar 

bepaalde gevolgen aan verbonden zijn (met name beginnen de beroepstermijnen te lopen).  De wil om te 
betekenen is afhankelijk van de wil van een partij, maar de gevolgen van de betekening zijn door de wet 
geregeld.  Eens men het feit van de betekening teweeggebracht heeft, kan men door aan die betekening te 
verzaken dat feit niet meer ongedaan maken. 
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Determinerend bij de vraag of de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden zijn 
beginnen te lopen, is dus in de regel (d.i. wanneer een betekening bij gerechtsdeurwaarders-
exploot vereist is, quod plerumque fit) of er een wilsuiting geweest is en of zij de bestem-
meling bereikt heeft op een tijdstip dat niet voor redelijke betwisting vatbaar is.488  Als beide 
aspecten buiten kijf staan, mag ervan uitgegaan worden dat de betekening de termijnen doet 
lopen, ongeacht het euvel waarmee het exploot van betekening verder nog zou aangetast zijn. 
 
156. Meldenswaard in deze context is nog een vonnis van de arbeidsrechtbank te Luik van 
23 februari 1989.489  Het probleem dat zich daar voordeed, bestond erin dat de gerechtsdeur-
waarder was overgegaan tot een betekening van een verstekvonnis, waarbij blijkbaar enkele 
bladzijden uit het vonnis ontbraken.  Het exploot zelf was regelmatig, enkel het betekende 
vonnis was onvolledig gekopieerd. 
 Wanneer iets dergelijks zich voordoet, spreekt het voor zich dat de bestemmeling van 
het exploot op verschillende manieren kan bewerkstelligen dat de doelstellingen van de bete-
kening zich op normale wijze voltrekken.  Met name volstaat het in zo’n geval de gerechts-
deurwaarder te contacteren met de vraag een volledige kopie te bezorgen.  De bestemmeling, 
die procespartij was, kon in die hoedanigheid ook via de griffie de uitgifte (d.i. de expeditie) 
van de beslissing bekomen (art. 791 Ger. W.).  De uitgifte bevat trouwens krachtens art. 790 
Ger. W. een “integraal afschrift” van het vonnis.  Bovendien had de betrokken partij blijkens 
het vonnis op grond van art. 792 Ger. W. reeds (per gewone post) een afschrift van het 
verstekvonnis gekregen!  De rechtbank oordeelt naar goed recht dat in die omstandigheden 
geen aanleiding kan zijn tot enige nietigverklaring van het exploot, met name omdat er geen 
sprake is van belangenschade.  Het exploot zelf was geldig en de tekst van het vonnis was de 
bestemmeling niet onbekend – of was in ieder geval gemakkelijk toegankelijk voor hem mits 
een minimale inspanning.  Bij de beoordeling van de vraag of er sprake was van 
belangenschade, houdt de rechtbank rekening met het feit dat de beweerde niet-voorligging 
van de tekst van het vonnis, in die omstandigheden kon gelden als een gevolg van eigen 
nalatigheid en kwade trouw in hoofde van de bestemmeling van het exploot. 
 Het naar bewering nietige exploot deed aldus de termijnen lopen, wat in dat geval 
aanleiding gaf tot laattijdigheid van het verzet. 
 
c.8.4. Stuit een ongeldige betekening de verjaring?
 
157. Aansluitend op de vorige paragraaf m.b.t. ongeldige betekeningen en hun gevolgen voor 
de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden, mag worden opgemerkt dat de gevolgen 
van een “problematische” betekening voor wat de stuiting van de verjaring betreft, in de wet 
duidelijker geregeld zijn.  Een “problematische” betekening kan in deze context betrekking 

                                                 
488  Discussie is soms mogelijk bij verre reizen – in principe dient degene die een verre en langdurige reis 

maakt, de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, zeker wanneer hij redelijkerwijze een betekening kan 
verwachten (bv. omdat hij betrokken was bij een tegensprekelijke procedure en wist dat de zaak in beraad 
was genomen).  Een verre reis kan dus in beginsel geen overmacht uitmaken.  Zie ook randnr. 125 i.v.m. 
overmacht. 

489  Arbrb. Luik 23 februari 1989, J.L.M.B. 1990, 131. 
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hebben op twee fenomenen, ten eerste de betekening van een dagvaarding om te verschijnen 
voor een onbevoegde rechtbank.  Een dergelijke betekening stuit de verjaring, wat uitdruk-
kelijk in art. 2246 B.W. bepaald wordt (“Ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter 
stuit de verjaring”). 
 Grote soepelheid dus voor wat betreft dagvaardingen voor een onbevoegde rechter, 
maar grote strengheid voor wat betreft het tweede type van “problematische” betekening, nl. 
bij vormgebreken in de dagvaarding: “Indien de dagvaarding nietig is uit hoofde van een 
gebrek in de vorm (…) wordt de stuiting voor niet bestaande gehouden” (art. 2247 B.W.). 
 In dezelfde lijn van art. 2247 B.W. ligt het arrest van het Hof van Cassatie van 31 
oktober 1994, waarin het Hof (zoals reeds vermeld onder randnr. 34) oordeelde dat, wanneer 
een dagvaarding niet is gevolgd door een inschrijving van de zaak op de algemene rol, de 
zaak niet geldt als aanhangig gemaakt voor het gerecht en bijgevolg geen stuitende werking 
heeft.490

 
158. Het adagium quod nullum est, nullum producit effectum (wat nietig is, kan geen gevol-
gen hebben), biedt geen valabel uitgangspunt in het burgerlijk procesrecht.  Er zijn immers 
meerdere procesrechtelijke regels die bezwaarlijk met dat adagium te verenigen zijn.  De 
taalwet van 1935 biedt een voorbeeld dat erop wijst dat het adagium in het burgerlijk proces-
recht niet bruikbaar is als algemeen uitgangspunt.  Art. 40, lid 3 van de wet op het taalgebruik 
in gerechtszaken bepaalt dat de akten die nietig verklaard worden wegens overtreding van die 
wet, niettemin stuiting opleveren van de termijnen van rechtspleging (waarmee bedoeld 
wordt: termijnen van rechtspleging waar een sanctie aan verbonden is, m.a.w. de termijnen 
van rechtspleging die geen termijnen van orde zijn). 
 In die wetsbepaling is sprake van het begrip “stuiten” in een betekenis die er in ons 
burgerlijk procesrecht gewoonlijk niet aan gegeven wordt.  Stuiting wordt in beginsel 
gebruikt in de context van verjaringstermijnen.  Wanneer een verjaringstermijn gestuit wordt, 
betekent dit dat een nieuwe termijn begint te lopen (i.t.t. bij schorsing, die een tijdelijke 
onderbreking is, bv. wegens overmacht).  Er bestaan ook situaties waar de stuiting niet 
meteen resulteert in het opnieuw lopen van een nieuwe termijn, maar waarin de gevolgen van 
de stuiting voortduren gedurende een langere periode, bv. de duur van een geschil (aldus 
duren de gevolgen van de stuiting van de verjaring van dwangsommen voort gedurende de 
hele duur van het executiegeschil dat volgt op een bevel tot betalen van verbeurde 
dwangsommen491).  Hierboven werd reeds uiteengezet dat vervaltermijnen niet vatbaar zijn 
voor stuiting (cf. randnrs. 23 e.v.).  In de aangehaalde bepaling uit de taalwet worden o.m. 
termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden beoogd.  Die termijnen zijn uiteraard geen 
verjaringstermijnen maar wel vervaltermijnen.  Wanneer de taalwet in die context dan, 
enigszins ongelukkig, toch spreekt van “stuiting”, wordt geen stuiting van de vervaltermijn 
bedoeld in de zin dat een nieuwe vervaltermijn begint te lopen, maar wel dat het aangewende 
rechtsmiddel niet laattijdig is.  Voor de beoordeling van de tijdigheid van het aangewende 

                                                 
490  Cass. 31 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 900. 
491  Cass. 8 april 1999, Rec. Cass. 2000, 15, noot K. WAGNER. 
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rechtsmiddel dient men zich aldus in die hypothese te plaatsen op het tijdstip van de akte die 
in de verkeerde taal gebeurde. 
 Dit gezegd zijnde: nu duidelijk is dat het adagium quod nullum est, nullum producit 
effectum in het procesrecht met enig voorbehoud moet worden bejegend, mag niet te vlug 
besloten worden dat een ongeldige dagvaarding de verjaring niet stuit.  De wet bepaalt inder-
daad zoals gezegd in duidelijke bewoordingen dat een dagvaarding de verjaring niet stuit 
indien zij nietig is ingevolge een gebrek in de vorm, maar het begrip vormgebrek dient hier 
restrictief te worden uitgelegd.  Enkel vormgebreken die de signaalfunctie van de dagvaarding 
kunnen bedreigen, mogen geacht worden de dagvaarding van haar stuitende werking te 
beroven. 
 
159. Degene die door de verjaring bevrijd wordt, moet alert blijven.  Hij kan immers afstand 
doen van de verkregen verjaring, ook stilzwijgend, zie art. 2220 en 2221 B.W. 

Wie naar aanleiding van een dagvaarding die met een vormgebrek behept is, toch 
verschijnt, bewijst door dat feit dat de dagvaarding haar signaalfunctie (“u moet verschijnen”) 
vervuld heeft.  Behoudens bijzondere omstandigheden waarin hij belangenschade kan aanto-
nen of kan aantonen dat het normdoel niet bereikt is, zal de nietigheid van de dagvaarding 
verzacht worden ingevolge de verzachtingsregeling neergelegd in het Gerechtelijk Wetboek.  
In een dergelijk geval is de nietigheid onbestaande, zodat er dan ook geen nietige dagvaarding 
meer voorligt in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  Bijgevolg behoudt de dagvaarding in dat 
geval haar stuitende werking.  Opdat een dagvaarding haar stuitende werking verliest op 
grond van art. 2247 B.W., is m.a.w. vereist dat de rechter de nietigheid vaststelt (d.i. na te 
hebben onderzocht dat er geen verzachting kan plaatsvinden).492

 
c.9. Laattijdig aanwend rechtsmiddel wegens niet-betaling van rolrecht?
 
160. Een laatste meldenswaardig probleem i.v.m. laattijdig aangewende rechtsmiddelen, be-
treft de niet-betaling van het rolrecht. 
 Luidens art. 1060 Ger. W. heeft de akte van hoger beroep geen gevolg indien de eiser de 
zaak niet op de rol heeft laten inschrijven vóór de datum van verschijning die in de akte is 
vermeld. 
 Hoe een dergelijk euvel gesanctioneerd moet worden, is minder eenvoudig dan het wel-
licht lijkt.  In randnr. 184 wordt besproken dat deze kwestie strikt gezien zonder invloed blijft 
op de tijdigheid van het aangewende rechtsmiddel, maar dat in dit verband sprake is van een 
onontvankelijkheid ratione materiae. 

Vanuit het oogpunt van de verweerder, is er nauwelijks iets aan de hand.  Indien de ap-
pellant het rolrecht niet betaald heeft, zijn de belangen van de geïntimeerde niet geschaad.  
Het rolrecht maakt vanzelfsprekend deel uit van de gerechtskosten: indien de geïntimeerde in 
het ongelijk gesteld wordt, zal hij de gerechtskosten moeten dragen, dus als het rolrecht niet 
betaald is, kan dat voor de geïntimeerde vanuit die optiek slechts een voordeel opleveren.  Als 

                                                 
492  W. WILMS, Dagvaarding en verjaring, Antwerpen, Maklu, 1990, 64. 
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de appellant daarentegen in het ongelijk gesteld wordt, zal hij zelf het rolrecht moeten dragen 
maar zal hij niet op die grond enige betaling moeten verrichten aan de geïntimeerde. 
 De enige oplossing bestaat erin om de betaling van het rolrecht te beschouwen als een 
ontvankelijkheidsvoorwaarde.  De bewoordingen “heeft de akte van hoger beroep geen ge-
volg” wijzen op zich genomen niet (minstens niet uitdrukkelijk) naar een bepaalde sanctie, 
maar sluiten de onontvankelijkheid als sanctie evenmin uit.  Art. 1060 Ger. W. moet bijgevolg 
geacht worden te betekenen “Het hoger beroep wordt niet toegelaten indien de eiser de zaak 
niet op de rol heeft laten inschrijven vóór de datum van verschijning die in de akte van beroep 
is vermeld”. 
 De nietigheid van de beroepsakte is bij niet-betaling van het rolrecht uiteraard niet een 
onaangepaste sanctie louter omdat op die manier kan worden ontsnapt aan de verzachtings-
regeling die op dit stuk aanleiding zou geven tot onaangepaste resultaten.  De nietigheid is 
hier eenvoudigweg niet de juiste sanctie omdat dit uit de aard zelf van het euvel vloeit. 
 In dit geval is het goed mogelijk dat de eiser als zodanig de mogelijkheid heeft om over 
zijn aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen, maar dat hij door het gerecht niet ont-
vangen wordt, wegens a.h.w. niet-betaling van het entreegeld. 
 Het lijkt dus te gaan om een uitzonderlijk geval waarin toch de onontvankelijkheid de 
aangewezen sanctie is, ofschoon het probleem geen betrekking heeft op het bestaan zelf van 
de rechtsvordering (vanuit het perspectief van de eisende partij), maar wel op de wijze van 
uitoefening, althans op het eerste gezicht.  Uit wat volgt zal blijken dat bij nader inzien van 
een dergelijke uitzondering in werkelijkheid geen sprake is. 

Het bestaan zelf van de rechtsvordering wordt in de overgrote meerderheid van de ge-
vallen enkel beoordeeld vanuit het perspectief van de eisende partij (omdat dit meestal het 
enige relevante perspectief is) en niet vanuit het perspectief van de relatie van de eiser tot het 
gerecht.  In dit geval staat men echter voor een situatie waarbij het bestaan van de rechts-
vordering beoordeeld moet worden vanuit de relatie tussen de eisende partij en het gerecht.  
Enkel wie het rolrecht betaalt – en zodoende bijdraagt tot de financiering van het rechterlijk 
apparaat – kan op het gerecht beroep doen (of kan, anders gezegd, worden toegelaten om over 
de gegrondheid van zijn aanspraak een uitspraak te bekomen). 
 De tijdige betaling van het rolrecht is aldus een ontvankelijkheidsvoorwaarde, in alle 
gevallen waarin de wet een rolrecht oplegt.  Het arrest van het Hof van Cassatie van 3 oktober 
1997 is daarom niet helemaal gelukkig verwoord, omdat het Hof niet duidelijk melding maakt 
van de onontvankelijkheid van het hoger beroep, in een geval van laattijdige betaling van het 
rolrecht.493  De samenvatting boven het arrest in Arr. Cass. luidt: “In burgerlijke zaken is 
nietig de akte van hoger beroep die niet op de rol is ingeschreven wegens niet-betaling, ter 
griffie, van het rolrecht, ook al is de zaak ingeschreven op een wachtregister.”  Helemaal 
accuraat is die samenvatting niet, omdat in de overwegingen van het Hof geen sprake is van 
“nietigheid” of “nietig”.  De bewoordingen door het Hof gebruikt luiden: “Overwegende dat 
het arrest, nu het vaststelt dat de appellant de rechten niet tijdig heeft betaald, wettig beslist 
dat het hoger beroep geen gevolg heeft”.  In de overwegingen m.b.t. het tweede onderdeel is 
weliswaar sprake van “de geldigheid van de akte van hoger beroep”, wat inderdaad in 
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principe verwijst naar de nietigheid of de afwezigheid daarvan.  In het cassatiemiddel wordt 
weliswaar expliciet betoogd dat het leerstuk i.v.m. de verzachting van nietigheid moet worden 
toegepast, maar uit het antwoord van het Hof kan niet met stellige zekerheid worden afgeleid 
of het Hof van oordeel was dat dit leerstuk in casu überhaupt toepasselijk was (over het 
betrokken onderdeel oordeelt het Hof dat het feitelijke grondslag mist).  Het arrest van 3 
oktober 1997 bevat m.a.w. geen argumenten tegen de stelling dat bij afwezigheid van (tijdige) 
betaling van het rolrecht sprake is van een onontvankelijkheid. 
 Niet-betaling van het rolrecht kan aanleiding geven tot twee types situaties (nl. niet op 
tijd of helemaal niet).  In het geval waarin de rechter vaststelt dat het rolrecht niet-tijdig be-
taald werd, ligt per hypothese een betaling van het rolrecht voor, zij het te laat.  In het geval 
waarin de rechter oordeelt dat een regularisatie niet kan worden toegestaan, kan hij het hoger 
beroep onontvankelijk verklaren op grond van art. 1060, zodat in dit geval duidelijk is dat 
men kan spreken van een ontvankelijkheidsvoorwaarde.  Het spreekt voor zich dat niet-beta-
ling van het rolrecht slechts geldt als ontvankelijkheidsvoorwaarde in de gevallen waarin er 
een rolrecht verschuldigd is.  Bij de arbeidsgerechten moet bv. geen rolrecht betaald worden. 
 Wat echter in de gevallen waarin het rolrecht wel verschuldigd is maar helemaal niet 
betaald werd?  In die gevallen blijft het hoger beroep ingevolge art. 1060 zonder gevolg, 
m.a.w. zal de geïntimeerde niet worden opgeroepen en is de appèlrechter eenvoudigweg niet 
geadieerd, zodat het dan zelfs niet tot een uitspraak kàn komen.  De rechter zal in dat geval de 
onontvankelijkheid niet vaststellen of uitspreken.  De appellant wordt m.a.w. door het gerecht 
niet ontvangen, de rechter zal niet alleen geen uitspraak doen over de gegrondheid van zijn 
aanspraak, hij zal hem zelfs niet horen over wat dan ook.  Precies omdat de gevolgen de facto 
gelijklopend zijn met een onontvankelijkheid die door de rechtbank wordt uitgesproken (de 
appellant zet geen stap verder in de richting van het bekomen van een uitspraak over de 
gegrondheid van zijn aanspraak), bestaat er geen bezwaar tegen de omschrijving van de niet-
betaling van het rolrecht, ook bij volledige ontstentenis van betaling, als ontvankelijk-
heidsvoorwaarde (met dien verstande dat het hier een de facto “niet ontvangen worden” be-
treft).  De situatie is dan vergelijkbaar met het geval beoogd in art. 1034sexies m.b.t. de 
oproeping bij gerechtsbrief door de griffier n.a.v. een verzoekschrift op tegenspraak: die op-
roeping gebeurt luidens die bepaling ook pas nadat het verschuldigde rolrecht betaald werd. 
 
161. Dat er bij niet-(tijdige) betaling van het rolrecht sprake is van een onontvankelijkheid 
i.p.v. een nietigheid is één zaak; de vraag naar regularisatie is er een andere.  Immers, niet-
betaling van het rolrecht is niet altijd het gevolg van een intentionele of anderszins laakbare 
nalatigheid.  In het geval dat aanleiding gaf tot het arrest van 3 oktober 1997 was er trouwens 
wel degelijk betaald, maar aan een verkeerde griffie.  Het feit dat de appellant het rolrecht niet 
tijdig betaald heeft, mag geen fatale gevolgen hebben, precies omdat er sprake kan zijn van 
een onschuldige vergissing.  Het rolrecht is bovendien een vrij geringe som (de ontvangsten 
uit de rolrechten dragen slechts in minieme mate bij tot de financiering van het gerecht), zodat 
ontstentenis van tijdige betaling ervan bezwaarlijk als een kapitale en onvergeeflijke blunder 
mag worden beschouwd.  De geïntimeerde mag uit zo’n vergissing geen voordeel halen – 
tenzij bij aangehouden weigering van de appellant om het nodige te doen, d.i. nadat hij erop 
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gewezen werd dat hij eerst het rolrecht moet betalen vooraleer de procedure voortgang kan 
vinden, maar hij in dat geval desalniettemin nalaat het nodige te doen. 
 In art. 1060 is weliswaar sprake van inschrijving op de rol “vóór de datum van ver-
schijning die in de akte van beroep is vermeld”, zodat men op het eerste gezicht pessimistisch 
zou kunnen zijn over de mogelijkheden tot regularisatie, gelet op de irreversibiliteit van het 
verstrijken van de tijd.  Anders gezegd: wie te laat betaalt, kan toch niet worden uitgenodigd 
om alsnog te betalen vóór de datum van verschijning?  Dat is op zich uiteraard juist, maar om 
dit probleem op te vangen dient men ervan uit te gaan dat “inschrijving op de rol” in art. 1060 
betrekking heeft op de inschrijving op de rol sensu stricto evenals op de inschrijving in het 
wachtregister (wat gebruikelijk is als het rolrecht nog niet betaald is).  Dat wachtregister 
vervult immers dezelfde functie als de rol.  Het Hof van Cassatie lijkt echter deze moge-
lijkheid van regularisatie helaas niet genegen.494

 
3. Voorbarige proceshandelingen 
 
162. Voorbarigheid van de vordering kan aanleiding geven tot onontvankelijkheid, zonder 
dat voorbarigheid van de vordering noodzakelijkerwijze gelijk hoeft te staan met een vorm-
gebrek waarvoor de nietigheidssanctie meer aangewezen is. 
 Wanneer een vordering wordt afgewezen als zijnde onontvankelijk wegens voorbarig-
heid – of wegens iets dat neerkomt op voorbarigheid, aangezien in sommige gevallen van 
voorbarigheid de vordering onontvankelijk wordt verklaard zonder melding van de term 
“voorbarigheid” – wordt daarmee trouwens de toegang tot de rechter i.v.m. datgene wat men 
wenst te bekomen in zekere zin wel definitief afgesloten, zoals vrijwel steeds het geval is bij 
onontvankelijkheid, doch men staat dan niettemin vaak voor situaties waarin het definitief 
karakter van die afsluiting van de toegang tot de rechter moet worden gerelativeerd.495  Het 
geval aangehaald in het volgende randnummer maakt dit duidelijk. 
 
a. Voorziening in cassatie tegen een beslissing die geen eindbeslissing is 
 
163. Een exhaustieve opsomming bieden van alle gepubliceerde arresten van het Hof van 
Cassatie waarin een voorziening in cassatie wordt afgewezen omdat het erin ontwikkelde 
middel gericht is tegen een beslissing die geen eindbeslissing is, zou weinig zin hebben.  
Enkele verwijzingen naar recente arresten waarin het Hof zijn rechtspraak terzake bevestigt, 
mogen volstaan.496

 Een meldenswaardige toepassing is nog het arrest van het Hof van Cassatie van 27 no-
vember 2003 waarin het Hof overweegt: “Overwegende dat de beslissing in hoger beroep 

                                                 
494  Cass. 3 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 900.  Het Hof verwerpt blijkbaar de inschrijving op het 

wachtregister als mogelijkheid tot regularisatie, maar dit zonder overtuigende motivering. 
495  Zie bijvoorbeeld: Cass. 23 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 646 (“Dat het cassatieberoep voorbarig is, 

mitsdien niet ontvankelijk”). 
496  Cass. 2 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1698; Cass. 29 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 995; Cass. 13 

januari 1997, Arr. Cass. 1997, 58; Cass. 10 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 56; Cass. 3 mei 1996, Arr. 
Cass. 1996, 387; Cass. 3 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 265. 
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over de vordering om, overeenkomstig artikel 1401 van het Gerechtelijk Wetboek, alvorens 
het hoger beroep te behandelen, de voorlopige tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis toe 
te staan, een eindbeslissing is waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat.”497  Dit arrest 
illustreert dat het begrip “eindbeslissing” allerminst samenvalt met “beslissing over de grond 
van de zaak”. 
 Krachtens art. 1077 Ger. W. staat een voorziening in cassatie slechts open na het eind-
vonnis.498  Luidens art. 19, lid 1, Ger. W. is een vonnis een eindvonnis, in zoverre daarmee de 
rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt is uitgeput, behoudens de rechtsmiddelen bij 
de wet bepaald.499

 In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 2 november 2000, was een voorziening 
in cassatie ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep waarbij de vervanging van een 
gerechtsdeskundige (die van mening was zijn opdracht niet te kunnen vervullen) werd bevo-
len, zonder dat het hof van beroep daarbij een geschilpunt heeft moeten beslechten.  Het 
middel van niet-ontvankelijkheid gesteund op art. 1077 Ger. W., wordt door het Hof van 
Cassatie gegrond verklaard. 
 
164. De relativering van het definitief karakter van de afsluiting van de toegang tot de rechter 
als gevolg van onontvankelijkheid, is in het besproken geval duidelijk.  De voorziening in 
cassatie tegen de beslissing waarbij de deskundige vervangen werd, is onontvankelijk en daar-
over zal de rechtzoekende in geen geval nog een uitspraak kunnen verkrijgen.  Wanneer even-
wel de procedure voor het Hof van Beroep aanleiding geeft tot een (uiteraard nieuw) arrest 
waarin in tegenstelling tot het vorige wèl over een geschilpunt de rechtsmacht van het hof van 
beroep wordt uitgeput, dan staat tegen dat arrest wel degelijk de mogelijkheid van een voor-
ziening in cassatie open. 

Voorbarigheid is per definitie een fenomeen van voorbijgaande aard.  Het besproken 
geval maakt ook duidelijk dat voorbarigheid geen probleem is van enig vormgebrek: de aard 
zelf van de beslissing alvorens recht te doen verzet zich tegen een voorziening in cassatie, in 
het licht van art. 1077 Ger. W. (dat een element vormt van de invulling door de wetgever van 
de opdracht van het Hof van Cassatie).  De rechtzoekende die een voorbarige voorziening in 
cassatie instelt, heeft m.a.w. geen recht om over de gegrondheid van zijn aanspraak (nl. de 
voorziening in cassatie) te worden gehoord door de rechter, in casu het Hof van Cassatie. 
 Er ligt aldus een geval voor van ontstentenis van rechtsvordering (vanuit de specifieke 
invalshoek of de partij het recht heeft om gehoord te worden over de gegrondheid van haar 
voorziening in cassatie), zodat onontvankelijkheid als sanctie geheel op haar plaats is. 

                                                 
497  Cass. 27 november 2003, C.01.0389/N, www.cass.be. 
498  Zie ook over het begrip “eindvonnis”: Cass. 7 november 1994, Arr. Cass. 1994, 931 (een vonnis waarbij 

uitspraak wordt gedaan over de ontvankelijkheid van de vordering, geldt als een eindvonnis); Cass. 19 
mei 1998, P.96.0926/N, www.cass.be (“Overwegende dat het bestreden vonnis, met toepassing van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de zaak naar de Politierechtbank te Luik 
verwijst en “de uitspraak over al het overige, met inbegrip van de kosten, aan(houdt)”; / Overwegende 
dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid; / Dat de voorziening, nu zij is ingesteld vóór de 
eindbeslissing, niet ontvankelijk is”). 

499  Zie ook: Cass. 2 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1698. 
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 In de praktijk wordt aan de hier beoogde situatie meestal een mouw gepast door samen 
met de voorziening een akte van afstand neer te leggen, voor het geval het Hof zou oordelen 
dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is.  Als het Hof van oordeel is dat inderdaad 
geen eindbeslissing voorligt, verleent het akte van de afstand.  Als daarentegen wel geoor-
deeld wordt dat een eindbeslissing voorligt, zal worden vastgesteld dat er geen reden voorligt 
om akte te verlenen van de afstand.  Een formule die in dat geval ook gebruikt wordt, is dat 
geen afstand wordt verleend omdat de afstand “berust op een dwaling”.500

 
b. Enkele andere gevallen van voorbarigheid 
 
165. Het feit dat het bijzonder moeilijk is om (praktisch relevante) voorbeelden te bedenken 
van andere situaties waarin sprake is van voorbarige proceshandelingen die gesanctioneerd 
(mogen) worden met onontvankelijkheid (ratione temporis), is geen toeval.  Voorbarigheid of 
“spreken voor zijn beurt” geeft van nature geen aanleiding tot verlies van het recht om ge-
hoord te worden over de grond van de zaak, maar tot de verplichting te wachten tot men “aan 
de beurt” is.  Als er dan toch al sprake is van een onontvankelijkheid, zijn de gevolgen daar-
van – zoals blijkt in het geval besproken in het volgende randnummer – beperkt in de tijd. 
 
166. Bij hoger beroep tegen tussenvonnissen kan in bepaalde gevallen sprake zijn van voor-
barigheid.  Een aantal aspecten van deze problematiek (maar dan vanuit het oogpunt van laat-
tijdigheid), komt reeds aan bod in randnrs. 127 e.v. 
 Stel dat de rechter een tussenvonnis wijst waarin hij de partijen uitnodigt om nopens een 
bepaald element nader standpunt in te nemen.  Het spreekt voor zich dat het onwenselijk is 
dat tegen een dergelijk tussenvonnis hoger beroep wordt ingesteld (of minstens dat een hoger 
beroep tegen zo’n vonnis aanleiding zou geven tot devolutie naar de appèlrechter).  Het Ge-
rechtelijk Wetboek sluit hoger beroep tegen vonnissen alvorens recht te doen echter niet uit 
(en terecht, want als bv. de rechter een expert aanstelt en daarbij één of andere rechtsregel 
schendt of een expert aanstelt in omstandigheden waarin hij had moeten besluiten dat het ver-
zoek tot aanstelling van een expert louter was ingegeven door dilatoire motieven, dan moet 
ingrijpen van de appèlrechter mogelijk zijn). 

Kan de appèlrechter het hoger beroep in deze hypothese afwijzen als zijnde 
onontvankelijk ratione temporis wegens voorbarigheid?  Het antwoord op die vraag is 
positief, in zoverre dit wordt ingepast binnen de krijtlijnen van de artikelen 1050, 1055 en 
1068 Ger. W.  Met name zal het hoger beroep niet onontvankelijk zijn omdat er sprake is van 
hoger beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen: dat is immers perfect mogelijk 
(weliswaar met inachtneming van art. 1050 en art. 1055: zie daarover randnrs. 127 e.v.).  
Wanneer de rechter zich in zijn uitspraak ertoe beperkt de partijen uit te nodigen standpunt in 
te nemen over een aantal elementen of bv. bepaalde stukken voor te leggen, zal hij zich er in 
de praktijk meestal wel voor hoeden om zijn rechtsmacht over enig punt reeds uit te putten 
(want in dat geval zal de devolutieve werking niet zelden tot gevolg hebben dat het debat hem 
voor het overige onttrokken wordt).  In die hypothese kan het vonnis alvorens recht te doen 
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gelden als onderzoeksmaatregel in de zin van art. 1068, lid 2, Ger. W., luidens hetwelk de 
appèlrechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter terugverwijst, indien de appèlrechter, 
zelfs gedeeltelijk, een in het bestreden vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.  Men 
mag in een dergelijk geval aannemen dat het hoger beroep voorbarig is (want gericht tegen 
een beslissing die enkel een onderzoeksmaatregel inhoudt).  In de praktijk duiken in zulke 
situaties soms formuleringen op als “kan het hoger beroep in deze stand van het geding niet 
worden toegelaten”, die perfect weergeven wat er aan de orde is: er is wel degelijk sprake van 
een onontvankelijkheid ratione temporis (de appellant wordt over de gegrondheid van het 
hoger beroep niet gehoord), ook al is daarvan in art. 1068 niet met zoveel woorden sprake.  
Het tijdsbegrip bij onontvankelijkheid ratione temporis is ruimer dan enkel het verstrijken 
van de tijd, maar omvat ook problemen aan de orde wanneer de juiste fase in de procedure 
nog niet is aangebroken.501  Ook zonder gewag te moeten maken van een 
onderzoeksmaatregel, kan de appèlrechter een hoger beroep tegen een tussenvonnis waarin de 
rechter over geen enkel punt zijn rechtsmacht uitput, afwijzen als zijnde onontvankelijk, met 
name wanneer het hoger beroep voorbarig is op grond van de art. 1050 en 1055 Ger. W.: 
zoals besproken onder randnr. 438, vindt de devolutieve werking geen uitwerking indien het 
hoger beroep onontvankelijk is. 
 
167. Een volgend geval van voorbarigheid ligt voor bij miskenning van een verschijnings-
termijn.  In dat geval heeft niet degene die liet overgaan tot dagvaarding te vroeg gehandeld 
bij de betekening van de dagvaarding, maar heeft men de tegenpartij te weinig tijd gegund.  
Dat is weliswaar een voorbeeld van een voorbarige proceshandeling (hoewel zoals gezegd in 
dat geval niet de proceshandeling bestaande uit de dagvaarding te vroeg is, maar wel de inlei-
dingszitting, die uiteraard ook kan gelden als proceshandeling), maar dat geval hoort niet 
thuis onder de hoofding “onontvankelijkheid ratione temporis”, omdat daar geen sprake is van 
onontvankelijkheid, maar wel van een nietigheid, zoals besproken wordt in randnummer 295.  
Zie ook randnr. 256. 
 
D. NIET-ONTVANKELIJKHEID RATIONE MATERIAE 
 
1. Algemene opmerkingen 
 
168. De niet-ontvankelijkheid ratione materiae vormt een restcategorie waarin alle gevallen 
van niet-ontvankelijkheid kunnen worden ondergebracht die geen toepassingen zijn van 
onontvankelijkheid ratione personae of ratione temporis. 
 Het gaat telkens om gevallen waarin de betrokkene geen recht heeft om over de ge-
grondheid van zijn aanspraak een uitspraak te bekomen – er is m.a.w. sprake van ontstentenis 
van rechtsvordering. 

                                                 
501  Precies omdat niet het verstrijken van de tijd als zodanig aan de orde is, maar wel de aard of de inhoud 

van de betrokken beslissing, zou men men wellicht ook kunnen volhouden dat dit geval beschouwd moet 
worden als een onontvankelijkheid ratione materiae.  Aangezien aan deze vraag geen praktische 
gevolgen verbonden zijn, mag ze verder buiten beschouwing blijven. 
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 Indien de rechtzoekende wel degelijk het recht heeft om over de gegrondheid van zijn 
aanspraak gehoord te worden, doch de onontvankelijkheid wordt uitgesproken ter sanctione-
ring van iets dat in wezen betrekking heeft op de vorm waarin de rechtsvordering wordt uit-
geoefend, dan staat men mogelijkerwijze voor een oneigenlijk c.q. ongepast gebruik van de 
onontvankelijkheidssanctie (zoals supra omschreven onder randnr. 59). 
 
2. Subjectief recht waaraan nooit een rechtsvordering verbonden was 
 
169. Als typevoorbeeld van onontvankelijkheid ratione materiae gelden de gevallen waarin 
een rechtssubject beschikt over een subjectief recht, zonder dat daaraan een rechtsvordering 
verbonden is.  In dat verband werden de speelschuld en de natuurlijke verbintenis reeds ver-
meld (cf. supra, randnr. 16).  Een ander voorbeeld wordt geleverd door art. 17 van de 
Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap van 14 november 1939 (B.S. 18 
november 1939).  Dat artikel bepaalt: “Is in rechte niet ontvankelijk, de vordering tot betaling 
van dronkenmakende dranken die in drankgelegenheden, koffiehuizen, hotels, herbergen en 
welkdanige drankslijterijen ook verbruikt werden.  /  Deze bepaling is niet van toepassing op 
de vordering tot betaling van schuld aangegaan wegens logement of kostgeld in de hotels en 
herbergen en wegens de eetmalen welke tegelijk dranken en spijzen begrijpen.”502

 Het subjectief recht bestaat in zulke gevallen wel degelijk (vrijwillige betaling kan 
alsdan geen aanleiding geven tot gedwongen terugbetaling), doch het kan niet in rechte 
worden afgedwongen. 
 Wanneer er sprake is van een subjectief recht zonder dat daaraan ooit een rechtsvor-
dering verbonden is geweest (zoals bij de speelschuld), staat men voor een geval van onont-
vankelijkheid ratione materiae.  Wanneer daarentegen de rechtsvordering teloor is gegaan 
ingevolge het onbenut laten verstrijken van een termijn, staat men voor onontvankelijkheid 
ratione temporis.  Het vrijwillig betalen van een verjaarde schuld geldt evenwel als het zich 
kwijten van een natuurlijke verbintenis, zodat degene die overging tot betaling in zo’n geval 
geen aanspraak kan maken op terugbetaling.  Tijdsverloop kan een verbintenis m.a.w. doen 
verworden tot een natuurlijke verbintenis. 

Het fenomeen van de natuurlijke verbintenis is per definitie verbonden met de afwezig-
heid van rechtsvordering, maar die afwezigheid kan het gevolg zijn van de omstandigheid dat 
er nooit enige rechtsvordering bestaan heeft (waarbij sprake is van onontvankelijkheid ratione 

                                                 
502  Uit de samenhang en doelstellingen van de Besluitwet (bestrijding van openbare dronkenschap en de ver-

mindering van “wanorde, schandaal, of (…) gevaar” daardoor veroorzaakt), blijkt dat het begrip “dron-
kenmakende dranken” in die Besluitwet in twee betekenissen gebruikt wordt.  Het opdienen van zulke 
dranken aan minderjarigen is krachtens de Besluitwet strafbaar.  In die context duidt dat begrip op 
dranken die alcohol bevatten in een voldoende concentratie opdat men er dronken van kan worden 
(m.a.w. alcoholische dranken, maar allicht met uitsluiting van tafelbier met een alcoholgehalte van bv. 
1°).  De bedoeling van de wet kan uiteraard niet zijn dat men zich één of twee glazen sterke drank, wijn 
of bier laat serveren in een drankgelegenheid en dat men vervolgens zonder te betalen zou mogen 
vertrekken.  Opdat de vordering onontvankelijk zou zijn, lijkt vereist dat de geserveerde dranken daad-
werkelijk en kennelijk dronkenschap veroorzaakt hebben, of opgediend werden aan een persoon die 
reeds kennelijk dronken was.  De omstandigheid dat de vordering dan onontvankelijk is, levert een 
bijkomende sanctie op, naast het gegeven dat het opdienen van dronkenmakende dranken aan een 
persoon die reeds kennelijk dronken is, krachtens dezelfde Besluitwet ook strafbaar is (art. 4). 
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materiae), of van het teloorgaan van de rechtsvordering ingevolge tijdsverloop (onont-
vankelijkheid ratione temporis). 
 Situaties waarbij vorderingen in rechte worden ingeleid door de titularis van een sub-
jectief recht die nooit over een rechtsvordering heeft beschikt, doen zich in de praktijk niet 
vaak voor.  Praktische problemen zijn in dit verband trouwens moeilijk denkbaar: wanneer er 
nooit een rechtsvordering bestaan heeft, heeft de eiser per definitie geen recht om gehoord te 
worden over de gegrondheid van zijn aanspraak.  Deze situatie is inderdaad een “schoolvoor-
beeld” (in de zin van: duidelijk maar in de praktijk zeldzaam) van onontvankelijkheid. 
 
3. Subjectief recht waaraan geen rechtsvordering meer verbonden is ingevolge afstand 
of vroegere rechterlijke uitspraak 
 
170. De rechtsvordering is (vrijwel steeds) een afgeleide van een subjectief recht, in die zin 
dat een rechtsvordering die niet zou worden uitgeoefend ter verwerkelijking van een 
subjectief recht, een zeldzaamheid is.503  Anders gezegd, de rechtsvordering kan meestal niet 
bestaan zonder dat zij gekoppeld is aan een subjectief (materieel) recht.  De rechtsvordering 
leidt derhalve (in beginsel) geen autonoom bestaan. 
 De rechtsvordering kan teloorgaan in omstandigheden die allerminst het verlies van het 
subjectief recht zelf impliceren.  De verjaring is daarvan een mooi voorbeeld, omdat het voor-
werp van de verjaring enkel het recht is om de aanspraak in rechte uit te oefenen.  Het recht 
zelf blijft, zoals reeds vermeld, bestaan (wie een verjaarde schuld betaalt, kwijt zich van een 
natuurlijke verbintenis). 
 Niet enkel het verstrijken van de tijd kan het einde inhouden van de rechtsvordering.  
Men kan van de rechtsvordering ook afstand doen, bijvoorbeeld binnen het kader van een 
minnelijke regeling. 
 Wanneer over het bestaan van een (materieel) recht een rechterlijke uitspraak gewezen 
is, impliceert dit zeer vaak dat het materiële recht in kwestie niet teloor gaat.  Integendeel, het 
bestaan ervan wordt uitdrukkelijk erkend, althans voor wat betreft de ingewilligde vordering.  
De rechtsvordering daarentegen gaat ingevolge de uitoefening ervan wel teloor, daar men niet 
tweemaal dezelfde vordering (met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak) tussen dezelfde 
partijen (optredend in dezelfde hoedanigheid) kan instellen (cf. art. 23 Ger. W.). 
 In dit soort gevallen (exceptie van dading, exceptie van gewijsde,…)504 is de onontvan-
kelijkheid als sanctie uiteraard volledig op haar plaats, daar het typevoorbeelden betreft van 
situaties waarin sprake is van ontstentenis van rechtsvordering. 
 
4. Verkeerde vordering voor verkeerde rechter 
 
171. Wanneer men iets vordert voor een bepaalde rechter, terwijl men iets anders had moeten 
vorderen voor een andere rechter, kan de vordering niet-ontvankelijk zijn.  Er ligt in zo’n 

                                                 
503  Zie supra onder randnr. 16, waarin wordt vermeld dat ook in het privaatrecht een objectief contentieux 

bestaat. 
504  Zie hierover ook infra, nr. 390. 
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geval immers niet louter een bevoegdheidsprobleem voor, waarbij een verwijzing denkbaar is.  
De afwijzing door rechter x van vordering a, impliceert evenmin dat rechter y zich niet meer 
zou kunnen uitspreken over vordering b (behalve dan indien men gewacht heeft met de instel-
ling van vordering b totdat over vordering a uitspraak gedaan zou worden en inmiddels de 
termijn voor vordering b verstreken is). 
 Een voorbeeld maakt dit duidelijk: wanneer men een vordering tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter op grond van gewettigde verdenking instelt voor het Hof van Cassatie, 
waarbij duidelijk is dat men slechts verdenking aanvoert tegen bijvoorbeeld één of twee 
magistraten uit een bepaalde rechtbank, maar niet àlle magistraten van die rechtbank, dan had 
men niet de onttrekking van de zaak aan de rechter (art. 648 e.v. Ger. W.) moeten vorderen, 
doch wel de wraking (art. 828 e.v. Ger. W.) (zie ook randnrs. 193, 697-698).505  De vordering 
is in dat geval kennelijk onontvankelijk.506  Een uitspraak van die aard blijft – abstractie 
makend van een eventueel probleem van termijnen – zonder invloed op de mogelijkheid om 
een vordering tot wraking in te leiden voor de bevoegde rechter.  Dat geldt zelfs in de 
gevallen waarin die rechter het Hof van Cassatie is, aangezien de afwijzing van een vordering 
tot onttrekking niet inhoudt dat reeds uitspraak gedaan is over een vordering tot wraking.  In 
de laatste hypothese staat men evenwel voor een situatie waarin men iets verkeerd vordert 
voor de juiste rechter, wat in het volgende randnummer besproken wordt. 
 
5. Verkeerde vordering voor juiste rechter 
 
172. Verkeerde vorderingen ingesteld voor de juiste rechter, worden niet zelden afgewezen 
als onontvankelijk.  Wanneer echter duidelijk is dat een partij iets welbepaald heeft willen 
vorderen doch zij haar vordering in verkeerde vorm gegoten heeft, kan men staan voor een 
louter vormgebrek.  In dat geval is onontvankelijkheid niet de aangepaste sanctie (meer hier-
over onder randnrs. 267 e.v.). 
 Wanneer de (bevoegde) rechter vaststelt of tot de overtuiging komt dat de eiser iets 
anders heeft willen vorderen dan datgene wat hij blijkens de stukken van de procedure vraagt, 
dan moet in eerste instantie onderzocht worden of de situatie kan worden geregulariseerd.  De 
vordering in zo’n geval zonder meer afwijzen als zijnde onontvankelijk, lijkt overdreven 

                                                 
505  Cass. 23 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1251.  Zie ook: E. BREWAEYS, “Kennelijk onontvankelijke 

verzoeken tot wraking of onttrekking van de zaak aan de rechter”, (noot onder Cass. 3 januari 2002), P. 
& B. 2002, 208. 

506  Cass. 20 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1812.  Hetzelfde doet zich voor wanneer enkel tegen de 
vrederechter gewettigde verdenking aangevoerd wordt, maar niet tegen de plaatsvervangende 
vrederechters: Cass. 20 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 707.  Zie verder ook: Cass. 17 december 1998, Arr. 
Cass. 1998, 1160: wanneer geen enkele rechter van een rechtbank zitting wenst te nemen in een bepaalde 
zaak, kan bij partijen en derden gewettigde verdenking ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en 
onpartijdigheid van die rechtbank.  Voor wat betreft de onttrekking van de zaak aan de rechter, raadplege 
men ook de Wet van 6 december 2005 tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het 
Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan 
de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te 
berechten (Belgisch Staatsblad 13 januari 2006).  Zie daarover ook: N. CLIJMANS, “Lang hebben we er 
niet op moeten wachten.  Het eerste cassatiearrest waarbij een zaak ingevolge de nieuwe wet aan de 
rechter wordt onttrokken bij gebreke van vonnis binnen de zes maanden, is een feit”, (noot onder Cass. 9 
februari 2006), R.A.B.G. 2006, 827.  
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streng.  De eiser zou de kans moeten krijgen de vergissing recht te zetten, op voorwaarde dat 
ook het recht van verdediging van de verweerder in acht wordt genomen. 
 
173. Een arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2000 is illustratief in dit verband.507  
De Belgische Staat meende geconfronteerd te worden met een tegenstrijdigheid van een 
beslissing van een rechter van de rechterlijke orde enerzijds en een arrest van de Raad van 
State anderzijds.  De kortgedingrechter veroordeelde de Belgische Staat om een vreemdeling 
toegang te verlenen tot het grondgebied, terwijl de Raad van State afwijzend had beschikt op 
een door die vreemdeling bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingesteld beroep tegen een 
administratieve beslissing die hem beval het grondgebied te verlaten. 
 Vervolgens leidt de Belgische Staat een vordering tot regeling van rechtsgebied in voor 
het Hof van Cassatie.  Luidens art. 645 Ger. W. heeft regeling van rechtsgebied in burgerlijke 
zaken plaats wanneer er strijdigheid is tussen in kracht van gewijsde gegane beslissingen van 
twee of meer rechters over dezelfde vordering of over samenhangende vorderingen.  De vor-
dering tot regeling van rechtsgebied wordt bij het Hof van Cassatie ingediend bij verzoek-
schrift (art. 646 Ger. W.).  Regeling van rechtsgebied kan aanleiding geven tot vernietiging 
van de gevoerde rechtspleging (art. 647 Ger. W.). 
 De regeling van rechtsgebied heeft alle kenmerken van een buitengewoon rechtsmiddel 
(wanneer dat gedefinieerd wordt als een uitzonderlijk middel om een rechterlijke beslissing 
ongedaan te maken).  Nochtans wordt de regeling van rechtsgebied in het Gerechtelijk 
Wetboek niet behandeld onder de rechtsmiddelen, maar wel als een geschil van bevoegdheid. 
 Het Hof van Cassatie overweegt in het besproken arrest van 10 maart 1999 dat art. 645 
Ger. W. enkel kan worden toegepast in zoverre de rechtscolleges die de tegenstrijdige beslis-
singen hebben gewezen tot de Rechterlijke Orde behoren.  Wanneer de tegenstrijdigheid be-
trekking heeft op een beslissing van een rechtscollege van de Rechterlijke Orde enerzijds en 
van een administratief rechtscollege anderzijds, dan ligt – aldus nog het Hof – een conflict 
van attributie voor, waarop de procedure van regeling van attributie toepasselijk is. 
 De regeling van attributie is een fenomeen dat omschreven wordt in art. 34 van de Ge-
coördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.  Met name bepaalt art. 34 van 
de R.v.St.-Wet dat wanneer de afdeling administratie en een hof of een rechtbank van de 
rechterlijke orde zich beide hetzij bevoegd, hetzij onbevoegd hebben verklaard om van de-
zelfde eis kennis te nemen, de bevoegdheidsregeling ten aanzien van het geschil wordt ver-
volgd door de meest naarstige partij en door het Hof van Cassatie beslecht zoals bepaald voor 
de regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken.  De laatste zin van art. 34 R.v.St.-Wet 
luidt: “Het arrest tot regeling van rechtsgebied wordt echter door het Hof in verenigde kamers 
uitgesproken.”  De “echter” in die bepaling drukt een tegenstelling uit: in de “gewone” pro-
cedure van regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken zoals bepaald in art. 645 e.v. Ger. 
W., is geen sprake van verenigde kamers.  Opvallend is wel dat in art. 34 R.v.St.-Wet – in het 
kader van de regeling van attributie (een term die nochtans in art. 34 R.v.St.-Wet niet 
voorkomt!) – sprake is van “het arrest tot regeling van rechtsgebied”, naast de uitdrukkelijke 

                                                 
507  Cass. 10 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 561. 
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bepaling dat de procedure beslecht wordt “zoals bepaald voor de regeling van rechtsgebied in 
burgerlijke zaken”. 
 Wat blijkt nu evenwel: de vordering van de partij (de Belgische Staat nota bene, bijge-
staan door een advocaat bij het Hof van Cassatie) die meent geconfronteerd te worden met 
een tegenstrijdigheid tussen een arrest van de Raad van State en een beslissing van een 
rechter van de rechterlijke orde en die een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied 
indient, wordt afgewezen op de grond dat geen regeling van rechtsgebied voorligt maar wel 
een conflict van attributie (waarvoor volgens art. 36 R.v.St.-Wet van toepassing is… de 
procedure van regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken). 
 Luidens de conclusie van proc.-gen. Piret voor het arrest, is “het verzoekschrift (…) niet 
ontvankelijk omdat (…) regeling van rechtsgebied alleen betrekking heeft op de rechtscol-
leges van de rechterlijke orde.  Wanneer er zoals te dezen een conflict rijst tussen rechterlijke 
rechtscolleges en administratieve rechtscolleges, dient er geen regeling van rechtsgebied maar 
wel een regeling van attributie te gebeuren.  Het verzoekschrift strekt niet tot regeling van 
attributie en voert geenszins art. 34 Wet Raad van State aan.  Het beoogt een regeling van 
rechtsgebied en beroept zich uitsluitend op de artt. 635 e.v. Ger. W.”508

 Doordat geen sprake was van een regeling van attributie en geen melding werd gemaakt 
van art. 34 R.v.St.-Wet, was volgens de procureur-generaal het voorwerp van de vordering 
verkeerd omschreven. 
 Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat in de conclusie van de procureur-gene-
raal vermeld wordt: “Het verzoekschrift is niet ontvankelijk”509, maar dat in het arrest zelf 
geen uitspraak gedaan wordt over de ontvankelijkheid van de vordering.  De bewoordingen 
waarin het Hof de vordering afwijst luiden: “Om die redenen [zijnde dezelfde redenen zoals 
door de procureur-generaal aangehaald en zoals hierboven weergegeven], zegt dat er geen 
grond bestaat tot regeling van rechtsgebied”.510

 De sanctie door het Hof van Cassatie uitgesproken in dit geval, is eigenlijk vooral een 
sanctie op het feit dat art. 34 R.v.St.-Wet onvermeld is gebleven, hoewel duidelijk was dat de 
procedure geregeld in die wetsbepaling gevolgd werd.  De sanctionering van de niet-ver-
melding van de geschonden wetsbepaling was in casu niet aan de orde: eiser voerde niet aan 
dat art. 34 R.v.St.-Wet geschonden werd.  Eiser maakte toepassing van die bepaling (in die 
bepaling wordt immers met zoveel woorden gezegd dat de procedure van de regeling van 
rechtsgebied toepasselijk is en het begrip regeling van attributie of conflict van attributie 
komt in dat art. 34 niet voor), maar liet na melding te maken van het feit dat hij toepassing 
maakte van art. 34 R.v.St.-Wet. 
 Het eindresultaat van de procedure bestond erin dat de rechtzoekende (in dit geval de 
Belgische Staat) na het mislukte initiatief voor het Hof van Cassatie, nog steeds in de over-
tuiging verkeerde dat hij geconfronteerd werd met twee tegenstrijdige beslissingen, zonder 

                                                 
508  J.-M. PIRET, conclusie voor Cass. 10 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 561. 
509  Opgemerkt mag worden dat een “verzoekschrift” afwijzen als zijnde onontvankelijk, enigszins onge-

lukkig taalgebruik is: wat ontvankelijk of onontvankelijk is, is de vordering neergelegd in, bijvoorbeeld, 
een verzoekschrift.  Het verzoekschrift zelf is slechts de belichaming van de vordering. 

510  Cass. 10 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 562. 
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evenwel over de gegrondheid daarvan een uitspraak te hebben verkregen, wat een onbe-
vredigende toestand is. 
 Voor zover er in dit geval al iets te sanctioneren viel (immers: vereist art. 34 dat de 
partij die toepassing maakt van de procedure zoals geregeld in die bepaling, ook uitdrukkelijk 
melding maakt van het feit dat zij die bepaling toepast?), was een andere oplossing dan die 
geboden door het Hof van Cassatie zeker wenselijk.  Een echte wijziging van het voorwerp 
van de vordering was niet aan de orde: wie in het kader van een conflict van attributie 
melding maakt van “regeling van rechtsgebied” kan men moeilijk iets ten kwade duiden, 
aangezien hij slechts de terminologie zoals vervat in art. 34 R.v.St.-Wet gebruikt.  Enige 
twijfel over het voorwerp van de vordering bestond er niet.  Het Hof van Cassatie betwijfelde 
niet dat het de bedoeling was toepassing te maken van art. 34 R.v.St.-Wet.  Slechts de 
ontstentenis van de (nochtans nergens wettelijk vereiste) vermelding van die bepaling was 
blijkbaar een steen des aanstoots. 

Wanneer een rechter meent dat een noodzakelijke vermelding ontbreekt, dan past het de 
betrokken partij de mogelijkheid te bieden die ontbrekende vermelding naderhand aan te 
brengen, met name wanneer het naderhand aanbrengen van die vermelding niemands recht 
van verdediging schendt.  Datgene wat de vordering van de eiser in het besproken geval fataal 
is geworden, leek in die zaak zelfs niet meer op een eenvoudige valkuil (als valkuilen steeds 
op dezelfde plaats op het pad liggen, weet de vakman na verloop van tijd waar ze liggen) 
maar had veeleer de kenmerken van een onvoorspelbare hinderlaag. 
 
6. Vordering tegen verkeerde partij – ontstentenis van rechtsband – quid bij overleden 
verweerder? 
 
174. Onontvankelijkheid kan de gepaste sanctie zijn wanneer een vordering wordt gericht te-
gen een partij waartegen de vordering niet moest (of mocht) worden gericht.  In zo’n geval is 
sprake van ontstentenis van het recht om een rechterlijke uitspraak te bekomen in zoverre de 
aanspraak gericht is tegen een bepaalde partij. 
 De onontvankelijkheid kan in dat opzicht gedeeltelijk zijn.  De vordering is slechts on-
ontvankelijk in zoverre zij gericht is tegen een partij die niet bij het geding had moeten 
worden betrokken. 
 Het voordeel van de sanctie van de onontvankelijkheid in zo’n geval, is dat de partij die 
weet dat de vordering niet tegen haar had mogen worden gericht, geen standpunt zal moeten 
innemen over de grond van de zaak.511

 Een typevoorbeeld van de situatie zoals hier beoogd, is wanneer een hoger beroep 
gericht wordt door A tegen B, wanneer in eerste aanleg tussen A en B geen geschil bestond en 
het geding niet onsplitsbaar is.  Wanneer noch A noch B iets van elkaar vorderden en zij 
enkel conclusie hebben genomen in elkaars “tegenwoordigheid” maar niet “tegen” elkaar, 
bestond er in eerste aanleg tussen hen geen geschil.512  Het hoger beroep van A tegen B moet 
                                                 
511  Voor zover die partij dat nog kan.  Een voorbeeld van wat hier beoogd wordt, is namelijk de onont-

vankelijkheid van een cassatieberoep tegen een overleden verweerder (Cass. 31 mei 1996, Arr. Cass. 
1996, 525).  

512  Meer daarover onder randnummer 434. 
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in zo’n geval onontvankelijk worden verklaard.513  Er is m.a.w. sprake van ontstentenis van 
een procesrechtelijke rechtsband. 
 
175. Een ander voorbeeld van onontvankelijkheid zoals hier beoogd, ligt voor bij een wra-
king die gericht wordt tegen een rechter of tegen een magistraat van het Openbaar Ministerie.  
De akte tot wraking leidt immers een eenzijdige procedure in, die incidenteel is ten opzichte 
van het hoofdgeschil, en waarin er geen verweerder is.514  De gewraakte rechter is er 
ingevolge art. 836, lid 2, Ger. W. weliswaar toe gehouden om schriftelijk te verklaren dat hij 
ofwel in de wraking berust ofwel weigert zich van de zaak te onthouden, doch dat heeft geen 
weerslag op de eenzijdige aard van die procedure.  Het cassatieberoep tegen een arrest van het 
hof van beroep waarbij de voorgestelde wraking wordt verworpen, is aldus niet tegen de 
gewraakte rechter gericht en moet aan niemand worden betekend.  Het is niet ontvankelijk in 
zoverre het aan de gewraakte rechter is betekend en dus tegen hem is gericht.515

 
176. Een volgend geval (of veeleer groep van gevallen) waarbij sprake kan zijn van onont-
vankelijkheid op grond van het feit dat de vordering gericht is tegen de verkeerde persoon, 
betreft de zgn. “ontstentenis van (procesrechtelijke of materieelrechtelijke) rechtsband”. 
 Hierboven (randnr. 174) werd reeds een geval aangehaald van ontstentenis van een pro-
cesrechtelijke rechtsband (hoger beroep tegen partij met wie men in eerste aanleg geen 
geschil had).  Frequenter is afwijzing van de vordering als zijnde onontvankelijk wegens 
ontstentenis van een materieelrechtelijke rechtsband. 
 Als een bepaalde aanspraak tegen een bepaalde partij gegrond zou kunnen zijn, kan in 
beginsel geen probleem voorliggen van ontstentenis van rechtsband.  Bij ontstentenis van 
rechtsband, is het uitgesloten dat de aanspraak van de eiser gegrond zou kunnen zijn – en dit 
niet op grond van gegrondheid of ongegrondheid van de beweringen van de eiser, maar op 
grond van de afwezigheid van een (procesrechtelijke of materieelrechtelijke) 
rechtsverhouding tussen de partijen. 
 Enkele voorbeelden illustreren het voorgaande.  Wanneer A zijn werkgever wil 
dagvaarden maar hij twijfelt over de vraag wie of wat dat precies is, dan is het mogelijk dat A 
om geen risico te nemen zowel B als C dagvaardt, wetende dat slechts één van hen zijn 
werkgever kan zijn.516  Wanneer de vordering van A steunt op de omstandigheid dat zijn 
werkgever tekort is geschoten aan een verplichting eigen aan de werkgever, dan spreekt het 
voor zich dat die vordering nooit kàn gegrond zijn tegen een persoon of entiteit die niet de 
werkgever is.  Zodra vaststaat dat dit aan de orde is, moet ten aanzien van de betrokken partij 
de gegrondheid van de aanspraak niet verder onderzocht worden: de vordering mag dan 
worden afgewezen als zijnde onontvankelijk wegens ontstentenis van rechtsband. 
                                                 
513  Cass. 7 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 566. 
514  Cass. 12 december 1997, Arr. Cass. 1997, 1355. 
515  Idem.  Zie in dezelfde zin: Cass. 12 december 1997, 1352. 
516  Een dergelijk scenario lijkt prima facie misschien onwaarschijnlijk, maar zoiets kan zich in de praktijk 

zeker voordoen.  Zie bijvoorbeeld het geval aangehaald onder randnummer 154 i.v.m. een ziekenfonds 
dat op de loonfiches, opgesteld door het sociaal secretariaat, omschreven werd als een V.Z.W. zonder in 
werkelijkheid een V.Z.W. te zijn. 
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 De variëteit van gevallen van ontstentenis van rechtsband is vanzelfsprekend zeer groot, 
maar telkens vallen ze onder de gemeenschappelijke noemer dat de vordering tegen de 
betrokken verweerder nooit gegrond zou kunnen zijn, zelfs al formuleert de eiser een aan-
spraak die op zich gegrond is (maar dan ipso facto tegen een andere partij).  Wanneer A con-
tracteert via tussenpersoon B (die bv. insolvabel is) en A twijfelt of de uiteindelijke con-
tractspartij C dan wel D is, dan is het mogelijk dat A genoodzaakt wordt zowel C als D te 
dagvaarden, ook al weet A op het ogenblik van de dagvaarding dat hij met één van beide niet 
gecontracteerd heeft. 
 Wanneer een partij opwerpt dat de vordering jegens haar onontvankelijk is wegens ont-
stentenis van rechtsband (wat in vele gevallen betekent dat die partij met de zaak a.h.w. niets 
te maken heeft), kan het opportuun zijn dat daarover in een tussenvonnis uitspraak gedaan 
wordt.  Dat geldt met name bij langdurige of ingewikkelde procedures, waar bv. een expertise 
zich opdringt. 
 Aan de hand van het bovenstaande, wordt ook duidelijk wat het verband is tussen de 
begrippen “hoedanigheid”517 en “ontstentenis van rechtsband” zoals hierboven beoogd.  Het 
hoedanigheidsvereiste houdt in dat een bepaalde rechtsband vereist is tussen de eiser en de 
aanspraak waarover een procesrechtelijke uitspraak gevorderd wordt.  In art. 17 is in dit 
verband sprake van de “eiser”, maar uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat met de 
eiser eigenlijk het quod plerumque fit beoogd wordt.  Men kan de bovenstaande problemen 
van “ontstentenis van rechtsband” dus ook vertalen als een probleem van hoedanigheid, maar 
dan van “passieve hoedanigheid”.  De werknemer die een vordering op grond van zijn ar-
beidsovereenkomst wenst in te stellen tegen zijn werkgever en die optreedt ter vergoeding van 
schade geleden door hemzelf, heeft de vereiste hoedanigheid in de zin van art. 17 (immers: als 
de titularis van het beweerde subjectief recht zelf optreedt als eiser, is er slechts zelden een 
probleem van hoedanigheid denkbaar518, met name in de gevallen van de zgn. “voorbehouden 
vorderingen”519).  Als hij echter niet met zekerheid weet welke instantie zijn werkgever is, is 
het zoals gezegd denkbaar dat hij zijn vordering richt tegen twee entiteiten.  Als aangenomen 
wordt dat hij slechts één werkgever heeft, is de vordering tegen de “verkeerde” entiteit niet-
ontvankelijk wegens ontstentenis van rechtsband, die men m.a.w. ook kan omschrijven als 
gebrek aan passieve hoedanigheid.  De “verkeerde” entiteit die niet de werkgever is, kàn niet 
de “juiste” verweerder zijn in een procedure waarbij de vordering uitsluitend gesteund is op 
een arbeidsovereenkomst, heeft m.a.w. niet de juiste hoedanigheid om de partij te zijn tegen 
wie een bepaalde vordering in rechte gericht wordt. 
 De aangehaalde voorbeelden illustreren ook dat de ontstentenis van rechtsband (tussen 
eiser en een verweerder, d.w.z. de ontstentenis van passieve hoedanigheid), haar oorsprong 
kan vinden zowel in een rechtsband die zuiver een procesrechtelijke verhouding betreft (zie 

                                                 
517  Zie randnrs. 78. 
518  Zie immers Cass. 26 februari 2004, www.cass.be, geciteerd onder randnr. 80.  Vandaar dat sommige 

auteurs stellen dat indien de titularis van het beweerde subjectief recht zelf in rechte optreedt ter 
vrijwaring van dat recht, het hoedanigheidsvereiste niet echt geldt als een autonome ontvankelijk-
heidsvoorwaarde, maar in dat geval samenvalt met het vereiste van een persoonlijk en rechtstreeks belang 
(A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 48). 

519  Zie daarover randnr. 80. 
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het geval van de litiganten die in eerste aanleg niets tegen elkaar vorderden; zij kunnen ver-
volgens niet tegen elkaar hoger beroep instellen) als in een kwestie die de materieelrechtelijke 
verhouding tussen de partijen betreft (zie het geval van de twijfel over wie nu werkgever is).  
Dat neemt niet weg dat het fenomeen zelf van de ontstentenis van rechtsband, vanzelfspre-
kend in de beide gevallen een vraag van procesrecht is (ongeacht waar het zijn oorsprong 
vindt), daar het resultaat ervan zal zijn dat de vordering onontvankelijk is, zodat een onder-
zoek van de grond van de zaak buiten beeld blijft. 
 In de gevallen van een probleem m.b.t. de “passieve hoedanigheid” ligt zoals besproken 
ook een probleem voor m.b.t. de “hoedanigheid”, zodat er iets voor te zeggen valt deze 
kwestie eenvoudigweg onder te brengen bij de bespreking van het hoedanigheidsvereiste.  In 
de gevallen bedoeld in randnr. 175, is sprake van een vordering gericht tegen een verkeerde 
persoon, niet op grond van een hoedanigheidskwestie, maar veeleer omwille van een wette-
lijke “afblokking”.  Juist omdat niet alle problemen van vorderingen gericht tegen de “ver-
keerde” persoon een probleem van passieve hoedanigheid vormen, werd ervoor gekozen deze 
problemen onder een afzonderlijk opschrift te bespreken. 
 Ook op het vlak van vorderingen gericht tegen de “verkeerde” persoon, dient men zich 
echter te hoeden voor enige “tekstuele obsessie”.520  Stel dat een werknemer op de werkvloer 
het slachtoffer wordt van seksuele agressie gepleegd door een leidinggevende persoon in het 
bedrijf, die bij nader inzien niet de werkgever is of vertegenwoordigt, maar zelf een bediende 
is.  Als de vordering in zo’n geval in de dagvaarding uitsluitend gesteund wordt op de 
arbeidsovereenkomst, is de vraag die aan de orde is niet: “kàn de vordering gericht tegen X 
ooit gegrond zijn”, maar wel: “werd deze vordering juist gekwalificeerd”?  In zo’n geval moet 
de vordering eenvoudigweg geherkwalificeerd worden.  Zolang de vordering blijft steunen op 
een feit of akte aangevoerd in de gedinginleidende dagvaarding (zie art. 807), moet in een 
dergelijk geval de vordering niet worden afgeketst wegens enige kwestie van ontstentenis van 
rechtsband.  De toetssteen om na te gaan of iemand beschikt over de juiste passieve hoedanig-
heid, is daarom: zou de vordering gericht tegen X, desnoods anders gekwalificeerd, ooit ge-
grond kunnen zijn? 
177. Of het euvel zoals in deze paragraaf beoogd remedieerbaar moet zijn, hangt af van de 
omstandigheden.  Bij ontstentenis van rechtsband is de marge voor remediëring zeer beperkt.  
Zoals hiervoor vermeld kan een herkwalificatie van de vordering soms soelaas brengen, maar 
dat is eigenlijk niet aan de orde bij échte ontstentenis van rechtsband, doch slechts bij een 
verkeerde omschrijving van de vordering (als een herkwalificatie soelaas kan brengen, is de 
vordering per hypothese immers gericht tegen de “juiste” persoon). 

Wanneer daarentegen een vordering wordt ingeleid tegen een overleden persoon, 
spreekt het voor zich dat zoiets in beginsel geen aanleiding zou mogen geven tot een niet-re-
medieerbare sanctie.  Immers, het is denkbaar dat een overledene wordt gedagvaard of bij een 
hoger beroep betrokken wordt, zonder dat de wederpartij van dat overlijden op de hoogte is.  
Art. 815 Ger. W. bepaalt in dat verband trouwens dat in de zaken waarin de debatten nog niet 

                                                 
520  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 40, met verwijzing naar M. STORME, 

“Twee houdingen”, T.P.R. 1991, 2. 
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gesloten verklaard zijn, het overlijden van een partij zonder gevolg blijft zolang daarvan geen 
kennis is gegeven (zie daarover randnr. 66). 
 Als algemeen uitgangspunt i.v.m. het overlijden, geldt dat dit fenomeen het verloop van 
een burgerlijke procedure zo weinig mogelijk mag verstoren.  Immers, (de meeste) burgerlijke 
rechten en verplichtingen kunnen overgaan op rechtsopvolgers (weliswaar binnen de moge-
lijkheden en beperkingen geboden door het erfrecht; zie bv. de mogelijkheid van aanvaarding 
van de nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving).  De overledene verdwijnt 
weliswaar uit het rechtsverkeer en kan niet meer in rechte optreden, noch als eiser, noch als 
verweerder, doch wie een vordering instelt tegen een overledene, zou principieel de kans 
moeten worden geboden alsnog de erfgenamen in gedinghervatting te dagen. 
 Wanneer, meer algemeen, in een geval waarin een verkeerde partij bij een procedure be-
trokken wordt, het denkbaar is dat een andere partij bij de procedure betrokken wordt in 
plaats van de verkeerde partij, dan mag als uitgangspunt gelden dat de eisende partij de kans 
dient te krijgen om alsnog de juiste partij bij het geding te betrekken.  Daarbij moet uiteraard 
ook rekening gehouden worden met de rechten van de zgn. “juiste” partij: als het gaat om een 
situatie waarin ten gunste van die partij bv. een termijn liep (een verjaringstermijn, een ter-
mijn om een rechtsmiddel aan te wenden…), dan zal die partij niet zomaar in de plaats mogen 
worden gesteld van de partij tegen wie de vordering oorspronkelijk gericht was.  Veel hangt 
dan af van de houding van de zgn. “juiste” tegenpartij.  Als zij bijvoorbeeld het overlijden van 
haar rechtsvoorganger gemeld heeft zodat de deelnemers aan een procedure daarvan kennis 
hebben, dan zal de situatie uiteraard verschillen van het geval waarin zij het overlijden van 
haar rechtsvoorganger verzwegen heeft.  Het niet-melden van het overlijden zal dan op zijn 
beurt weer anders worden beoordeeld naargelang de rechtsopvolger al dan niet op de hoogte 
was van de procedure. 
 
7. Nieuwe vordering 
 
178. Krachtens art. 807 Ger. W. kan een vordering die voor de rechter aanhangig is, uit-
gebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten 
op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving 
verschillend is.521  Vereist is dat een in conclusie gewijzigde vordering berust op een feit of 
akte vermeld in de dagvaarding, ook al had de eiser in de dagvaarding uit dat feit of die akte 
geen gevolg afgeleid.522

 Art. 807 Ger. W. betreft niet louter de vorm waarin men een bepaalde vordering aan de 
rechter voorlegt, doch wel de vraag of men het recht heeft een uitspraak te bekomen over de 
gegrondheid van een bepaalde (uitgebreide of gewijzigde) vordering.  De vordering die niet 
voldoet aan de vereisten van art. 807 Ger. W. (of art. 808 Ger. W., m.b.t. interesten, rente-

                                                 
521  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 9 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 185; Cass. 13 oktober 1997, Arr. 

Cass. 1997, 962.  Zie ook over deze bepaling: Ph. THION, “Variaties op hetzelfde thema.  De vordering 
vernieuwen zonder te verrassen: artikel 807 Ger. W.”, (noot onder Antwerpen 17 september 2001), P. & 
B. 2002, 121. 

522  Cass. 18 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 457. 
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termijnen, huurgelden, toebehoren, later bewezen verhogingen of schadevergoedingen), is 
nieuw en zal worden afgewezen als zijnde onontvankelijk.523

 Art. 807 Ger. W. beschermt zowel het goede procesverloop als het recht van verde-
diging.  Opdat een gerechtelijke procedure ordentelijk zou kunnen verlopen, is het vereist dat 
het voorwerp van het geschil (min of meer) afgebakend is, zonder dat de eiser over de moge-
lijkheid beschikt in elke nieuwe conclusie iets totaal anders te vorderen.  De verweerder dient 
ab initio te weten waar een procedure over gaat.  De juridische omschrijving van de vordering 
kan weliswaar worden veranderd, de vordering zelf kan binnen de perken van art. 807 Ger. 
W. worden uitgebreid of gewijzigd, maar aan de hand van de feiten of akten omschreven in de 
gedinginleidende akte weet de verweerder (min of meer) over welke aangelegenheid hij een 
verweer zal dienen te voeren.  De eiser heeft eenvoudigweg niet het recht om een uitspraak te 
bekomen over de gegrondheid van een aanspraak gestoeld op (totaal) andere feiten of akten 
dan degene vermeld in de dagvaarding.  De sanctie van de onontvankelijkheid is dus geheel 
op haar plaats ter afwijzing van de (werkelijk) nieuwe vordering. 
 Wat voorafgaat doet weliswaar geen afbreuk aan het gegeven dat de partijen zelf beslis-
sen waarover zij procederen.  Een vordering kan niet worden afgewezen als zijnde nieuw, 
wanneer tussen de partijen instemming heerst over het (uitgebreide of gewijzigde) voorwerp 
van de vordering.524  Het voorwerp van de vordering is dat wat de eiser vordert, m.a.w. het 
voordeel dat hij nastreeft.  Of in de woorden van proc.-gen. KRINGS is het voorwerp van de 
vordering “de gevorderde zaak, de gevorderde maatregel, de aanspraak die men op een zaak 
doet gelden, de aanspraak op een recht, zelfs op een voordeel”.525

De instemming met de wijziging van het voorwerp van de vordering kan expliciet of 
impliciet zijn.  Het komt bijgevolg aan de rechter niet toe om een vordering ambtshalve af te 
wijzen als zijnde nieuw.  Art. 807 Ger. W. raakt de openbare orde niet.526

De oorzaak van de vordering is datgene wat aanleiding gaf tot de procedure, anders 
gezegd het geheel van feiten aangevoerd door de partijen.527  Het komt aan de rechter niet toe 

                                                 
523  De opsomming van de accessoria in art. 808 Ger. W. is exemplatief (Gent 12 november 2003, P. & B. 

2004, 79; S. MOSSELMANS, “De aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het Ger. W.”, 
in X (ed.), Goed procesrecht – goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-
2003, Mechelen, Kluwer, 2004, (309) 312). 

524  S. MOSSELMANS, “De aanpassing van de vordering in de zin van artikel 807 van het Ger. W.”, in X (ed.), 
Goed procesrecht – goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, 
Mechelen, Kluwer, 2004, (309) 311. 

525  E. KRINGS, conclusie voor Cass. 24 november 1978, Arr. Cass. 1978-79, 342-343. 
526  Cass. 26 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-82, 139; Cass. 23 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 576; Cass. 1 

oktober 1990, Arr. Cass. 1990-91, 49. 
527  Cass. 18 november 2004, J.T. 2005, 160, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK.  Volgens de huidige cassa-

tierechtspraak is de oorzaak van de vordering dus niet de juridische kwalificatie door de partijen aan de 
feiten gegeven.  Als zij zich daarin vergissen, is de rechter daardoor niet gebonden.  Zie voor verdere 
literatuur over het voorwerp en de oorzaak van de vordering de verwijzingen aangehaald door S. 
MOSSELMANS, l.c., 314-315.  Zie ook: G. L. BALLON, “Over het voorwerp en de oorzaak van de 
rechtsvordering”, (noot onder Brussel 5 juni 1998), A.J.T. 1998-99, 325; H. BOULARBAH, “La cause – Le 
rôle respectif du juge et des parties dans l’allégation des faits et la détermination de la norme juridique 
applicable à la solution du litige”, in LINSMEAU, J. en STORME, M., (eds.), Le rôle respectif du juge et des 
parties dans le procès civil / De respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, 
Diegem, Kluwer, 1999, 91; F. RIGAUX, “L’objet et la cause de la demande en droit judiciaire privé”, 
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het voorwerp of de oorzaak van het geschil te wijzigen (meer daarover onder randnr. 675 
i.v.m. de sanctionering van het beschikkingsbeginsel). 
 
179. Niettegenstaande het belang van art. 807 Ger. W., moet deze bepaling met zin voor 
nuance geïnterpreteerd worden.  De dagvaarding dient op straffe van nietigheid het onderwerp 
en de korte samenvatting van de middelen van de vordering te bevatten (art. 702).  De om-
standigheid dat een dagvaarding beknopt moet zijn, draagt op verschillende wijzen bij tot het 
goede procesverloop: de verweerder weet meteen waartegen hij zich dient te verweren, en het 
debat wordt (idealiter) afgebakend tot de kern van de zaak.  Een overdreven strenge inter-
pretatie van art. 807 Ger. W. zou bijgevolg afbreuk dreigen te doen aan de doelstelling van de 
wetgever die uit art. 702 Ger. W. blijkt.  Wanneer uitbreidingen of aanpassingen van de vor-
dering te snel zouden stranden op art. 807 Ger. W., dreigt het gevaar dat dagvaardingen 
zouden evolueren naar oeverloze uiteenzettingen.528

 “Vermeld zijn” in de dagvaarding is trouwens niet het (volledige) criterium neergelegd 
in art. 807 Ger. W.  Datgene wat de uitbreiding van de vordering vormt, moet – uiteraard – als 
zodanig niet “vermeld” zijn in de gedinginleidende akte.  Slechts het feit of de akte waarop de 
uitgebreide of aangepaste vordering berust moet in de gedinginleidende akte vermeld zijn.  
Een voorbeeld maakt dit duidelijk.  Iemand wordt slachtoffer van een verkeersongeval en 
loopt (ernstige, doch remedieerbare) verwondingen op aan het been waardoor hij gehospitali-
seerd moet worden.  In het hospitaal loopt hij – na de betekening van de dagvaarding – een 
infectie op aan het been, met blijvende schade als gevolg.  Los van de materieelrechtelijke 
vraag naar de causaliteit, moet in een dergelijk geval worden toegestaan dat de vordering 
wordt uitgebreid tot de schade die zich heeft voorgedaan na de hospitalisatie, aangezien die 
schade “berust” (in de zin van art. 807 Ger. W.) op het feit aangevoerd in de dagvaarding, per 
hypothese het verkeersongeval.  Het feit zelf van de later optredende complicatie geldt in het 
voorbeeld dus niet als een volstrekt nieuw feit, doch wel als een feit dat een louter gevolg is 
van en in die zin berust op een feit reeds aangevoerd in de dagvaarding.529

 
180. Na een heropening van het debat waarbij de partijen uitgenodigd worden standpunt in 
te nemen over een bepaald aspect van de zaak (zie art. 775 Ger. W.), wordt de procedure niet 
ab initio hernomen.  Uit de aard zelf van dat fenomeen volgt dat de rechter aanduidt waarover 
de partijen standpunt dienen in te nemen (art. 775: “Indien de heropening van de debatten 
bevolen wordt, bepaalt de rechter de dag en het uur waarop de verschenen partijen over het 
door hem bepaalde onderwerp zullen worden gehoord”).  De partijen zijn door de aanduiding 

                                                                                                                                                         
(noot onder Cass. 4 mei 1972), R.C.J.B. 1973, 239; PH. THION, “Kwalificatie van oorzaak en voorwerp 
van de vordering”, N.J.W. 2003, 726.  Adde: Cass. 14 april 2005, P. & B. 2005, 300, bibliografische noot; 
G. DE LEVAL, “Un arrêt fondamental et attendu”, (noot onder Cass. 14 april 2005), J.L.M.B. 2005, 860; J. 
VAN COMPERNOLLE, “La cause de la demande: une clarification décisive”, (noot onder Cass. 14 april 
2005), J.T. 2005, 661; R. VERBEKE, “De oorzaak van de vordering en het ambtshalve aanvullen van 
rechtsgronden”, (noot onder Cass. 14 april 2005), R.A.B.G. 2005, 1667. 

528  Of dreigt het gevaar dat partijen genoodzaakt worden procedure op procedure te stapelen. 
529  Voldoet daarentegen niet aan de standaard van art. 807 de vordering tegen de verzekeraar voortspruitend 

uit een later ongeval dat geen verband houdt met een eerder ongeval naar aanleiding waarvan gedagvaard 
werd (Cass. 8 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 44). 
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van dat onderwerp gebonden.  Zij mogen niet meer terugkomen op of nieuwe standpunten 
innemen m.b.t. aspecten waarover de rechter reeds uitspraak gedaan heeft (immers: gezag van 
gewijsde) of m.b.t. aspecten die buiten het door de rechter bepaalde onderwerp vallen, dit op 
straffe van onontvankelijkheid van wat gevorderd wordt buiten het aangeduide onderwerp. 
 Het voorgaande impliceert ook dat partijen in die omstandigheden geen toepassing meer 
kunnen maken van art. 807 Ger. W. en een nieuwe vordering instellen die helemaal niets te 
maken heeft met wat de rechter bepaald heeft.530

 Eén en ander moet wel met gezond verstand worden toegepast en met respect voor de 
evolutieve aard van de procesverhouding.531  Het proces mag geen steriel fenomeen zijn dat 
zich a.h.w. in de hogere sferen der principes afspeelt, maar moet gaan over wat tussen de 
partijen concreet aan de orde is.  Wanneer bv. partij A veroordeeld wordt om een provisionele 
vergoeding te betalen van 1 € aan partij B en vervolgens een heropening van het debat bevo-
len wordt zodat partijen aanvullend standpunt kunnen innemen over elementen i.v.m. de scha-
debegroting, moet het mogelijk zijn dat B in de procedure een nieuwe vordering instelt die 
gesteund is op het feit dat A na het tussenvonnis bij wijze van vergeldingsmaatregel een tus-
sen de partijen nog lopende overeenkomst onrechtmatig beëindigd heeft. 
 
181. Bij verwijzing na cassatie wordt de procedure, binnen de grenzen van de verbreking 
indien er slechts gedeeltelijk verbroken wordt, volledig hernomen (als had de gecasseerde 
beslissing nooit bestaan).  De beperking waarvan sprake in het voorgaande randnummer geldt 
in die situatie niet, zodat art. 807 Ger. W. alsdan onverkort toepassing kan vinden.532

 
182. De problematiek van art. 807 en de tegenvordering mag niet buiten beschouwing 
blijven.  De tegenvordering is een tussenvordering die de verweerder instelt om tegen de eiser 
een veroordeling te doen uitspreken, aldus art. 14 Ger. W.  Een vaak terugkerend probleem in 
dit verband betreft de ontvankelijkheid van de tegenvordering en de vraag of art. 807 hier 
toepasselijk is.  In principe is dit een uitgemaakte zaak, aangezien het Hof van Cassatie ge-
oordeeld heeft dat art. 807 Ger. W. enkel geldt voor de tussenvorderingen ingesteld door de 
oorspronkelijke eiser en dus niet voor de tegenvordering die de verweerder formuleert.533  De 
theorie van FETTWEIS als zou art. 807 wel beletten dat de verweerder in een tweede of latere 
conclusie een tegenvordering instelt die niet berust op een feit of akte vermeld in zijn eerste 
conclusie, heeft het Hof van Cassatie niet kunnen overtuigen.534

                                                 
530  Cass. 29 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 693. 
531  In dezelfde zin: “La demande nouvelle, telle que définie par l’article 807 du Code judiciaire, ne doit pas 

se fonder exclusivement sur un acte ou un fait invoqué dans l’acte introductif d’instance.  Le juge doit 
statuer sur la demande dont il est saisi telle qu’elle a été modifiée ou étendue, en tenant compte des faits 
qui se sont produits en cours d’instance et qui exercent une influence sur la contestation (Cass. 3 
décembre 1981, Pas. 1982, I, 455; Cass. 11 mai 1990, Pas., I, 1047).” (Rb. Brussel 7 november 2004, 
J.L.M.B. 2005, 424). 

532  Zie: Bergen 29 mei 1990, J.T. 1990, 706. 
533  Cass. 30 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 900; Cass. 26 mei 1976, Arr. Cass. 1976, 1067. Recent nog 

bevestigd in: Cass. 31 maart 2003, www.cass.be. 
534  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 97.  Vgl. Luik 12 december 2000, R.R.D. 2001, 11 en R.T.D.F. 2001, 

540 (waarin een tegeneis ontvankelijk wordt bevonden, niet omdat hij berust op een feit of akte 
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De verweerder kan in beginsel om het even welke tegenvordering instellen, ook al heeft 
deze geen uitstaans met het geschil waarover de hoofdvordering gaat.535  Dat is logisch, 
aangezien het niet zelden voorkomt dat een eiser een procedure instelt en die inkleedt in een 
bepaalde vorm (bv. de vordering voorstellen als een kwestie van een onbetaalde factuur), 
terwijl het geschil tussen de partijen in werkelijkheid misschien veel complexer of van een 
andere aard is (bv. de niet-betaling van de factuur is gesteund op compensatie omwille van 
een mislukt automatiseringsproject dat aanleiding gaf tot facturen die reeds betaald werden). 

Het effect van de tegenvordering op de bevoegdheid wordt beheerst door art. 563 Ger. 
W.536

 
183. Er is controverse ontstaan over de tegenvordering die voor het eerst in hoger beroep 
wordt ingesteld.  Die problematiek (evenals de kwestie van de nieuwe vordering in hoger 
beroep) wordt besproken in randnr. 470 e.v., bij de bespreking van de sanctionering van de 
uitoefening van rechtsmiddelen. 
 Wat het nieuw middel in het kader van de voorziening in cassatie betreft, wordt ver-
wezen naar randnr. 548. 
 
8. Rolrecht niet (tijdig) betaald 
 
184. Er zijn gevallen waarin onontvankelijkheid ratione materiae dicht in de buurt komt van 
onontvankelijkheid ratione temporis. 
 Het niet of niet tijdig betalen van het rolrecht (zie art. 1060 Ger. W., voor wat hoger 
beroep betreft) is zo’n geval.  Dit kwam reeds aan bod onder randnr. 160 in het kader van de 
laattijdigheid van aangewende rechtsmiddelen.  De betaling van het rolrecht dient op grond 
van art. 1060 te gebeuren vóór een bepaald tijdstip, nl. vóór de datum van verschijning die in 
de akte van hoger beroep is vermeld.  De laattijdigheid van de betaling is als zodanig een 
temporele kwestie, vandaar dat dit ook aan bod komt bij de bespreking van de problematiek 
van laattijdige rechtsmiddelen.  Het temporeel aspect is in dit geval strikt gezien nochtans 
beperkt tot de betaling van het rolrecht.  Als die betaling niet tijdig is, wordt daaraan een 
bepaald gevolg verbonden, nl. het hoger beroep wordt niet toegelaten (zie randnr. 160 over 
het gegeven dat hier een onontvankelijkheid en geen nietigheid aan de orde is).  Het hoger 
beroep is in die hypothese evenwel strikt gezien niet laattijdig, maar wel onontvankelijk 
ratione materiae.  Zoals gezegd liggen de onontvankelijkheid ratione materiae en ratione 

                                                                                                                                                         
aangevoerd in de dagvaarding maar wel op een feit – juister: een eerste tegeneis – aangevoerd in de eerste 
conclusie van de verweerder). 

535  Er moet wel opgemerkt worden dat àls de verweerder een tegenvordering instelt, dit niet dermate laat-
tijdig mag gebeuren dat de tegenstrever daarop niet meer kan antwoorden (H. BOULARBAH en J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, “L’abus du droit de conclure: vivacité d’une théorie”, in X (ed.), Mélanges Philippe 
Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, (461) 489; P. THION, “Deloyale procesvoering. Een toetssteen bij het 
concluderen”, N.J.W. 2002, (50) 52, randnr. 10).  Meer daarover onder randnrs. 570 e.v. 

536  Meer daarover bij: J. DE MOT en Ph. THION, “Effect van de tegenvordering op het procesverloop”, N.J.W. 
2004, 434; Ph. THION, “De tegenvordering en de vordering tot tussenkomst”, in X (ed.), Goed proces-
recht – goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 
2004, 259. 
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temporis hier dicht bij elkaar, want men zou ook kunnen volhouden dat het hoger beroep maar 
als “volmaakt” geldt zodra het rolrecht is betaald, zodat het bij laattijdige betaling ook als 
“laattijdig” zou kunnen worden beschouwd. 
 Juister is nochtans deze kwestie te beschouwen als een onontvankelijkheid ratione ma-
teriae, zodat meteen duidelijk wordt dat de tijdigheid van het hoger beroep bij ontstentenis 
van (tijdige) betaling van het rolrecht, buiten schot blijft.  Wanneer iemand hoger beroep 
instelt, is een kwestie die louter van hemzelf afhangt.  Of het gerecht hem zal wensen te 
ontvangen, is niet alleen van een temporele kwestie afhankelijk, maar ook van de vraag of hij 
het “entreegeld” betaalt.  Precies het feit dat bij de beoordeling van de tijdigheid van een 
hoger beroep de betaling van het rolrecht vrijwel steeds buiten beeld blijft, illustreert dat die 
betaling, die weliswaar in beginsel vóór een bepaald tijdstip moet gebeuren, zonder invloed 
blijft op de tijdigheid van het hoger beroep.  Het tegendeel beweren zou trouwens moeilijk 
verenigbaar zijn met de mogelijkheid tot regularisatie in dit verband die bepleit wordt in 
randnr. 161.  Men kan immers wel later (nadat men gewezen werd op enig probleem in dit 
verband) het rolrecht voldoen, maar men kan niet naderhand ervoor zorgen dat een hoger 
beroep alsnog tijdig is. 
 
9. Onontvankelijkheid omdat het recht geen rechterlijke uitspraak meer wil die de 
maatschappelijke rust zou verstoren 
 
185. Zeer uitzonderlijk zal iemand die gelijk heeft van het recht toch geen gelijk krijgen, 
omdat het recht kiest voor eerbiediging van de bestaande toestand (zoals bij verjaring, maar 
dan niet omwille van tijdsverloop), of omdat het recht bepaalde feitelijke toestanden te ver-
werpelijk acht om ze te erkennen. 
 
186. Een voorbeeld van keuze van het recht voor eerbiediging van de bestaande toestand, ligt 
vervat in art. 332 B.W.: “Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 315, kan worden be-
twist door de echtgenoot, door de moeder en door het kind.  (…) De rechtsvordering van het 
kind moet worden ingesteld uiterlijk vier jaar nadat het de leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt.  Behoudens buitengewone omstandigheden is ze niet ontvankelijk wanneer de echtge-
noot het kind als het zijne heeft opgevoed.”  De laatst geciteerde volzin betreft art. 332, lid 5, 
in fine B.W. en daarin is zoals uit de tekst blijkt iets aan de orde dat niets te maken heeft met 
het verstrijken van de tijd, maar wel met een keuze van het recht om de bestaande toestand te 
laten prevaleren op de biologische werkelijkheid.  De rechter zal bij de toepassing van een 
dergelijke onontvankelijkheid uiteraard een zeer ruime appreciatiebevoegdheid hebben, waar-
bij hij bij de beoordeling van een zuiver procesrechtelijke aangelegenheid (is de vordering 
toelaatbaar?) toch reeds een aantal feitelijke omstandigheden zal moeten onderzoeken (zijn er 
uitzonderlijke omstandigheden aan de orde die de vordering alsnog toelaatbaar zouden ma-
ken?  heeft de echtgenoot het kind als het zijne opgevoed?).  Nochtans betreffen die feitelijke 
omstandigheden als zodanig niet de gegrondheid van de aanspraak (die betrekking heeft op de 
vraag: wie is de vader?). 
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187. Zo mogelijk nog uitzonderlijker zal de vordering niet worden toegelaten omdat iets aan 
de orde is dat het recht dermate onuitsprekelijk, verwerpelijk of moreel onaanvaardbaar acht, 
dat de wet niet wenst dat de rechter dergelijke aanspraken toelaatbaar zou verklaren.  Deze 
gevallen zijn dus vergelijkbaar met de eis die gesteund is op een belang dat onrechtmatig is – 
maar onderscheiden zich ervan door de omstandigheid dat het belang van de eiser in deze 
gevallen niet noodzakelijk illegitiem of zelfs maar moreel verwerpelijk is. 
 Wanneer bijvoorbeeld kind K het kind is van moeder M en als werkelijke vader VZ 
heeft, die tegelijk de vader is van K en de zoon van M, dan zal kind K niet kunnen vorderen 
dat komt vast te staan dat VZ (d.i. dan ook een halfbroer van K) de vader is.  Immers, art. 325 
B.W. bepaalt: “Het onderzoek naar het vaderschap is onontvankelijk, wanneer uit het vonnis 
een huwelijksbeletsel tussen de vermeende vader en de moeder zou blijken waarvoor de 
Koning geen ontheffing kan verlenen”. 
 Vanzelfsprekend is de onontvankelijkheid als procesrechtelijke sanctie in zo’n geval op 
haar plaats, want zij is dan eenvoudigweg een toepassing van een duidelijke wettekst waarin 
een grond tot onontvankelijkheid is opgenomen.  Of die wettekst zelf verantwoord is, mag 
hier buiten beschouwing blijven (immers: wat indien in de vermelde hypothese VZ overlijdt 
en een aanzienlijk vermogen nalaat, maar geen enkele reservataire erfgenaam heeft en ook M 
reeds vooroverleden is? – in dat geval laat VZ zowel een halfbroer als een zoon na, maar 
bestaat er voor het recht geen enkele door de wettelijke reserve beschermde erfgenaam; VZ 
kan dan zijn zoon volledig onterven, wat in ons recht in principe onmogelijk moet zijn). 
 
188. Precies omdat in de gevallen aan de orde in deze paragraaf de waarheidsgetrouwheid 
van het recht (in de zin van: het recht als weergave van een getrouw beeld van de feitelijke 
realiteit) onder druk staat, spreekt het voor zich dat dergelijke onontvankelijkheden 
uitsluitend denkbaar zijn op basis van uitdrukkelijke wetteksten zoals in de voorgaande 
randnummers vermeld.  De feitelijke omstandigheden of een jurisprudentiële constructie 
kunnen iets dergelijks bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wettekst nooit rechtvaardigen. 
 
10. Vormgebreken of andere problemen die verband houden met toegang tot de rechter, 
waarbij onontvankelijkheid de gepaste sanctie is 
 
189. Er zijn gevallen waarin een vordering wordt afgewezen als zijnde onontvankelijk we-
gens een vormgebrek (meer hierover onder randnrs. 267 e.v. en 270 e.v.).  De gevallen waarin 
zulks terecht gebeurt, zijn relatief zeldzaam.  Wanneer de rechter geconfronteerd wordt met 
een vormgebrek, moet immers in eerste instantie worden nagegaan of het vormgebrek reme-
dieerbaar is.  Een remedieerbaar vormgebrek ligt voor wanneer het verzuim redelijkerwijze te 
herstellen is.  De remediëring moet praktisch haalbaar en zinvol zijn en zij mag geen 
aanleiding geven tot een resultaat dat onwenselijk blijkt na afweging met andere belangen die 
op het spel staan (bijvoorbeeld wegens onevenredige benadeling van de belangen van de 
wederpartij of bij schending van het recht van verdediging). 
 In wat volgt worden een aantal gevallen geanalyseerd waarin naar goed recht besloten 
werd tot onontvankelijkheid als sanctie in een geval waarin (slechts) sprake was van een 
vormgebrek.  Vervolgens zullen de gemeenschappelijke kenmerken van die gevallen bespro-
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ken worden.  Zoals zal blijken, zal het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk zijn dat er 
telkens sprake is van vormgebreken die verband houden met het recht op toegang tot de 
rechter, of m.a.w. met de rechtsvordering zelf. 
 
a. Wettelijke beperking van toegang tot de rechter door filtermechanismen 
 
190. Toegang tot de rechter is niet onbeperkt.  De wetgever heeft verschillende beperkingen 
opgelegd aan het recht op toegang tot de rechter, op grond van uiteenlopende redenen, die 
meestal verband houden met het goede procesverloop.  De aard van een mechanisme dat erop 
gericht is de toegang tot de rechter te beperken (in de zin van: in goede banen te leiden), 
brengt met zich dat miskenning ervan aanleiding geeft tot ontzegging van het recht om 
gehoord te worden over de gegrondheid van de aanspraak, m.a.w. onontvankelijkheid van de 
vordering. 
 De meest voor de hand liggende voorbeelden van vormvereisten die werden opgelegd in 
het kader van een filtermechanisme, zijn de ondertekening (in burgerlijke zaken) van het 
verzoekschrift houdende voorziening in cassatie door een advocaat bij het Hof van Cassatie 
(art. 1080 Ger. W.),537 en de ondertekening van een eenzijdig verzoekschrift door een 
advocaat (art. 1026 Ger. W.).538

 Opvallend genoeg is in de wet in beide voormelde gevallen sprake van “nietigheid”.  
Gelet op de aard van wat hier aan de orde is, ligt geen nietigheid voor en moet ervan worden 
uitgegaan dat de wetgever de begrippen onzuiver gebruikt heeft (wellicht omdat beide 
bepalingen tevens andere kwesties beogen die wel puur vormelijk van aard zijn, zonder 
verband tot het recht op toegang tot de rechter). 
 
191. De woorden “een en ander op straffe van nietigheid” in art. 1080 Ger. W. moeten – in 
zoverre de problematiek van het filtermechanisme aan de orde is – gelezen worden als “een 
en ander op straffe van onontvankelijkheid” (hierna wordt nog uiteengezet dat in art. 1080 
ook enkele louter formele kwesties aan de orde zijn waarvoor de nietigheid wel de juiste 
sanctie is, om helemaal juist te zijn zou art. 1080 Ger. W. dus moeten luiden: “een en ander 
op straffe van nietigheid dan wel onontvankelijkheid”).539

                                                 
537  Waar vanzelfsprekend (en terecht) strak de hand aan wordt gehouden.  Zie, bij wijze van voorbeeld: 

Cass. 29 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 456.  Soms wordt eraan getwijfeld of in een bepaalde materie nu 
wel of geen handtekening vereist is van een advocaat bij het Hof van Cassatie: aldus houdt de wet van 26 
juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke geen afwijking in van art. 1080 Ger. W., zodat de 
voorziening ingesteld met toepassing van art. 31 van die wet, onderworpen is aan het vereiste van art. 
1080 Ger. W. (Cass. 26 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 447). 

538  Het eenzijdig verzoekschrift moet weliswaar ondertekend zijn door een advocaat, maar het moet niet 
noodzakelijk melding maken van een tegenpartij.  De volstrekte noodzakelijkheid waarvan sprake in art. 
584 Ger. W., kan precies te wijten zijn aan de omstandigheid dat geen tegenpartij bekend is (Cass. 25 
februari 1999, Arr. Cass. 1999, 279). 

539  Art. 1080 Ger. W.: “Het verzoekschrift, dat zowel op het afschrift als op het orgineel door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie is ondertekend, bevat de uiteenzetting van de middelen van de eiser, zijn 
conclusie en de vermelding van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, een en 
ander op straffe van nietigheid”. 
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Wanneer vaststaat dat niet voldaan is aan de vereisten van art. 1080 Ger. W., zal de 
voorziening (c.q. het middel, bv. bij niet-vermelding van de geschonden wetsbepalingen in 
een bepaald middel) onontvankelijk worden verklaard.540  Verzachtingen op grond van de 
nietigheidsregeling worden hier in de praktijk niet toegepast en het Hof van Cassatie verklaart 
de voorziening (of het middel) steevast niet-ontvankelijk bij miskenning van de regels vervat 
in art. 1080.541

 Of mogelijkheden tot verzachting of regularisatie hier wenselijk zijn, is een ander 
verhaal.  Bij filtermechanismen (niet-ondertekening door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie) lijkt er geen aanleiding te bestaan tot enige verzachting op grond van bv. afwezig-
heid van belangenschade of omdat het normdoel bereikt werd (men kiest voor een filter, 
ofwel niet).  Mogelijkheden van regularisatie (in de zin van naderhand het euvel uit de wereld 
helpen, i.t.t. bij “verzachting” sensu stricto, waarbij enkel de gevolgen van – de sanctionering 
van – het euvel a.h.w. worden uitgewist) zijn terzake echter niet ondenkbaar: het is perfect 
mogelijk dat de niet-ondertekening door een advocaat bij het Hof van Cassatie niet het gevolg 
is van het feit dat geen enkele advocaat bij het Hof van Cassatie bereid werd gevonden te 
ondertekenen anders dan “op vordering en ontwerp”, maar eenvoudigweg van een vergissing 
(bv.: men dacht dat in een bepaald type procedure de bijstand van een advocaat bij het Hof 
niet nodig was).  In een dergelijk geval is de niet-ondertekening niet het gevolg van het feit 
dat het filtermechanisme zijn uitwerking heeft gekregen.  In die gevallen kan het wenselijk 
zijn dat de betrokken partij de mogelijkheid wordt geboden de voorziening naderhand alsnog 
te laten ondertekenen door een advocaat bij het Hof van Cassatie.  Zoniet dreigt de burger 
geconfronteerd te worden met een uitspraak die in zijn ogen gesteund is op een finesse of op 
iets wat voor hem een detail kan lijken.  Voor de jurist lijkt het misschien iets elementairs, 
maar toegegeven moet worden dat de afwijzing van de voorziening in dat geval niet gesteund 
is op de kern van de zaak.  De cassatieprocedure zou zo vaak mogelijk aanleiding moeten 
geven tot een antwoord van het Hof op de vraag: heeft de feitenrechter de wet juist toegepast?  
Problemen met handtekeningen aanleiding laten geven tot kortsluiting van de procedure, 
verhinderen dat op voormelde vraag moet worden geantwoord, wat in principe niet wenselijk 
is. 
 
192. Wanneer – i.t.t. wat in het vorige randnummer beoogd werd – de uitwerking (of toepas-
selijkheid) van het filtermechanisme niet aan de orde is, maar slechts een puur vormelijke 
kwestie – bv. een advocaat bij het Hof van Cassatie trad wel degelijk op, maar ingevolge een 
vergetelheid heeft hij wel het origineel maar niet het afschrift van het verzoekschrift 
ondertekend – dan is de onontvankelijkheid van de voorziening niet op haar plaats. 

                                                 
540  Voor enkele toepassingen: Cass. 28 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 983; Cass. 20 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 

468. 
541  Zie, louter bij wijze van voorbeeld: Cass. 10 december 1999, Arr. Cass. 1999, 1610 (verzoekschrift tot 

indiening van voorziening in cassatie – tegen een beslissing van de Raad van Beroep van de Orde van 
Geneesheren – niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie: voorziening niet 
ontvankelijk). 
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Hetzelfde geldt voor de problematiek van de niet-vermelding van de geschonden 
wetsbepalingen.542  Dat is een puur vormelijke kwestie.  Eigenlijk is het absurd dat een 
voorziening waarin bv. een motiveringsgebrek wordt opgeworpen, onontvankelijk wordt 
verklaard omdat art. 149 Gw. niet vermeld werd.543  Als het Hof meent niet te weten welke 
wetsbepalingen bedoeld worden, dan lijkt meer aangewezen dat men dan die vraag desnoods 
aan de optredende advocaat stelt (bv. bij brief vanwege de griffier, of in een tussenarrest), 
i.p.v. zonder meer de voorziening of het middel onontvankelijk te verklaren. 

Gehoord worden door de rechter mag immers niet beschouwd worden als een gunst, 
maar als een dienst waarvoor de belastingbetaler betaalt.  Wanneer de burger wordt 
afgewezen omdat ergens de vermelding van een wetsbepaling ontbrak, lijkt dat voor hem 
ongetwijfeld even futiel als een afwijzing van zijn verzoekschrift omdat ergens een komma 
ontbrak – wat allerminst bijdraagt tot het vertrouwen van de burger in het gerecht.544

 
193. Een ander voorbeeld van een door de wet voorzien filtermechanisme, is art. 653 Ger. 
W.  Sinds de wijziging bij wet van 12 maart 1998 bepaalt dit artikel dat de vordering tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter wordt ingesteld bij een met redenen omkleed en door 
een advocaat ondertekend verzoekschrift dat ter griffie van het Hof van Cassatie wordt 
ingediend.545  Op zich genomen gaat het om een geheel legitiem filtermechanisme: de ont-
trekking van de zaak aan de rechter is een zeer ernstige aangelegenheid, waarvan slechts uit-
zonderlijk en weloverwogen gebruik mag worden gemaakt.  De gevallen waarin dat filter-
mechanisme terecht aanleiding geeft tot onontvankelijkheid, zijn aan de orde wanneer een 
verzoekschrift tot onttrekking wordt ingediend door een procespartij die niet door een 
advocaat wordt bijgestaan.546

 Elders wordt rechtspraak besproken waarbij dezelfde wetsbepaling evenwel verwordt 
tot een niet goed te keuren valstrik, met name wanneer geoordeeld wordt dat sprake is van 
onontvankelijkheid bij loco-ondertekening zonder vermelding van de hoedanigheid van 
advocaat of bij toezending door een advocaat per post in plaats van indiening ter griffie van 
het Hof van Cassatie (zie randnrs. 278 en 288). 
 De omstandigheid dat art. 653 Ger. W., zoals gewijzigd bij wet van 12 maart 1998, 
geldt als een voorbeeld van een filtermechanisme waarbij het ontbreken van een handtekening 
(d.i. op zich genomen een formele kwestie) terecht aanleiding geeft tot een onontvanke-
lijkheid, is enigszins paradoxaal.  Er is sprake van een wettelijk filtermechanisme dat gericht 
is op beperking van toegang tot de rechter, doch dat ingevolge de strekking van de vroegere 

                                                 
542  Meer daarover onder randnr. 553. 
543  Vergelijkbaar: niet vermelding van art. 23 Ger. W. in een voorziening die schending van het gezag van 

gewijsde van een beslissing aanvoert (middel onontvankelijk: Cass. 17 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 
618). 

544  Zie in dezelfde zin: J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), 
Het gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 41; P. VAN ORSHOVEN, 
“Tussen laksheid en formalisme.  Voor een grondwettige interpretatie van het procesrecht”, R.W. 1997-
98, 709. 

545  Zie voor een toepassing: Cass. 10 september 1998, Arr. Cass. 1998, 879. 
546  Zie bijvoorbeeld: Cass. 8 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 954. 
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rechtspraak tegelijk een versoepeling inhoudt.  Vóór de wetswijziging vereiste de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie voor het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter de 
bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie.547

 
194. Ten slotte mag (het nieuwe) art. 835 Ger. W. nog vermeld worden (“Op straffe van nie-
tigheid wordt de vordering tot wraking ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die de 
middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is 
ingeschreven.”). 
 Ook hier weer een filtermechanisme waarbij de onontvankelijkheid de sanctie uitmaakt, 
doch waar de wet spreekt van nietigheid (zoals bij art. 1026 en art. 1080, cf. supra, randnrs. 
190 e.v.).  Zoals bij de bepalingen m.b.t. de ondertekening van het eenzijdig verzoekschrift 
door een advocaat en van het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie, is in art. 835 Ger. W. een filtermechanisme ingesteld naast 
een ander – vormelijk – voorschrift (met name: “…die de middelen bevat…”).  De woorden 
“op straffe van nietigheid” in art. 835 Ger. W. moeten ook weer gelezen worden als “op 
straffe van onontvankelijkheid”, in zoverre het recht op toegang tot de rechter aan de orde is. 
 Zoals steeds, moet bij de toepassing van art. 835 Ger. het onderscheid gemaakt worden 
tussen de kern van de zaak enerzijds en de bijzaak anderzijds.  Kern van de zaak is: de 
wetgever heeft een filtermechanisme willen instellen – geen wraking zonder advocaat.  
Bijzaak is: het moet gaan om een ervaren advocaat, met minstens tien jaar balie-ervaring.  
Wat die bijzaak betreft, past de nodige soepelheid.  Op dat stuk kunnen er zich immers een 
aantal problemen van vrij formele aard voordoen.  Zo is het mogelijk dat een advocaat met de 
vereiste ervaring op het moment van ondertekening van het door hem voorbereide 
verzoekschrift afwezig is, zodat het verzoekschrift “loco” ondertekend wordt door een 
jongere confrater.  Het zou te ver gaan te vereisen dat ook die advocaat tien jaar balie-
ervaring moet hebben. 
 En wat als een verzoekschrift tot wraking ondertekend blijkt te zijn door een advocaat 
die negen jaar en 360 dagen balie-ervaring heeft?  Om onverkwikkelijke discussies te 
vermijden, evenals ter vermijding van beslissingen die voor de burger futiel kunnen lijken, 
moet hier wellicht toch een mogelijkheid van regularisatie worden opengelaten (het is van-
zelfsprekend niet zo omdat een probleem de ontvankelijkheid betreft, dat van regularisatie 
geen sprake meer zou kunnen zijn).  Als blijkt dat een advocaat niet aan tien jaar balie-
ervaring geraakt (soms is dat niet zo eenvoudig te berekenen, bv. bij mensen die gedurende 
enige tijd de balie verlaten hebben, of bij mensen die de stage geschorst of onderbroken 
hebben voor een studie-verblijf in het buitenland; bij schorsing van de stageverplichtingen 
behoudt men de hoedanigheid van advocaat, bij onderbreking van de stage niet), kan de 
bedoeling van de wetgever alsnog gerealiseerd worden door in zo’n geval een tweede 
handtekening te bekomen, met name van een advocaat wiens balie-ervaring van tien jaar zich 
boven iedere twijfel verheft. 

                                                 
547  Cass. 4 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 871.  Zie voor een toepassing: Cass. 5 januari 1996, Arr. Cass. 

1996, 17. 
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Naast de twijfelgevallen of de “net niet” gevallen, is het ook mogelijk dat een advocaat 
zich eenvoudigweg vergist (bv. omdat art. 835 Ger. W. een gewijzigde bepaling is); de latere 
ondertekening door een voldoende ervaren confrater zorgt er dan voor dat het proces zo rim-
pelloos mogelijk verloopt – in de zin van: geen afketsing van de aanspraak van de burger op 
grond van iets dat voor hem de kern van de zaak niet raakt – maar dat tegelijk de doel-
stellingen van de wetgever verwezenlijkt worden.  Immers: wanneer blijkt dat de jongere 
advocaat zich uit onervarenheid onder druk heeft laten zetten door zijn cliënt en een verzoek-
schrift tot wraking heeft opgesteld dat iedere ernst mist, dan zal het wellicht onmogelijk 
blijken een voldoende ervaren confrater te vinden die bereid is tot ondertekening.  Dan ligt 
precies een geval voor waarin de wetgever gewild heeft dat het filtermechanisme in werking 
treedt (dit alles in de – betwijfelbare – veronderstelling dat een bepaald aantal jaren balie-
ervaring een relevant criterium is en bijkomende waarborgen inhoudt ter vermijding van 
lichtzinnige verzoeken tot wraking). 
 
195.    In de voorgaande randnummers wordt niet ontkend dat filtermechanismen als de 
ondertekening van een eenzijdig verzoekschrift door een advocaat (art. 1026), of de 
ondertekening van een verzoekschrift houdende voorziening in cassatie door een advocaat bij 
het Hof van Cassatie (art. 1080), of de ondertekening van de akte tot wraking door een 
advocaat met tien jaar balie-ervaring (art. 835), inderdaad ontvankelijkheidsvereisten uitma-
ken.  Het gaat wel degelijk om ontvankelijkheidsvereisten, met als gevolg dat de verzachtin-
gen van de nietigheid als zodanig buiten beeld mogen blijven.  Het is echter niet zo omdat een 
probleem van ontvankelijkheid voorligt, dat meteen iedere vorm van regularisatie uitgesloten 
is.  Anders gezegd: wanneer de verzachtingsregeling van de artikelen 860 e.v. geen 
toepassing vindt, impliceert dat niet dat de sanctie ipso facto een “hakbijlmechanisme” 
uitmaakt. 
 Wanneer men deze kwesties toetst aan de zgn. “Tien Geboden”, en met name de eerste 
drie daarvan (ter herinnering: “1. Geen sanctie in het burgerlijk procesrecht mag worden 
opgelegd als zij niet bijdraagt tot het goede procesverloop.”; “2. Geen sanctie mag worden 
opgelegd als zij niet proportioneel is met de ernst van de normovertreding of met het belang 
van de miskende norm.”; “3. Geen sanctie mag worden opgelegd wanneer het euvel kan 
worden geregulariseerd.”), stelt men vast dat men zich niet moet gaan verliezen in futiele 
discussies over het gegeven dat bv. een advocaat een week of twee tableau-ervaring miste om 
een akte tot wraking te mogen ondertekenen.  Bij problemen m.b.t. filtermechanismen (bv. 
een secretaresse ondertekent een eenzijdig verzoekschrift “in opdracht”, wat vanzelfsprekend 
niet kan), moet men een onderscheid maken tussen de gevallen waar, vanuit het doel van de 
wet, het filtermechanisme eenvoudigweg zijn uitwerking vindt (bv. een rechtzoekende onder-
tekent een eenzijdig verzoekschrift zelf), tegenover de gevallen waarin louter de wijze van 
uitoefening van het voorschrift aan de orde is.  Vanuit die invalshoek moet geduld worden dat 
het eenzijdig verzoekschrift “in opdracht” ondertekend, naderhand alsnog door de advocaat 
ondertekend wordt.  Zo ook bij de akte tot wraking: het doel van de wet is dat de akte tot 
wraking ondertekend wordt door een ervaren advocaat.  Wanneer blijkt dat dit gebeurde maar 
dat de advocaat net niet ervaren genoeg is, of wanneer loco ondertekend werd door een 
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confrater met (eventueel zelfs ruim) onvoldoende jaren balie-ervaring, moet een regula-
riserende handtekening van een advocaat met voldoende jaren balie-ervaring mogelijk zijn. 
 In dergelijke gevallen blind en onverbiddelijk grijpen naar het wapen van de onont-
vankelijkheid, zou een ernstige en nodeloze verstoring van het procesverloop opleveren en 
zou tegelijk een uitermate disproportionele sanctie impliceren. 
 
b. Andere wettelijke drempels en uitsluitingen: onontvankelijkheid ratione summae en 
wettelijke uitsluitingen van aanwending van een rechtsmiddel 
 
196. Andere gevallen van afsluiting van toegang tot de rechter, waarbij onontvankelijkheid 
de gepaste sanctie is omdat geen rechtsvordering (meer) voorligt, vormen de onontvankelijk-
heid van een hoger beroep tegen een vonnis waartegen ratione summae geen hoger beroep 
openstaat, of de onontvankelijkheid van een rechtsmiddel ingesteld tegen een beschikking 
gewezen op grond van art. 747, § 2, Ger. W.548  Wat dat laatste betreft, bepaalt de wet zelf 
immers dat tegen zo’n beschikking geen enkel rechtsmiddel openstaat.549

 Dergelijke gevallen hebben met elkaar gemeen dat zij een beperking vormen van de 
toegang tot de rechter in hoger beroep, ingegeven door redenen van maatschappelijke en 
“rechtsorganisatorische” opportuniteit.  Bij onontvankelijkheid ratione summae ligt een toe-
passing voor van het adagium de minimis non curat praetor, dat geen algemeen rechts-
beginsel is dat deel uitmaakt van ons positieve recht550 (ook voor een geschil over een 
goudvis of hamster kan men naar de vrederechter), maar dat wel zijn weerslag vindt in de 
appellabiliteitsgrenzen.551  Als praetor in het geciteerde adagium geldt in ons recht in 
bepaalde omstandigheden wel nog de appèlrechter.  Toch betreft het veeleer een 
opportuniteitskeuze van de wetgever dan een echte toepassing van dat adagium, aangezien 
appellabiliteitsgrenzen in ons land nooit een weerslag kunnen hebben op de mogelijkheid van 
een voorziening in cassatie (waarbij echter het recht zelf op het spel staat en niet de per 
hypothese geringe belangen waarover geprocedeerd wordt). 
 
197. Bij de afsluiting van de mogelijkheid om een rechtsmiddel aan te wenden tegen een 
beschikking gewezen op grond van art. 747, § 2, Ger. W. (waarbij niet enkel de mogelijkheid 
van hoger beroep, maar ook de voorziening in cassatie uitgesloten is), ligt eveneens een pure 
opportuniteitskeuze van de wetgever voor (die trouwens legitiem is, een beschikking op grond 
van art. 747, § 2, Ger. W. raakt de grond van de zaak niet en rechtsmiddelen daartegen 
toelaten zou een onevenredige belasting van de appèl- en cassatierechter met zich brengen). 
                                                 
548  Zie randnummer 423 voor een aantal andere gevallen. 
549  Cassatieberoep is bijgevolg evenmin mogelijk: Cass. 4 november 1994, Arr. Cass. 1994, 930. 
550  Cass. 12 maart 1956, Pas. 1956, I, 739. 
551  In procesrechtelijke context verwijst het adagium naar het gegeven dat men ook voor “onbelangrijke” 

geschillen naar de rechter kan; buiten die context wordt dit adagium soms ook gebruikt in de betekenis 
dat de rechter geen acht moet slaan op onbeduidende afwijkingen of verschillen (bv. wanneer in een 
kredietbrief sprake is van 20 ton olie maar in een transportdocument sprake is van 19.680 kg) (C. 
DEHOUCK, “Documentair krediet: pleidooi voor een verstandig formalisme”, in B. TILLEMAN en A. 
VERBEKE, (eds.), Actualia vermogensrecht.  Liber amicorum KULAK.  Als hulde aan Prof. dr. Georges 
Macours, Brugge, Die Keure, 2005, (495) 503). 
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 De regel dat tegen een beschikking gewezen op grond van art. 747, § 2, Ger. W. geen 
enkel rechtsmiddel toegelaten is, kent op zich genomen geen uitzondering.  Zelfs wanneer het 
recht van verdediging van een partij manifest geschonden wordt bij de totstandkoming van 
een beschikking op grond van art. 747, § 2, Ger. W. (in de beschikking wordt bv. in een meer-
partijengeschil een bepaalde partij vergeten), zal een rechtsmiddel niet mogelijk zijn.  Dat 
hoeft niet te betekenen dat er voor een dergelijk probleem geen enkele oplossing zou zijn.  
Aldus is een vordering tot verbetering in zo’n geval wel mogelijk (art. 794 Ger. W.), uiteraard 
op voorwaarde dat sprake is van een verschrijving of materiële vergissing.  Een vordering tot 
verbetering geldt immers niet als een rechtsmiddel.  In de meeste gevallen zal het bij een ver-
schrijving in een beschikking tot rechtsdagbepaling zo ver niet komen, daar bij een manifeste 
verschrijving de partijen veelal in onderling akkoord andere termijnen zullen overeenkomen, 
wat steeds mogelijk is.  In sommige gevallen kan ook een beroep op art. 748, § 2, Ger. W. 
soelaas bieden.  Uitzonderlijk kan zelfs het algemeen rechtsbeginsel van het recht van ver-
dediging als miskend gelden – wat geen aanleiding kan geven tot hervorming van de beschik-
king op grond van art. 747, § 2, Ger. W., maar wat desgevallend wel een grondslag kan vor-
men tot hervorming van de beslissing die uiteindelijk genomen wordt over de grond van de 
zaak.  Zoiets zal natuurlijk zeer uitzonderlijk zijn.  Het recht om als verweerder het laatste 
woord te krijgen, is bv. geen algemeen rechtsbeginsel.  Wie zich in dat opzicht misdeeld 
voelt, kan op die grond geen schending van zijn recht van verdediging opwerpen.  Gevallen 
waarin een beschikking tot rechtsdagbepaling het recht van verdediging van een partij in een 
later stadium als geschonden kan doen gelden, zijn theoretisch wel denkbaar, maar zullen in 
de praktijk toch uiterst zeldzame curiosa zijn (welke rechter zou immers aan een partij een 
termijn van drie maanden toekennen doch aan de wederpartij slechts drie dagen?).  Dat een 
partij vindt dat de haar verleende termijnen te kort zijn, zal in de meeste gevallen bezwaarlijk 
kunnen gelden als een schending van het recht van verdediging (al was het maar omdat de 
termijnen die aan de verschillende partijen worden toegekend, in de praktijk vrijwel steeds 
gelijk zijn, behoudens wanneer een partij reeds vroeger heeft geconcludeerd).  Nog een 
andere oplossing voor de (zeldzame) gevallen waarin in een beschikking op grond van art. 
747, § 2, Ger. W. al eens een manifeste vergissing sluipt, die niet met één van de voormelde 
mechanismen geremedieerd kan worden, is dat de zaak op de rechtsdag wordt uitgesteld of 
naar de rol verzonden.  Het voorliggen van al deze verschillende correctiemechanismen 
verantwoordt de keuze van de wetgever om terzake geen rechtsmiddelen toe te laten. 
 
BESLUIT VAN HOOFDSTUK IV 
 
198. In wat volgt wordt geen poging ondernomen het hele hoofdstuk IV kort samen te vatten 
– slechts een aantal krachtlijnen worden weergegeven.  De voornaamste conclusie die mag 
worden afgeleid uit wat voorafgaat, is dat onontvankelijkheid in beginsel slechts op haar 
plaats is als sanctie ter afsluiting van de toegang tot de rechter voor iemand die niet het recht 
heeft om over de gegrondheid van zijn aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen. 
 Dat recht, d.i. de rechtsvordering of het ius agendi, kan ontbreken op grond van een 
aantal oorzaken (verjaring, gebrek aan belang, gebrek aan hoedanigheid,…), die in beginsel 
steeds rechtstreeks verband houden met het recht zelf van toegang tot de rechter. 
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 Hieruit volgt dat onontvankelijkheid meestal niet de gepaste sanctie is naar aanleiding 
van de wijze van uitoefening van het recht van toegang tot de rechter.  Vormgebreken zijn in 
beginsel een probleem van geldigheid van een proceshandeling, waarbij in eerste instantie bij 
een vormfout gedacht moet worden aan mogelijkheden van regularisatie; wanneer geen regu-
larisatie mogelijk of wenselijk is, moet vervolgens worden nagegaan of er mogelijkheden zijn 
van verzachting (ontstentenis van belangenschade, dekking, normdoel bereikt).  Pas wanneer 
dat alles niet mogelijk of niet opportuun is, kan een louter vormelijk gebrek toch als 
eindresultaat hebben dat een vordering (daarin begrepen een rechtsmiddel) onontvankelijk 
wordt verklaard (met name wanneer een proceshandeling waarmee een vordering aanhangig 
wordt gemaakt of een rechtsmiddel wordt ingesteld, behept is met een nietigheid die niet in 
aanmerking komt voor regularisatie of verzachting). 
 
199. Het middel van niet-ontvankelijkheid houdt steeds verband met de rechtsvordering zelf.  
Wie een vormgebrek aanklaagt (bv. de geldigheid van een beroepsakte), werpt geen middel 
van niet-ontvankelijkheid op, maar een exceptie van nietigheid.  De verzachtingen van de 
nietigheid kunnen dan toepassing vinden – ook al kan het uiteindelijk resultaat van de (met 
“succes”) opgeworpen exceptie van nietigheid, wel resulteren in onontvankelijkheid van het 
ingestelde rechtsmiddel. 
 Onontvankelijkheid is dus niet altijd de sanctie die wordt opgelegd als gevolg van het 
opwerpen van een middel van onontvankelijkheid; onontvankelijkheid is de sanctie die erin 
bestaat dat iemands toegang tot de rechter wordt afgesloten, zonder dat hij over de grond van 
zijn aanspraak gehoord wordt of zonder dat de grond van zijn aanspraak door de rechter 
onderzocht wordt. 
 
200. De verzachtingen van de nietigheid zijn als zodanig niet toepasselijk op de situatie 
waarin een middel van niet-ontvankelijkheid wordt opgeworpen (in dat geval moet m.a.w. niet 
worden nagegaan of er belangenschade voorligt, of er sprake is van dekking, of het normdoel 
bereikt is), maar dat impliceert niet dat telkens een middel van niet-ontvankelijkheid wordt 
opgeworpen, vergeten zou mogen worden na te gaan of mogelijkheden van regularisatie 
opportuun of wenselijk zijn. 
 Bij problemen van laattijdigheid van ingestelde vorderingen (of aangewende rechtsmid-
delen), is er in principe geen ruimte voor verzachting of regularisatie, gelet op de onomkeer-
baarheid van het verstrijken van de tijd en gelet op het feit dat de door de termijn beschermde 
partij, ingevolge het verstrijken daarvan erop mag vertrouwen dat de vordering (met inbegrip 
van het rechtsmiddel) niet meer zal worden ingesteld. 
 Wanneer daarentegen iemand zich schuldig maakt aan een onrechtmatige daad en hij 
wordt in rechte gedaagd door de echtgenoot van het slachtoffer, is er geen reden om de eisen-
de partij (het slachtoffer) een mogelijkheid van regularisatie te ontzeggen.  Idem voor wat be-
treft de situatie waarbij hoger beroep wordt ingesteld door de ouders van een inmiddels meer-
derjarig geworden kind. 
 In die gevallen is het antwoord op de vraag of degene die het euvel m.b.t. de ontvanke-
lijkheid opwerpt, erop mocht vertrouwen dat hij niet (meer) in rechte zou worden aangespro-
ken, telkens negatief.  Als die vraag negatief kan worden beantwoord (m.a.w. degene die het 
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euvel opwerpt, kon zich aan een vordering in rechte verwachten), zijn mogelijkheden van 
regularisatie niet a priori uitgesloten. 
 De mening dat een onregelmatig aanhangig gemaakte vordering niet meer kan worden 
geregulariseerd, vindt in geen enkele wettekst steun.  Als bv. de buurvrouw van een mishan-
delde vrouw voor de burgerlijke rechter een vordering tot schadevergoeding indient vanwege 
de mishandeling, omdat die buurvrouw bemoeizuchtig is of vreest dat het slachtoffer teveel 
drempelvrees heeft om een procedure in te leiden, bestaat er geen reden om het slachtoffer de 
mogelijkheid te ontzeggen om in zo’n geding (in dit voorbeeld aanhangig gemaakt door 
iemand die niet beschikt over het vereiste belang) tussen te komen.  Als een dergelijke situatie 
zich voordoet waarbij de initiële dagvaarding betekend op verzoek van de buurvrouw binnen 
de verjaringstermijn viel en de vrijwillige tussenkomst van het slachtoffer erbuiten, zou een 
regularisatiemogelijkheid kunnen inhouden dat door subrogatie het slachtoffer geacht wordt 
in de plaats te treden van de oorspronkelijke eiseres. 
 
201. Onontvankelijkheid kan weliswaar in sommige omstandigheden (nl. wanneer een mid-
del van niet-ontvankelijkheid wordt opgeworpen) worden opgelegd zonder dat de sanctie 
moet worden afgetoetst aan de verzachtingsleer van de nietigheid, maar dat impliceert niet dat 
onontvankelijkheid ooit een blind automatisme kan uitmaken.  Aldus kan de rechter bv. nooit 
de vordering ambtshalve afwijzen als zijnde onontvankelijk wanneer door de partijen geen 
debat werd gevoerd over de grondslag voor die onontvankelijkheid (zie randnrs. 677 e.v.). 
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Hoofdstuk V. SANCTIONERING VAN DE TAAKVERDELING TUSSEN 
DE RECHTERS 
 
A. (ON)BEVOEGDHEID 
 
1. Sanctionering van bevoegdheidsregels in het algemeen 
 
202. Aan de sanctionering (= handhaving) van de keuze van de rechter (hier in de zin van: 
taakverdeling tussen de rechters van de rechterlijke orde onderling) zal in dit proefschrift 
verhoudingsgewijze weinig aandacht besteed worden, om een dubbele reden: ten eerste zijn 
de problemen die zich voordoen i.v.m. bevoegdheid, meestal geen problemen van 
sanctionering (de vraag is meestal niet: welke sanctie dringt zich op, maar wel: welke rechter 
is bevoegd?); ten tweede is de keuze van de rechter een aangelegenheid die nauwelijks – of 
beter: een zo gering mogelijke – sanctionering verdient of behoeft.  Met dat laatste wordt 
bedoeld: vanuit de opvatting dat burgerlijke rechtspraak een dienstverlening aan de burger 
uitmaakt,552 mag de berechting van aanspraken zo weinig mogelijk vertraging oplopen door – 
laat staan afgeketst worden op – problemen i.v.m. de keuze van de rechter. 
 De vraag of een onbevoegdverklaring überhaupt een sanctie uitmaakt, werd reeds be-
sproken in randnr. 48. 
 
203. Vanuit een radicale bevraging kan worden geopperd: zijn bevoegdheidsregels nodig?  
Of anders gezegd: heeft het belang tot welke rechter men zich wendt?  Het antwoord op die 
vraag is beslist positief.  Zoals reeds vermeld in randnr. 47, moet een verweerder gevestigd in 
Veurne niet dulden dat hij gedagvaard wordt om te verschijnen in Tongeren, als de zaak ver-
der niets met Tongeren te maken heeft (bv. partijen kwamen niet overeen om het geschil te 
laten beslechten door de rechtbank te Tongeren, of het gaat niet om een geschil over een 
onroerend goed dat in Tongeren ligt, etc.). 
 Het verhinderen van een ernstig ongemak voor de verweerder, verantwoordt dat het 
procesrecht in dit verband een aantal krijtlijnen vastlegt. 
 Daarnaast zijn bevoegdheidsregels ook gericht op een bepaalde mate van specialisatie 
en rationalisatie binnen de rechterlijke macht (bundeling van know-how; efficiënte allocatie 
van menselijke en materiële middelen).  Van de advocaat wordt steeds minder verwacht dat 
hij alles kent over alle takken van het recht.  Het is niet realistisch om ten aanzien van de 
rechter die verwachting wel te koesteren.  Bevoegdheidsregels zijn nodig, o.m. omdat van de 
rechter niet verwacht mag worden dat hij alle finesses kent van het fiscaal recht, het maritiem 
recht, het octrooirecht, het familierecht, het faillissementsrecht, enz. 
 De toewijzing van bepaalde bevoegdheden aan verschillende rechters, is dus een geheel 
aanvaardbaar uitgangspunt.  Waar het echter in de praktijk niet zelden misloopt, is wanneer 
                                                 
552  Zie in dezelfde zin: C. DEKKERS, “Brengt het Themisplan goed nieuws voor Justitie?”, Rede 

uitgesproken door de procureur-generaal op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te 
Antwerpen op 1 september 2003, R.W. 2003-2004, 803.  Vandaar ook de uitdrukking “rechtsconsument” 
(B. DECONINCK, “Actuele tendensen inzake proceseconomie: Loyaal procederen in het civiele geding 
vanuit proceseconomisch perspectief”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE, (eds.), Actualia vermogensrecht.  
Liber amicorum KULAK.  Als hulde aan Prof. dr. Georges Macours, Brugge, Die Keure, 2005, 727). 
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bevoegdheidsincidenten worden opgeworpen om de tegenpartij te tergen, zonder dat degene 
die het incident opwerpt werkelijk kan hardmaken dat berechting van de zaak door de rechter 
voor wie de zaak aanhangig werd gemaakt, zijn rechten in enig opzicht zou aantasten of voor 
hem een ernstig ongemak zou opleveren.  In sommige gevallen mag een 
bevoegdheidsincident als futiel worden beschouwd, waarbij veel nodeloze woorden worden 
besteed aan een kwestie die met de grond van de zaak niets te maken heeft (bv. discussiëren 
over het probleem dat een zaak over 100 euro teveel gaat om ze nog te laten beslechten door 
de Vrederechter, of over 100 euro te weinig om ze te laten beslechten door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg; zoiets mag als absurd worden beschouwd, o.m. in (handels)huurzaken beslecht 
de Vrederechter ook dossiers waar miljoenen op het spel kunnen staan). 
 Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een aantal spelregels m.b.t. bevoegdheid, waarbij 
in dit proefschrift niet die spelregels zelf centraal staan (d.i. het eigenlijke mechanisme van de 
bevoegdheidsverdeling553), maar de nadruk zal liggen op de sanctionering (handhaving) daar-
van (met inbegrip van de vraagstukken m.b.t. opportuniteit van sanctionering en mogelijke 
verzachtingsmechanismen). 
 
204. Binnen het huidige systeem bestaan er weinig middelen om paal en perk te stellen aan 
soms futiele of louter dilatoire bevoegdheidsdiscussies (of minstens wordt daarvan onvol-
doende gebruik gemaakt).  Hieronder zal dan ook onderzocht worden of de lege ferenda niet 
wenselijk is een en ander uit te klaren (waarbij verschillende pistes denkbaar zijn; de opsplit-
sing van de rechtsmacht op het niveau van de eerste aanleg over de Rechtbank van Eerste 
Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en de Arbeidsrechtbank kan in vraag worden gesteld; 
ook denkbaar zijn verzachtingsmechanismen waarbij bv. degene die meent dat een andere 
rechtbank bevoegd is, belangenschade dient aan te tonen).554  De vraag zal tevens aan de orde 
komen of binnen de huidige regelgeving geen ruimte bestaat voor een andere benadering (zie 
                                                 
553  Zie daarover o.m.: C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, t. II, La compétence, Brussel, Larcier, 1981; G. DE 

LEVAL, “L’appel d’une décision sur la compétence”, (noot onder Cass. 13 februari 2003), J.L.M.B. 2003, 
1568; G. DE LEVAL, “La dérogation de commun accord à une règle de compétence territoriale impé-
rative”, (noot onder Vred. Verviers 15 mei 2003), J.L.M.B. 2003, 1596; A. FETTWEIS, Bevoegdheid, in 
Handboek voor Gerechtelijk Recht, II, Antwerpen, Standaard wetenschappelijke uitgeverij, 1971; A. 
FETTWEIS, “Observations sur le règlement des incidents de compétence et de répartition”, T.P.R. 1980, 
135; E. GUTT en J. LINSMEAU, “Examen de jurisprudence (1971 à 1978) – Droit judiciaire privé – De la 
compétence”, R.C.J.B. 1982, 219; J. LAENENS, “Overzicht van rechtspraak – De bevoegdheid”, T.P.R. 
1979, 247; J. LAENENS, “De bevoegdheidsregeling en de versnelling van de rechtsbedeling”, T.P.R. 1980, 
114; J. LAENENS, De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1981; J. 
LAENENS, “Bevoegdheidsconflict in hoger beroep met verwijzing naar de bevoegde rechter”, (noot onder 
Antwerpen 25 mei 1983), R.W. 1983-84, 2554; J. LAENENS, “Bevoegdheidsconflict in hoger beroep met 
verwijzing naar de bevoegde rechter”, (noot onder Cass. 24 december 1987), R.W. 1989-90, 81; J. 
LAENENS, “Overzicht van rechtspraak – De bevoegdheid (1979-92)”, T.P.R. 1993, 1479; J. LAENENS, 
“Overzicht van rechtspraak – De bevoegdheid (1993-2000)”, T.P.R. 2002, 1497; J. LAENENS, “Rechts-
macht en bevoegdheid van de civiele rechter: actualia en beleidsvragen”, in X (ed.), Goed procesrecht – 
goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 
517; F. LATERVEER, De bevoegdheid van de arbeidsgerechten, in AdvocatenPraktijk, Antwerpen, 
Kluwer, 1998; D. SCHEERS, Excepties.  Over toelaatbaarheid, nietigheid en bevoegdheid, in 
AdvocatenPraktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998; P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De be-
voegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikke-
lingen”, T.P.R. 2004, 1103. 

554  Zie randnrs. 716 en 727 voor een voorstel de lege ferenda. 
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verder: met name zal bepleit worden dat het huidige art. 17 Ger. W. een rechtsgrond biedt om 
de opwerping van een middel van onbevoegdheid te onderwerpen aan het belangvereiste, naar 
analogie met de wijze waarop in de cassatietechniek een middel onontvankelijk wordt ver-
klaard wanneer het zonder belang is). 
 
205. Prof. BARENDRECHT heeft in een korte bijdrage over de bevoegdheidsproblematiek een 
aantal spijkers met koppen geslagen.555  Zo wijst de auteur erop dat het in de rechtszaal “nog 
te vaak en te lang” gaat om de vraag welke rechter een zaak zal behandelen.  Hij erkent de 
noodzaak van specialisatie, maar tegelijk relativeert hij dat probleem: “Kijkend naar kennis en 
vaardigheden lijkt vooral al dat gesappel over de bevoegdheid van de rechtbank en kanton-
sector achterhaald: wat kan een gemiddelde kantonrechter nu wat een rechtbankrechter ook 
niet zou moeten kunnen en andersom?”556  Hoe het dan wel zou moeten, vat BARENDRECHT 
als volgt samen: “Maak duidelijke bordjes boven de loketten, verwijs degenen die evident he-
lemaal verkeerd zitten door, en stel beide loketten open voor de twijfelgevallen.”557

 In België wordt er bv. niet zelden “gesappeld” over de vraag of nu de Rechtbank van 
Eerste Aanleg dan wel de Rechtbank van Koophandel bevoegd is.  Op het eerste gezicht zou 
men kunnen denken dat de bevoegdheidsregels op dat stuk duidelijk zijn, maar in de praktijk 
blijkt dat niet steeds het geval te zijn (bv. bij geschillen tussen bestuurders of aandeelhouders 
van handelsvennootschappen die zelf geen handelaar zijn; of waarbij de vraag rijst of een 
bestuurder al dan niet bij de procedure betrokken wordt in zijn hoedanigheid van bestuurder; 
of wanneer bv. negen partijen handelaar zijn maar de tiende partij een bedrijfsrevisor is, of 
een handelaar die niet optrad in het kader van zijn handel maar als privépersoon, enz.).  Pre-
cies omdat de niet-handelaar als uitgangspunt het recht heeft om berecht te worden door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg, zijn er binnen die rechtbank vanzelfsprekend ook kamers waar-
aan geschillen m.b.t. contracten worden toegewezen, ook al bevinden die zich helemaal – of 
voor bijna alle partijen – in de commerciële sfeer (bankzaken, bouwzaken, enz.). 

Wanneer daarentegen de zaak gebracht wordt voor de Rechtbank van Koophandel, ter-
wijl iemand vindt dat hij zou moeten worden berecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg, 
blijkt het in de praktijk met kwesties als bv. verschillende bewijsregels helemaal niet zo’n 
vaart te lopen.  Natuurlijk wordt het bewijs in handelszaken beheerst door andere regels, maar 
in twijfelgevallen valt dat probleem meestal op te lossen door tegenover de niet-handelaar de 
burgerlijke bewijsregels toe te passen.  Of zoiets in concreto vaak aanleiding geeft tot andere 
resultaten, is hoogst twijfelachtig (zeker in een samenleving waarin zeer vele transacties in de 
commerciële en niet-commerciële sfeer sowieso aanleiding geven tot een “papertrail”).  Het 
“openstellen van beide loketten voor de twijfelgevallen” zoals BARENDRECHT het verwoordt, 
lijkt beslist een valabel uitgangspunt. 

                                                 
555  J. M. BARENDRECHT, “Bevoegdheidsregels: bij twijfel gaan we er echt voor zitten”, N.J.B. 2005, 777. 
556  Idem. 
557  Idem.  Het kantongerecht in Nederland is inmiddels – meer bepaald met ingang van 1 januari 2002 – 

opgeheven en vervangen door de “sector kanton” van de rechtbank (HUGENHOLTZ, W. en HEEMSKERK, 
W. H., Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, Elsevier, 2002, v; P.A. STEIN en 
A.S. RUEB, Compendium van het burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 38). 
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 Hoe zoiets binnen de huidige regelgeving kan worden ingevuld, wordt besproken in het 
volgende randnummer. 
 
206. De vraag of de opsplitsing van de rechtsmacht op het niveau van de eerste aanleg over 
de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en de Arbeidsrechtbank een 
goede zaak was, mag hier buiten beschouwing blijven.  Sommigen betreuren die opsplitsing, 
anderen vinden dat een belangrijke verworvenheid.  In het licht van de toenemende com-
plexiteit van het recht menen sommigen dat het onontbeerlijk is dat de rechtsprekende functie 
wordt voorbehouden aan professionele magistraten.  Anderen menen, al dan niet op ideo-
logische gronden, dat het belangrijk is dat de beroepsrechter wordt bijgestaan door leken-
rechters die vertrouwd zijn met aangelegenheden als consumentenbescherming, resp. handels-
gebruiken, of die gerecruteerd worden uit organisaties die werkgevers dan wel werknemers 
vertegenwoordigen. 
 Aangezien het er niet naar uitziet dat de opsplitsing in de nabije toekomst zal verdwij-
nen en aangezien andere mogelijkheden voorhanden zijn om bevoegdheidsdiscussies – als zij 
futiel zijn – in de kiem te smoren, wordt aan de kwestie van de opsplitsing niet te veel aan-
dacht besteed. 
 
207. Een element dat wel illustreert dat het vervullen van de rechtsprekende functie het 
meest kenmerkende is voor de rechter en zijn kennisdomein (m.a.w. méér dan parate kennis 
over een bepaald onderdeel van het recht; trouwens de bevoegdheidsdomeinen van de 
verschillende rechters zijn zo ruim dat een perfecte en even grondige parate kennis van alle 
aspecten van dat volledig bevoegdheidsdomein op zich al illusoir is), is het gegeven dat men 
het contentieux inzake collectieve schuldenregeling wil overhevelen van de rechtbank van 
eerste aanleg naar de arbeidsrechtbank.558  In de beleidsnota van de Minister van Justitie van 
12 november 2003 luidt het: “Gelijktijdig en in overeenstemming met de regeerverklaring, zal 
de bevoegdheid op het vlak van de collectieve schuldregeling overgedragen worden van de 
rechtbank van eerste aanleg naar de arbeidsgerechten en dit met het oog op een betere 
centralisatie van de sociale geschillen.  Deze bevoegdheidsoverdracht is ook gerechtvaardigd 
door de bekommernis voor een betere verdeling van de werklast tussen de jurisdicties.”559

 Voor de discussies i.v.m. bevoegdheid is dat element illustratief: immers, wat de ene 
rechter kan, kan de andere blijkbaar even goed. 
 De vaststelling dat de werklast tussen de verschillende jurisdicties niet gelijk verdeeld is 
of lijkt, is ongetwijfeld een belangrijker motief voor een dergelijke overheveling dan de “cen-
tralisatie van de sociale geschillen”, want… collectieve schuldenregeling heeft bij mijn weten 
helemaal niets te maken met sociaal recht!560  Sociaal recht wordt traditioneel geacht te 
                                                 
558  En inmiddels: heeft overgeheveld.  Zie de Wet van 13 december 2005, verschenen in het Belgisch 

Staatsblad van 21 december 2005 (“Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het 
verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling”). 

559  Parl. St. Kamer, 2003-04, nr. 325/16, p. 13, geciteerd door P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  
De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken.  Stand van zaken en actuele 
ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1115. 

560  Waarbij uiteraard ook de vraag rijst of zo’n overheveling een element van probleemoplossing is dan wel 
van probleemverplaatsing. 
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omvatten: arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.  Het contentieux inzake collectieve schul-
denregeling leunt veeleer aan bij het executierecht en roept vragen op waarmee bij uitstek de 
beslagrechter vertrouwd is (samenloop van schuldeisers, verkoop van de beslagbare goederen, 
e.d.m.).561  Het begrip “sociale geschillen” in de beleidsnota wordt in een betekenis gebruikt 
die zo ruim is dat blijkbaar bedoeld wordt: alle geschillen waarbij een bepaalde partij gecon-
fronteerd wordt met een andere partij of met een reeks andere partijen die, samen of afzon-
derlijk, in een economisch sterkere positie staan.  “Sociale geschillen” in die betekenis 
gebruiken is ietwat absurd, want in die zin heeft collectieve schuldenregeling precies even 
veel de aard van een “sociaal geschil” als pakweg het volledige faillissementscontentieux.  
Gaat men dat in het kader van een zgn. “centralisatie van de sociale geschillen” dan ook maar 
overhevelen naar de arbeidsrechtbank?562

 
208. Een ander fenomeen dat de bevoegdheidsverdeling relativeert, is de prorogatie van be-
voegdheid.  Wanneer een bepaald onderdeel van het geschil in beginsel zou vallen onder de 
bevoegdheid van rechtbank A, maar dit onderdeel in het kader van een geschil accessoir is ten 
aanzien van een ander aspect dat onder de bevoegdheid van rechtbank B valt, dan kan 
rechtbank A toch uitspraak doen over het accessorium, ook al zou dat in principe – als het een 
zelfstandige vordering zou betreffen – onder de bevoegdheid van rechtbank B vallen.  Iets 
dergelijks kan zich voordoen zowel bij kwesties van materiële als van territoriale 
bevoegdheid (bv. bij de berechting van een tegenvordering; of bij samenhangende 
vorderingen). 
 Prorogatie van bevoegdheid kan weliswaar niet aanleiding geven tot “anything goes”.  
Immers: dat fenomeen kan er nooit aanleiding toe geven dat een rechter kennis neemt van een 
vordering die onder de exclusieve bevoegdheid van een andere rechter valt. 
 Voor een toepassing wordt verwezen naar een arrest van het Hof van Cassatie waarin 
geoordeeld werd dat de Vrederechter, o.m. bevoegd voor geschillen inzake afpaling (art. 591, 

                                                 
561  In dezelfde zin: C. DEKKERS, “Brengt het Themisplan goed nieuws voor Justitie?”, Rede uitgesproken 

door de procureur-generaal op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Antwerpen op 1 
september 2003, R.W. 2003-2004, 806.  Adde eveneens in dezelfde zin het negatief advies van de Hoge 
Raad voor de Justitie (http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1309/51K1309002.pdf): “Afdeling II / 
Advies / 1. De wenselijkheid van de overdracht van de bevoegdheden inzake collectieve schuldenregeling 
van de beslagrechter naar de arbeidsgerechten. / Het is niet wenselijk deze bevoegdheden over te 
hevelen naar de arbeidsgerechten. / De beslagrechters hebben terzake een belangrijke expertise 
opgebouwd in een materie die toch een zekere techniciteit heeft (o.a. de zekerheidsrechten).  Bovendien 
sluit deze materie nauw aan bij de rest van hun bevoegdheden (o.m. het executierecht).  /  Hoewel de 
sociale dimensie van de collectieve schuldenregeling onmiskenbaar aanwezig is, dient er toch op te 
worden gewezen dat de collectieve schuldenregeling algemeen wordt gerangschikt als een insolventie-
procedure die er toe strekt de verhouding tussen schuldeisers en debiteuren te regelen. (…)  In geval van 
overdracht valt het te vrezen dat zich regelmatig bevoegdheidsconflicten zullen voordoen tussen de 
arbeidsgerechten en de beslagrechters (v.v. geschillen in verband met voorrechten en hypotheken).  Dit 
laatste zal de procedure nodeloos compliceren en zal ook een negatieve weerslag hebben op de kost en de 
duur ervan”. 

562  Zie nog voor kritische bedenkingen bij de geplande overheveling: C. DEKKERS, l.c., R.W. 2003-2004, 
805-806. 

 



 – 194 –

3° en art. 593), ook kan oordelen over vraagstukken i.v.m. eigendomsrechten op de af te palen 
erven gerezen als tussengeschil n.a.v. een dispuut over een afpaling.563

 
209. Wat de bevoegdheidsproblematiek betreft, zou men de verdeling van de rechtsmacht 
over de verschillende rechtbanken in het licht van al wat voorafgaat niet moeten beschouwen 
als zijnde a.h.w. afgesloten door hermetische tussenschotten.  Om futiele bevoegdheidsdiscus-
sies uit te sluiten, moet men zich hoeden voor iedere verabsolutering (als was er voor ieder 
geschil slechts één rechterlijke instantie bevoegd).  Een beeld dat passender is, is dat van de 
monding van een rivier in de zee: op zulke plaatsen is vaak een – soms vrij groot – gebied 
waar het water niet echt zoet water is, maar evenmin hetzelfde zoutgehalte heeft als het 
zeewater.  Er zijn weinig zeevissen die kunnen overleven in zoet water en vrijwel geen 
zoetwatervissen die in zeewater kunnen overleven, maar in riviermondingen vindt men soms 
beide soorten vissen door elkaar en is het moeilijk te bepalen waar nu precies de 
riviermonding begint of eindigt.  Net zoals de paling en de zalm zowel in zoet, zout als brak 
water kunnen overleven, zou men vanwege de procespartijen een zeker aanpassingsvermogen 
mogen vergen, in die zin dat in sommige gevallen van de partijen verwacht mag worden dat 
zij procederen voor de Vrederechter, de Rechtbank van Eerste Aanleg, of de Rechtbank van 
Koophandel.  Met name in de gevallen waarin over bevoegdheid redelijkerwijze 
gediscussieerd kan worden – m.a.w. wanneer over de bevoegdheid kan worden getwijfeld – 
zou men ervan uit mogen gaan dat beide instanties bevoegd moeten worden geacht. 
 Hoe kan men het bovenstaande, los van alle beeldspraak, inpassen in de bestaande rege-
ling van het Gerechtelijk Wetboek?  Het Wetboek bevat immers een omstandige regeling van 
de bevoegdheid en men kan toch bezwaarlijk aanvaarden dat die zomaar opzij zou worden 
geschoven of niet zou worden toegepast.  Iets dergelijks is ook helemaal niet nodig.  Immers, 
in de gevallen waarvan hier sprake, is er precies twijfel of minstens redelijke discussie moge-
lijk.  De regeling van het Gerechtelijk Wetboek inzake de bevoegdheid mag daarom worden 
beschouwd als het schema, of een afbakening in abstracto.  De concrete invulling van die ab-
stracte in de wet neergelegde uitgangspunten, is een complex samenspel van allerlei factoren, 
waarbij op micro-niveau de grenzen vaak veel meer flou zijn dan op macro-niveau (zie de 
beeldspraak van hierboven: op een landkaart is de grens tussen de zee en de rivier een strakke 
lijn, maar in de realiteit is er een tussengebied dat onder invloed van eb en vloed kan 
verschuiven). 
 Bij discussies over bevoegdheid gaat nog te veel energie verloren zonder dat dit echt 
nodig is.564  Hierboven werd reeds vermeld dat men terzake art. 17 Ger. W. zou mogen 
                                                 
563  Cass. 19 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 727.  Zie voor een andere toepassing: Cass. 16 juni 1994, Arr. Cass. 

1994, 625.  Dat laatste is echter een arrest met beperkte precedentwaarde, aangezien daarin uit het oog 
lijkt te worden verloren dat een vordering i.v.m. naamdracht een vordering van staat betreft die onder de 
exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg valt. 

564  Bv. wanneer een aannemer (gespecialiseerd in de bouw van flatgebouwen) een gewone woning laat 
bouwen door een ander aannemersbedrijf, waarin hij als privé-persoon gaat wonen en waarin een 
gedeelte wordt ingericht als kantoor: de aannemer-bouwheer betaalt de aan hem gerichte facturen niet.  Is 
het dan werkelijk relevant te discussiëren over de vraag of hij moet worden gedagvaard voor de Recht-
bank van Eerste Aanleg dan wel voor de Rechtbank van Koophandel?  Het hierboven bepleite keuzerecht 
vermijdt nutteloos energieverlies voor partijen én voor de rechter – wat slechts bevorderlijk kan zijn voor 
de bespoediging van procedures. 
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gebruiken als aanknopingspunt om te vereisen dat wie vraagt dat de rechtbank zich 
onbevoegd verklaart, of dat de rechtbank de zaak verwijst naar de arrondissementsrechtbank, 
doet blijken van een belang bij die vordering.  Zoals reeds gezegd zou zoiets kunnen 
gebeuren naar analogie met het cassatietechnisch vereiste van het belang bij het aanvoeren 
van een middel: ook daar ligt niet echt een specifieke wetsbepaling voor als grondslag, maar 
wordt dit geacht een toepassing te zijn van art. 17 Ger. W.  Een belang is vereist niet alleen 
om een vordering in rechte in te stellen, maar ook voor allerlei subcategorieën daarvan: o.m. 
het instellen van een rechtsmiddel (wie op alle punten gelijk kreeg kan geen ontvankelijk 
hoger beroep instellen) of het opwerpen van een cassatiemiddel.  Het belangvereiste 
toepasselijk achten op al wie enig middel van onbevoegdheid wil opwerpen, zou meteen een 
pak futiele discussies uitsluiten, zonder dat in dit verband enig gevaar of nadeel voorzienbaar 
is. 
 In het voorbeeld van de verweerder uit Tongeren die moet verschijnen in Veurne of vice 
versa, is duidelijk dat degene die zulks opwerpt, daar belang bij heeft.  De miskenning van de 
bevoegdheidsregeling kan in zo’n geval aanleiding geven tot een ernstig ongemak, wat moet 
volstaan om de letter van de wet toepassing te doen vinden (in de veronderstelling dat een 
geval voorligt waarin volstrekt duidelijk is wat de letter van de wet zegt). 
 Wanneer daarentegen gediscussieerd wordt over territoriale bevoegdheid in een geval 
waarin iemand voor een verkeerde rechtbank werd gedaagd omdat het arrondissement waarin 
hij had moeten worden gedagvaard twee straten verder reeds eindigt, kan men zich ernstige 
vragen stellen bij het belang van die persoon om de verwijzing naar een ander arrondissement 
te vragen.  Zeker voor iemand die in het grensgebied van twee gerechtelijke arrondissementen 
woont, kan men volhouden dat die persoon er geen belang bij heeft te moeten verschijnen 
voor de ene dan wel de andere rechtbank.  Iemand die bv. in Boortmeerbeek – arr. Leuven – 
woont, is minder lang onderweg naar Mechelen (ong. 10 km) dan naar Leuven (ong. 18 km).  
Wanneer zo iemand toch gedagvaard wordt om te verschijnen voor de Rechtbank te Meche-
len, heeft die er – behoudens uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak – geen redelijk 
belang bij om te mogen verschijnen te Leuven. 
 Futiele of anderszins onwenselijke discussies kunnen zich even goed voordoen bij 
vraagstukken i.v.m. territoriale als bij materiële bevoegdheid.  Aldus heeft het Hof van Cas-
satie geoordeeld dat bij een hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter inzake han-
delshuur, de rechtbank van koophandel moet vermelden dat alle partijen handelaar zijn (an-
ders is nl. de rechtbank van eerste aanleg bevoegd565).566  Zoiets mag nochtans als een onwen-
selijke discussie worden beschouwd – tenzij uit de omstandigheden van de zaak zou blijken 
dat een partij er werkelijk belang bij heeft om berecht te worden door een andere rechtbank 
(wat met name bij problemen van materiële bevoegdheid met de nodige gestrengheid mag 
worden beoordeeld).  Immers: de rechtbanken van eerste aanleg hebben even veel know-how 
in huis m.b.t. handelshuur als de rechtbanken van koophandel; beide rechtbanken treden op 
dat stuk op als appèlrechter van de vonnissen van de vrederechter, waarbij enkel de toevallige 

                                                 
565  Maar als alle partijen handelaar zijn, moet de rechtbank van eerste aanleg zich volgens de cassatie-recht-

spraak onbevoegd verklaren: Cass. 7 september 2000, C.99.0514/F, www.cass.be. 
566  Cass. 4 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1199; Cass. 7 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 39. 
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omstandigheid dat de verhuurder handelaar is of niet, bepalend is voor de materiële bevoegd-
heid in hoger beroep.  Het valt in principe niet in te zien in welk opzicht de verhuurder niet-
handelaar, bij berechting van het hoger beroep voor de rechtbank van koophandel, nadeliger 
zou worden behandeld dan voor de rechtbank van eerste aanleg. 
 Krachtens art. 855 Ger. W. moet de partij die de bevoegdheid afwijst van de rechter 
voor wie de zaak aanhangig is, aanduiden welke rechter volgens haar dan wel bevoegd is.  
Nalaten zulks te doen, vormt een grondslag tot afwijzing van de exceptie van onbevoegdheid.  
Wanneer dit artikel wel wordt nageleefd en de naar bewering bevoegde rechter wordt 
aangeduid, dan kan dit een nuttig element zijn bij de beoordeling van het belang dat die partij 
heeft bij de exceptie van onbevoegdheid.  Aldus zal de verweerder die bv. te Boortmeerbeek 
woont en die gedaagd werd om te verschijnen te Mechelen, bij betwisting van de territoriale 
bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen, de rechtbank te Leuven moeten aanduiden als 
bevoegde rechtbank.  Alleen reeds uit die aanduiding volgt dat het belang dat die partij heeft 
bij opwerping van de exceptie van onbevoegdheid, erg twijfelachtig is. 
 
210. De hierboven bepleite onderwerping van de opwerping van een middel van onbevoegd-
heid aan het belangvereiste, kan zoals gezegd worden ingepast in de regeling de lege lata. 
 Problemen van (on)bevoegdheid hebben prima facie weinig te maken met nietigheid 
(althans wanneer men nietigheid associeert met de vorm waarin een proceshandeling verricht 
wordt!).  Het fenomeen van de belangenschade (zie art. 861 Ger. W.) is afkomstig uit de 
nietigheidsleer.  Het vereiste van de belangenschade is vanzelfsprekend niet te verwarren met 
het belangvereiste – hoewel er uiteraard wel een inhoudelijke verwantschap kan bestaan (bv. 
iemand die in Boortmeerbeek woont heeft er geen belang bij om te verschijnen in Leuven 
i.p.v. in Mechelen, maar wanneer hij in Mechelen gedagvaard wordt, kan hij evenmin 
opwerpen dat zijn belangen geschaad zijn). 

Hoewel er inhoudelijke verwantschap bestaat tussen beide concepten, is het noodzake-
lijk om bij problemen van bevoegdheid goed voor ogen te houden dat het vereiste van het be-
lang (art. 17) soelaas kan brengen ter vermijding van nutteloze discussies, ook voor wie de 
toepassing van de verzachting van de nietigheid (o.m. art. 861 Ger. W.) op problemen van 
bevoegdheid niet zou aanvaarden.  Problemen inzake bevoegdheid hebben immers volgens 
sommigen niets te maken met nietigheid – die betrekking heeft op de vorm waarin en soms 
het tijdstip waarop proceshandelingen gebeuren – terwijl bevoegdheid volgens die opvatting 
betrekking heeft op de keuze van de rechter aan wie men een geschil wil onderwerpen.  De 
heersende mening gaat in vele gevallen impliciet uit van die opvatting, nl. door bij de 
bespreking van de bevoegdheidsregeling, de verzachting van de nietigheid geheel buiten 
beeld te laten. 
 Omdat de problematiek van futiele bevoegdheidsdiscussies kan worden uitgebannen aan 
de hand van de regeling de lege lata (toepassing van art. 17), blijkt een onderzoek van 
oplossingen de lege ferenda niet de voornaamste prioriteit.567  Dit geldt met name nu de 
regeling inzake de bevoegdheid – buiten de discussies over de “grensgevallen” – als zodanig 
wel haar mérites heeft.  Een aantal belangrijke mogelijke valkuilen heeft de wetgever 

                                                 
567  Zie niettemin randnrs. 716 en 727 voor voorstellen de lege ferenda. 
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duidelijk willen uitsluiten.  Aldus kan de rechtzoekende niet van het kastje naar de muur 
worden gestuurd (ook wanneer de rechter onterecht de zaak verwijst naar een andere rechter, 
kan die laatste de zaak niet meer terugsturen, zelfs wanneer de eerste rechter zich manifest 
vergist heeft; art. 660 lid 2).  Evenmin kan de rechter zich ambtshalve – bv. wegens “geen 
zin” om de zaak te berechten – onbevoegd verklaren en de zaak verwijzen naar de volgens 
hem bevoegde rechter (art. 640). 
 De vraag is echter of de koppeling van nietigheid aan problemen van de vorm (en soms 
het tijdstip) van uitoefening van de vordering, niet te eng is.  Passender lijkt een interpretatie 
die nietigheid koppelt aan de wijze van uitoefening van de rechtsvordering, daaronder 
begrepen de vorm, in bepaalde gevallen het tijdstip, en tevens de keuze van de rechter voor 
dewelke de vordering aanhangig wordt gemaakt.  Ook die interpretatie is de lege lata reeds 
mogelijk, en zou er beslist toe bijdragen dat veel minder energie zou moeten worden besteed 
aan nutteloze bevoegdheidskwesties.  Die interpretatie zou tegelijk het ietwat extreme 
voorstel van VAN ORSHOVEN om het hele stuk over bevoegdheid “zonder veel nostalgie” te 
schrappen “uit het Gerechtelijk Wetboek, maar ook uit de leerboeken burgerlijk procesrecht”, 
overbodig maken.568

 
2. Vraagtekens bij het openbare orde karakter van de materiële bevoegdheid 
 
211. In het licht van wat voorafgaat, mag ook het openbare orde karakter van de materiële 
bevoegdheid in twijfel worden getrokken.  Volgens de heersende mening in de rechtspraak en 
rechtsleer raakt de materiële bevoegdheid – meestal – de openbare orde.569  Dat heeft een aan-
tal – niet zelden onwenselijke – gevolgen, o.m.: de rechter moet steeds, zelfs ambtshalve, de 
juiste toepassing van de materiële bevoegdheidsregels onderzoeken570, en de exceptie van ma-
teriële onbevoegdheid kan in elke stand van het geding worden opgeworpen, zelfs voor het 
eerst in hoger beroep of in cassatie.571  Wanneer de partijen het niet de moeite hebben gevon-
den om in hun eerste conclusie een eventueel probleem van materiële bevoegdheid op te wer-

                                                 
568  P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet. (…)”, T.P.R. 2004, 1156. 
569  Cass. 2 april 2001, Soc. Kron. 2002, 324; Cass. 13 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 966; J. LAENENS, 

“Rechtsmacht en bevoegdheid van de civiele rechter: actualia en beleidsvragen”, in X, Goed procesrecht 
– goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 
525.  Zie ook art. 9, lid 2, Ger. W. 

570  Cass. 13 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 968.  Zie echter, voor wat betreft de Rechtbank van Eerste 
Aanleg: Cass. 19 april 2002, C.01.0014/F, www.cass.be (“Overwegende dat, ingevolge artikel 568, eerste 
lid, van dat wetboek, de rechtbank van eerste aanleg kennisneemt van alle vorderingen, behalve die welke 
rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie komen, zodat die rechtbank, in de regel, een 
middel betreffende zijn onbevoegdheid niet ambtshalve kan opwerpen; / Dat evenwel van die regel wordt 
afgeweken wanneer een vordering onder de exclusieve bevoegdheid van een ander gerecht valt; dat zulks 
het geval is voor de politierechtbank die door artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek bij uitsluiting 
bevoegd wordt gemaakt om kennis te nemen van alle geschillen inzake vergoeding van schade ontstaan 
uit een verkeersongeval”). 

571  Behalve wanneer het gaat om een materiële bevoegdheidsregel die, uitzonderlijk, de openbare orde niet 
raakt (J. LAENENS, l.c., 525) en behalve wanneer de vordering wordt ingeleid voor de rechtbank van 
eerste aanleg.  In dat laatste geval moet de exceptie van materiële onbevoegdheid, gelet op de voorwaar-
delijke volheid van bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, in limine litis worden opgeworpen 
(J. LAENENS, l.c., 525). 
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pen, zou men de discussie i.v.m. de bevoegdheid als gesloten mogen beschouwen.  Anders 
dreigt het gevaar dat een partij die bv. naar aanleiding van een tussenvonnis (of zelfs een 
eindvonnis in eerste aanleg), in een latere conclusie plots tot de vaststelling komt dat zij 
wellicht een argument kan puren uit één of ander probleem van bevoegdheid, om zodoende de 
zaak op de lange baan te schuiven of in de hoop te worden berecht door een rechter die haar 
gunstiger gezind zal zijn. 
 Discussies over materiële bevoegdheid gevoerd voor het hof van beroep hebben boven-
dien soms een ietwat steriel karakter – of nog onvriendelijker uitgedrukt: vaak gaat het om 
puur tijdverlies – met name wanneer het hof van beroep geroepen wordt uitspraak te doen 
over de (on)bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg dan wel de rechtbank van koop-
handel, waarna ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep de zaak uiteindelijk 
ten gronde toch berecht wordt door datzelfde hof van beroep.  Hetzelfde geldt bij problemen 
van territoriale bevoegdheid wanneer het gaat om twee rechtbanken in het rechtsgebied van 
hetzelfde hof van beroep.572  Hierboven werd reeds onderstreept dat bevoegdheidsregels 
noodzakelijk zijn, o.m. met het oog op rationalisatie en specialisatie, maar dat theoretische 
uitgangspunt mag niet de verleiding doen ontstaan om blind te blijven voor het gegeven dat 
de meeste bevoegdheidsdiscussies in de praktijk meestal grijze zones betreffen waar 
allerminst sprake is van gevallen waarin de ene rechtbank alles kent over een bepaalde 
rechtstak of soort geschillen, en de andere rechtbank niets. 
 Een ander sterk staaltje van een bevoegdheidsdiscussie die als overbodig zou mogen 
worden beschouwd, vindt men in een arrest van het Hof van Cassatie van 7 november 
1997.573  Daarin was sprake van een hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter, dat 
gebracht werd voor de rechtbank van koophandel.  Het betrof een geschil tussen een faillis-
sementscurator en een handelaar over, enerzijds, de vordering van de curator om de handelaar 
te doen veroordelen tot schadevergoeding wegens fouten die de handelaar zou hebben begaan 
tijdens onderhandelingen over de overdracht van een handelshuurovereenkomst, en ander-
zijds, de tegenvordering van die handelaar ertoe strekkende de huurovereenkomst ten nadele 
van de curator q.q. ontbonden te doen verklaren.  Het valt moeilijk in te zien hoe en waarom 
de berechting van zo’n dossier door de rechtbank van koophandel, de maatschappij op haar 
grondvesten zou doen daveren.574

 Ten eerste oordeelt het Hof van Cassatie dat dit geschil had moeten worden toegewezen 
aan de rechtbank van eerste aanleg.  Dat is op zich al een betreurenswaardige beslissing.  In 
zo’n geval zou moeten worden geoordeeld dat de partij die per hypothese de onbevoegdver-
klaring van de rechtbank van koophandel vordert (voor zover dat al gevorderd wordt voor de 

                                                 
572  Voor een toepassing: Cass. 26 september 1996, Arr. Cass. 1996, 803 (in dat geval was wèl een ander hof 

van beroep bevoegd; het is in zo’n geval dit laatste hof van beroep dat kennis neemt van de zaak zelf en 
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen het vonnis van de eerste rechter, ook al was die ratione 
loci niet bevoegd).  Het hof van beroep wordt m.a.w. in dat geval geroepen om uitspraak te doen over de 
juistheid van een vonnis van een rechtbank uit een ander rechtsgebied – wat op zich geen uitzonderlijk 
fenomeen is, ook bij verwijzing na cassatie gebeurt zoiets frequent. 

573  Cass. 7 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1097. 
574  Vergelijk ook met het geval waarin de rechtbank van koophandel niet vermeld had dat alle partijen 

handelaar waren, bij de berechting van een hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter inzake 
handelshuur (randnr. 613). 
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rechtbank van koophandel; in dat soort situaties werpt men dat vaak pas op in cassatie nadat 
men eerst, zonder gewag te hebben gemaakt van enig bevoegdheidsprobleem, een ongunstig 
vonnis verkreeg), daarbij geen belang heeft – wat het openbare orde karakter van de desgeval-
lend miskende bevoegdheidsregel betreft zou moeten worden geoordeeld dat die regel van 
materiële bevoegdheid de openbare orde niet raakt, omdat het geen manifeste miskenning 
betreft van een (basis)regel inzake bevoegdheid en omdat de berechting van het hoger beroep 
door de rechtbank van koophandel in dit geval allerminst de goede werking van het gerecht in 
het gedrang brengt – zie volgend randnummer.  Het gaat duidelijk niet om een geschil dat 
geheel buiten het competentiedomein van de rechtbank van koophandel valt.  Die rechtbank 
beschikt inderdaad niet over de nodige know-how inzake, bijvoorbeeld, adoptie – maar wat 
lijkt er méér te vallen onder het competentiedomein van die rechtbank dan een geschil tussen 
een curator en een handelaar over een handelshuurovereenkomst?  Technisch gezien valt er 
nochtans op de beslissing van het Hof van Cassatie niets aan te merken – als men ervan uit-
gaat dat het geschil eigenlijk een vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad 
betreft (niet de uitvoering van de handelshuurovereenkomst is aan de orde, wel een fout 
begaan in een precontractueel stadium), is de beslissing van het Hof op zich uiteraard niet on-
begrijpelijk. 
 Ten tweede illustreert dat arrest een ander hoogst onbevredigend aspect van de regeling 
inzake bevoegdheidsbetwistingen: als het Hof van Cassatie naar aanleiding van een voor-
ziening tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel oordeelt dat de rechtbank van 
koophandel zich niet bevoegd mocht verklaren, verwijst het Hof van Cassatie de zaak voor 
verdere afhandeling naar… een andere rechtbank van koophandel!  De zaak moet in zo’n 
geval worden vastgesteld voor die rechtbank van koophandel, waarna die rechtbank – die na 
(een eerste) cassatie in theorie niet gebonden is door de beslissing van het Hof – zal vast-
stellen dat de rechtbank van koophandel niet bevoegd is, waarna zij de zaak zal verwijzen 
naar de rechtbank van eerste aanleg.  Efficiënt kan men zoiets bezwaarlijk noemen (zie 
daarover ook infra, randnr. 702). 
 Gelukkig is op dit punt inmiddels een ommekeer in de rechtspraak ingetreden.575  Het 
Hof van Cassatie heeft in een arrest van 22 september 2005, gewezen in voltallige kamer, 
beslist dat art. 660, lid 1, Ger. W. ook toepasselijk is wanneer het Hof van Cassatie een 
beslissing van een ander rechtscollege dan van de arrondissementsrechtbank wegens 
schending van een bevoegdheidsregel vernietigt.576  Het Hof verwijst aldus rechtstreeks naar 
de bevoegde appèlrechter wanneer een andere appèlrechter zich ten onrechte bevoegd had 
verklaard. 
 
212. Wie een enigszins argwanende houding aanneemt tegenover de rechtzoekende, zou kun-
nen menen dat hetgeen waarvoor in het bovenstaande gepleit wordt, aanleiding kan geven tot 

                                                 
575  Het Hof schijnt oor te hebben gehad voor kritiek van de rechtsleer: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, S. 

UHLIG, A. DECROËS, L. MIGNOLET en B. BEELDENS, “Les avatars de l’article 660 du Code judiciaire”, in 
Mélanges Jacques van Compernolle, Brussel, Bruylant, 2004, (769) 814-817; P. VAN ORSHOVEN, “Je 
n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken.  Stand van 
zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1148. 

576  Cass. 22 september 2005, R.W. 2005-06, 1340, concl. adv.-gen. M. TIMPERMAN, noot J. LAENENS. 
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wantoestanden, bv. twee burgers (niet-handelaars) die tegen elkaar willen procederen maar 
nog wel in voldoende mate “on speaking terms” zijn om overeen te komen de zaak te brengen 
voor de rechtbank van koophandel, in de hoop daar vlugger berecht te worden dan voor de 
rechtbank van eerste aanleg. 

Om een dergelijk gevaar op te vangen, zou men wat de materiële bevoegdheid betreft 
kunnen oordelen dat zij in beginsel niet van openbare orde is, behalve in de gevallen waarin 
de bevoegdheidsregels manifest miskend werden en met name op een wijze die de goede 
werking van het gerecht in het gedrang dreigt te brengen (m.a.w. in de gevallen waarin een 
efficiënte allocatie van menselijke en materiële middelen wèl verstoord wordt). 

Op die manier wordt vermeden dat indien bv. bekend zou raken dat men voor een 
bepaalde rechtbank van koophandel ergens te lande altijd een uitspraak krijgt binnen twee 
weken na de pleitdatum, een soort van “allen daarheen” beweging op gang zou komen.  Wat 
de territoriale bevoegdheid betreft – die in beginsel niet van openbare orde is577 – zou men in 
theorie ook kunnen vrezen voor een dergelijke beweging, maar de praktijk wijst uit dat zoiets 
niet aan de orde is.  Trouwens, indien het gerecht over de nodige middelen zou beschikken 
om goed te kunnen functioneren, zou er voor niet-handelaars geen reden zijn om plots te 
beslissen om alle geschillen te brengen voor de rechtbank van koophandel.  Niettemin blijft 
een noodklep nuttig, zodat ambtshalve initiatieven mogelijk moeten blijven in de gevallen van 
manifeste miskenning van de bevoegdheidsregels (die in de praktijk echter de minderheid 
blijken uit te maken; naar gevallen als twee gehuwde handelaars die hun echtscheiding willen 
laten uitspreken door de rechtbank van koophandel, mag men in de gepubliceerde rechtspraak 
lang doch allicht vruchteloos zoeken…).  
 
3. De bijzonderheden van de bevoegdheidsproblematiek (verwijzingen) 
 
213. Problemen inzake bevoegdheid geven zoals bekend aanleiding tot uitvoerige recht-
spraak en discussiepunten in de rechtsleer578, maar zoals reeds vermeld, staat in dit proef-
schrift niet het eigenlijke mechanisme van de bevoegdheid centraal. 

Vandaar dat voor het overige verwezen wordt naar de rechtspraak en de literatuur over 
(1) bevoegdheid in het algemeen579; (2) de bevoegdheid van de politierechter580; (3) de be-
                                                 
577  Met de bekende uitzonderingen, samen te vatten als beslag en tenuitvoerlegging, belastingzaken, en fail-

lissement en gerechtelijk akkoord (zie art. 631-633 Ger. W.). 
578  De belangrijkste auteur m.b.t. bevoegdheid is ongetwijfeld J. LAENENS.  Zie o.m.: J. LAENENS, “De 

appèlbevoegdheid van de rechtbanken”, (noot onder Cass. 22 september 2005), R.W. 2005-06, 1340; J. 
LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van de civiele rechter: actualia en beleidsvragen”, in X (ed.), 
Goed procesrecht – goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Meche-
len, Kluwer, 2004, 517; J. LAENENS, “Overzicht van rechtspraak – De bevoegdheid (1993-2000)”, T.P.R. 
2002, 1497; J. LAENENS, “Overzicht van rechtspraak – De bevoegdheid (1979-92)”, T.P.R. 1993, 1479; J. 
LAENENS, “Bevoegdheidsconflict in hoger beroep met verwijzing naar de bevoegde rechter”, (noot onder 
Cass. 24 december 1987), R.W. 1989-90, 81; J. LAENENS, De bevoegdheidsovereenkomsten naar 
Belgisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1981. 

579  Zie o.m., benevens de verwijzingen in de vorige voetnoot: G. DE LEVAL, “La compétence (1993-2003)”, 
in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatie-
wetgeving.  Evaluatie en toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 1-12; A. FETTWEIS, 
Bevoegdheid, in Handboek voor Gerechtelijk Recht, II, Antwerpen, Standaard wetenschappelijke 
uitgeverij, 1971. 
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voegdheid van de beslagrechter581; (4) de problematiek van art. 660 Ger. W. (verwijzing naar 
de bevoegde rechter)582; (5) de oplossing van bevoegdheidsincidenten583; (6) de bevoegdheid 
van de arbeidsgerechten584; (7) de bevoegde appèlrechter bij hoger beroep tegen een uitspraak 
van de vrederechter585; (8) bevoegdheid en het internationaal privaatrecht586; (9) de situatie bij 
verstek.587

 
B. VERDELINGSINCIDENTEN 
 
214. Bij een bespreking van sanctionering van de keuze van de rechter kunnen de verdelings-
incidenten volledigheidshalve niet onvermeld blijven.588

 Verdelingsincidenten zijn, zoals bekend, aan de orde indien de bevoegde rechter 
behoort tot dezelfde rechtbank als de rechter voor wie het geschil oorspronkelijk werd 
ingeleid.  Bevoegdheidsproblemen worden opgelost aan de hand van de artikelen 639 e.v. 

                                                                                                                                                         
580  Arbitragehof 10 december 2003, nr. 163/2003, P. & B. 2004, 55; Cass. 27 februari 1997, Arr. Cass. 

1997, 290; Cass. 5 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 19 (regresvordering van de verzekeraar); Pol. Turnhout 
3 februari 2004, R.W. 2005-06, 398 (auto die niet deelneemt aan het verkeer maar die door een aantal 
personen wordt opgetild, verplaatst en beschadigd; geen verkeersongeval); Pol. Brugge 23 december 
2002, R.W. 2004-05, 1111 (ongeval waarbij twee voetgangers betrokken zijn; wel verkeersongeval); E. 
BREWAEYS, “Het begrip ‘verkeer’ van artikel 601bis Ger. W.”, (noot onder Cass. 27 augustus 2002), P. 
& B. 2003, 56; C. IDOMON, “Treinongevallen: bevoegdheid van de politierechtbank en toepassing van art. 
29bis W.A.M.-Wet”, (noot onder Pol. Mechelen 17 september 2004), R.W. 2005-06, 356; J. LAENENS, 
l.c., 532-533; L. SOETEMANS, “Bevoegdheid en werking van de politierechtbank”, R.W. 1999-2000, 
1209; P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet. (…)”, T.P.R. 2004, 1105-1108. 

581  Cass. 11 mei 1998, C.95.0106/N, www.cass.be (de beslagrechter, geadieerd om kennis te nemen van de 
middelen tot tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar, mag geen uitspraak doen over de 
rechten van de partijen waarover reeds is beslist in de titel op grond waarvan het betwist uitvoerend 
beslag is gelegd); Cass. 27 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 657; Beslagr. Gent 5 oktober 2004, P. & B. 2005, 
109 (bevoegdheid beslagrechter bij nakende tenuitvoerlegging); K. BROECKX, “De bevoegdheid van de 
beslagrechter: een verkenning van de mogelijkheden en van de beperkingen” in X (ed.), Goed 
procesrecht – goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 545. 

582  Cass. 21 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 946 (verwijzing wegens samenhang; niet bindend m.b.t. 
bevoegdheid); J.-F. VAN DROOGHENBROECK et alii, “Les avatars de l’article 660 du Code judiciaire”, in 
Mélanges Jacques van Compernolle, Brussel, Bruylant, 2004, 769; P. VAN ORSHOVEN, l.c., 1147 e.v. 

583  P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet. (…)”, T.P.R. 2004, 1136 e.v. 
584  F. LATERVEER, De bevoegdheid van de arbeidsgerechten, in AdvocatenPraktijk, Antwerpen, Kluwer, 

1998. 
585  Cass. 22 september 2005, C.03.0427/N, www.cass.be. 
586  S. BEERNAERT en A. COIBION, “La doctrine du forum (non) conveniens: réconciliation avec le texte de la 

Convention de Bruxelles?”, J.T. 2000, 409; H. BOULARBAH, “Le nouveau droit commun des incidents de 
compétence internationale”, P. & B. 2004, 189; J. ERAUW, “Het vernieuwde internationaal privaatrecht 
van België wordt van kracht”, R.W. 2004-05, 122; A. NUYTS, “Les bases de compétence générales dans 
le Code de droit international privé”, P. & B. 2004, 175; A. NUYTS, “Le nouveau droit international privé 
belge – Compétence judiciaire”, J.T. 2005, 179. 

587  J. LAENENS, “Materiële bevoegdheid en het verstek van de verweerder”, (noot onder Arrondrb. 
Dendermonde 12 maart 2003), R.W. 2005-06, 1238. 

588  Zie ook: P. TAELMAN, “Verdelingsincidenten inzake bevoegdheid kunnen ook ambtshalve door de 
(beslag)rechter worden uitgelokt”, (noot onder Antwerpen 9 januari 2002), P. & B. 2002, 119. 
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Ger. W., verdelingsincidenten voor de rechtbank van eerste aanleg aan de hand van art. 88 § 2 
Ger. W. 

Art. 88 Ger. W. is slechts toepasselijk op de rechtbank van eerste aanleg, niet op de 
rechtbank van koophandel en op de arbeidsrechtbank.589  Voor die rechtbanken komen verde-
lingsincidenten minder voor (al was het maar omdat de meeste rechtbanken van koophandel 
en arbeidsrechtbanken bestaan uit minder kamers dan de rechtbank van eerste aanleg).  Met 
name omdat ook de jeugdrechtbank en de beslagrechter deel uitmaken van de rechtbank van 
eerste aanleg, zijn problemen i.v.m. toewijzing aan de juiste kamer daar nooit uit te sluiten.  
Bij een verdelingsincident beslecht op grond van art. 88, § 2, Ger. W., wordt de zaak 
voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank, die oordeelt of de zaak anders moet worden 
toegewezen.  Nochtans wordt in de praktijk bij de verdelingsincidenten voor de rechtbanken 
van koophandel en de arbeidsrechtbanken een analoge werkwijze toegepast.  Hetzelfde geldt 
voor de hoven van beroep en de arbeidshoven.590

 Veel aandacht moet daaraan in een proefschrift over sancties nochtans niet besteed wor-
den, omdat het karakter van sanctie van een verdelingsincident (nog) meer betwistbaar is dan 
bij een onbevoegdverklaring.  De sanctie bij een onbevoegdverklaring, vanuit het oogpunt 
van de partijen, bestaat er voornamelijk in dat zij geconfronteerd worden met tijdverlies en 
dat zij genoodzaakt kunnen worden hun verhaal voor een andere rechtbank helemaal te 
hernemen (zie randnr. 48). 
 Bij een verdelingsincident – op zich genomen toch al minder frequent dan bevoegd-
heidsgeschillen – is het tijdverlies voor de partijen in de meeste gevallen beperkter.  Beweren 
dat dit tijdverlies in dat geval een “sanctie” uitmaakt wegens de verkeerde keuze, is betwist-
baar.  Immers, vanuit het oogpunt van de bevoegdheid is er maar één Hof van Beroep te Brus-
sel, één Rechtbank van Koophandel te Hasselt, enz.  De lijsten van welke kamers welk type 
zaken behandelen zijn in principe vrij consulteerbaar, maar wie zich bv. in een beroepsakte 
vergist van kamer, miskent eigenlijk slechts een interne organisatorische afspraak binnen het 
rechtscollege.  Vandaar dat het systeem zoals dat voor het Hof van Beroep te Brussel wordt 
toegepast, bijdraagt tot een beperking van verdelingsincidenten tot een absoluut minimum 
(immers: de partijen moeten niet zelf ter griffie na consultatie van de lijst invullen voor welke 
kamer het hoger beroep wordt ingeleid, maar de zaak wordt automatisch ingeleid voor de 1bis 
kamer, waarbij m.a.w. de toewijzing aan de juiste kamer niet meer in handen van de appellant 
ligt). 
 
215. De praktijk leert dat sommige magistraten wel eens een verdelingsincident uitlokken in 
betreurenswaardige omstandigheden.  Wanneer bv. een zaak sinds vele maanden staat vast-
gesteld op grond van art. 747, § 2, Ger. W., zou het niet mogen dat partijen, na zich naar de 
rechtbank of het hof te hebben verplaatst, van de voorzitter te horen krijgen dat de zaak 
eigenlijk onder de “bevoegdheid” van een andere kamer valt, zodat de zaak verwezen wordt 
naar de voorzitter van de rechtbank of van het hof voor toewijzing aan een nieuwe kamer… 
                                                 
589  Cass. 30 april 1999, Arr. Cass. 1999, 596 (art. 88, § 2, Ger. W. is niet toepasselijk ten aanzien van de 

voorzitter van de rechtbank van koophandel); Kh. Gent 4 december 1981, T.B.H. 1983, 87. 
590  P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in 

burgerlijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1091. 
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 Enige zin voor efficiëntie mag op het stuk van verdelingsincidenten wel verlangd wor-
den: wanneer een zaak staat vastgesteld voor pleidooien, mag in principe verhoopt worden dat 
de magistraat die de beschikking gewezen heeft, er acht op slaat dat de zaak vervolgens wordt 
vastgesteld voor de juiste kamer. 
 
C. AANLEG 
 
216. Ook bij vraagstukken van aanleg (vnl. vragen m.b.t. appellabiliteit) geldt dat zij, zoals 
de verdelingsincidenten, slechts volledigheidshalve vermeld worden.591

 Naar sanctionering toe valt er in dit opzicht weinig te melden.  Als geoordeeld wordt dat 
een vonnis gewezen werd in laatste aanleg, zal een hoger beroep daartegen ontoelaatbaar 
verklaard worden, zonder dat er ruimte kan zijn voor toepassing van enig verzachtingsme-
chanisme.  De situatie is in een aantal opzichten vergelijkbaar met ontoelaatbaarheid van een 
laattijdig aangewend rechtsmiddel: één dag te laat kan onherroepelijke gevolgen hebben, net 
zoals één euro onder de drempel voor een hoger beroep fataal kan zijn. 
 
D. RECHTSMACHT 
 
217. “Rechtsmacht” is een begrip dat doorgaans in functionele zin gebruikt wordt en in die 
betekenis wijst op de macht waarover rechters beschikken om rechtsgeschillen te beslech-
ten.592

 Uitzonderlijk wordt het begrip “rechtsmacht” in organieke zin gebruikt, in de zin van 
een bepaald orgaan waaraan een taak van juridische geschilbeslechting is toevertrouwd.593

Het onderscheid tussen rechtsmacht en bevoegdheid is op zich vrij duidelijk: bij een 
probleem van bevoegdheid, is de vraag: welke rechter binnen de rechterlijke orde is 
bevoegd?; bij een probleem van rechtsmacht is de vraag: is de rechterlijke orde bevoegd?594

                                                 
591  Zie o.m.: Cass. 13 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 312 (appellabiliteit bij vordering in tussenkomst die 

hoger is dan de appellabiliteitsdrempel); Cass. 30 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 597 (een vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg is appellabel indien het gaat om een hoger beroep tegen een vonnis van de 
vrederechter die zich ten onrechte bevoegd had verklaard – in die situatie is er a.h.w. sprake van een 
“derde aanleg”); Cass. 2 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 838 (bepaling van de waarde van de vordering; 
interesten).  Zie ook: Antwerpen 7 april 2003, 2000/AR/2065, www.cass.be (art. 620 Ger. W.; hoofd- en 
tegeneisen; tegeneis wegens tergend of roekeloos geding). 

592  J. LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van de civiele rechter: actualia en beleidsvragen”, in X, Goed 
procesrecht – goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, 
Kluwer, 2004, 519; P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken in burgerlijke zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1089.  In 
die betekenis wordt het begrip bv. gebruikt in art. 11, 19, 186, 556, 568, 590, 639, Ger. W. 

593  Zie bv. art. 723 en art. 792, lid 3. 
594  Zie o.m.: Kh. Gent 18 februari 2004, T.G.R. 2004, 217; J. LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van 

de civiele rechter: actualia en beleidsvragen”, in X, Goed procesrecht – goed procederen, XXIXe 
postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 519; P. VAN ORSHOVEN, “Je 
n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke zaken.  Stand van 
zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1088-1094. 
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 Bevoegdheidsproblemen hebben a.h.w. betrekking op binnendeuren (taakverdeling tus-
sen de rechters van de rechterlijke orde onderling), en problemen van rechtsmacht op buiten-
deuren (kan men überhaupt bij de rechterlijke orde aankloppen?). 
 Soms wordt het begrip “bevoegdheid” ook wel in ruime zin gebruikt (in de zin van: 
staat men voor de juiste deur?).  “Bevoegdheid” in de ruime zin, omvat dus ook de problema-
tiek van rechtsmacht.  Wanneer derhalve een rechter vaststelt dat hij zonder rechtsmacht is en 
zich vervolgens onbevoegd verklaart, doet hij niets mis: hij gebruikt dan slechts het begrip 
“bevoegdheid” in ruime zin (zie ook randnr. 50). 
 
218. Precies omdat “rechtsmacht” (in functionele zin, d.i. ook de betekenis waarin dit begrip 
hier steeds zal worden gebruikt tenzij anders vermeld of tenzij uit de context het omgekeerde 
blijkt) betrekking heeft op de afbakening van de opdracht toevertrouwd aan de rechterlijke 
orde, is ook begrijpelijk dat bij een probleem van ontstentenis van rechtsmacht, de rechter niet 
over de macht beschikt om de zaak te verwijzen naar de instantie waaraan de beslechting van 
het geschil toekomt.595

 De wet bepaalt zulks uitdrukkelijk in een aantal gevallen.  Art. 639, in fine, bepaalt dat 
de arrondissementsrechtbank niet bevoegd is inzake de rechtsmacht van de hoven en de 
rechtbanken. 
 Art. 568, lid 3, Ger. W. bepaalt dat wanneer de verweerder de rechtsmacht van de recht-
bank van eerste aanleg afwijst, ingevolge de toewijzing van het geschil aan scheidsrechters, 
de rechtbank de zaak uit handen geeft, zo daartoe grond bestaat. 
 Luidens art. 660, lid 1, Ger. W. verwijst iedere beslissing betreffende de bevoegdheid 
de zaak zo nodig naar de bevoegde rechter die zij aanwijst, behalve wanneer het voorwerp 
van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort. 
 
1. De afbakening tussen de rechtsmacht van de gewone rechter en de administratieve 
rechter 
 
219. Deze kwestie wordt slechts pro memorie vermeld: die afbakening zelf is geen vraag 
m.b.t. de sanctionering van burgerlijk procesrecht. 
 De basisregel terzake is dat een geschil dat rechtstreeks betrekking heeft op een sub-
jectief recht, uitsluitend tot de rechtsmacht behoort van de rechterlijke macht (zie art. 144 en 
145 Grondwet).596

 Als op basis van de toepasselijke regels toegepast c.q. besproken in de rechtspraak en 
rechtsleer597 over dat onderwerp komt vast te staan dat de overheidsrechter niet bevoegd (sen-

                                                 
595  In dezelfde zin: J. LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van de civiele rechter (…)”, in Goed 

procesrecht – goed procederen, l.c., 2004, 520. 
596  J. LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van de civiele rechter (…)”, l.c., 522. 
597  Zie o.m.: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie, 2. Ontvankelijkheid, in 

de reeks Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996; C. BERX, Rechtsbescherming van 
de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000; A. BLOCH, “Hoe verhouden zich de schorsing 
door de Raad van State en het kort geding?”, T.B.P. 1990, 748; S. DE TAEYE, Procedures voor de Raad 
van State, Mechelen, Kluwer, 2003, 561 p.; D. LINDEMANS, “Cumulatie van administratief en civiel kort 
geding”, in Publiek recht.  De doorwerking van het publiek recht in het privaatrecht, Gent, Mys & 
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su lato) was, maar wel een administratief rechtscollege, dan dient de overheidsrechter vast te 
stellen dat hij zonder rechtsmacht is (cf. het vorige randnr.: als de rechter zich in een dergelijk 
geval “onbevoegd” verklaart, is dat niet foutief). 
 Een verwijzing van de gewone rechter naar een bepaald administratief rechtscollege, is 
(zoals blijkt uit art. 660, lid 1, Ger. W.) niet mogelijk. 
 
220. De exceptie van rechtsmacht kan door de verweerder in iedere stand van het geding 
worden opgeworpen indien hij van oordeel is dat een administratief rechtscollege diende ge-
adieerd te worden, aangezien die exceptie hier geacht wordt van openbare orde te zijn.598

 
221. Het fenomeen van het administratief kort geding bij de Raad van State (zie art. 18 
R.v.St. Wet) doet in beginsel geen afbreuk aan de prerogatieven van de civiele kortgeding-
rechter.599

 
2. De afbakening tussen de rechtsmacht van de overheidsrechter en de arbiter 
 
222. In de regel kan elk geschil waarover een dading mag worden aangegaan, bij overeen-
komst aan arbitrage worden onderworpen (art. 1676.1 Ger. W.).  Dit impliceert dat men 
bekwaam moet zijn om te beschikken over de voorwerpen die in de dading begrepen zijn (art. 
2045 B.W.). 

                                                                                                                                                         
Breesch, 1997, 315; D. LINDEMANS, “De afbakening van de bevoegdheid/rechtsmacht tussen de justitiële 
en de administratieve kortgedingrechter”, P. & B. 1997, 184; S. LUST, “De bestuursgeschillen.  Stand van 
zaken en actuele ontwikkelingen”, in P. VAN ORSHOVEN, (ed.), Gerechtelijk recht, Themis-cahier, 
Brugge, Die Keure, 2003, 100-103; S. LUST, “Naar de gewone rechter of naar de Raad van State?”, in P. 
VAN ORSHOVEN, (ed.), Gerechtelijk privaatrecht, Themis-cahier, Brugge, Die Keure, 2001, 77; S. LUST, 
Rechtsherstel door de Raad van State, Brugge, Die Keure, 526 p.; P. VAN ORSHOVEN, “Administratieve 
rechtbanken?  Ja en neen.  Pleidooi voor jurisdictioneel monisme”, R.W. 1994-95, 897; R. VERSTEGEN, 
“Er is nog leven na de Raad van State.  De burgerlijke rechtbank biedt een gelijkwaardige 
rechtsbescherming bij examens in een vrije onderwijsinstelling”, T.O.R.B. 2000-01, 423; R. VERSTEGEN, 
“Wanneer treden privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen op als administratieve overheid?”, R.W. 2002-
03, 801. 

598  J. LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van de civiele rechter (…)”, in Goed procesrecht – goed 
procederen, l.c., 2004, 522. 

599  Cass. 26 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 78, R.W. 1995-96, 16 en J.L.M.B. 1995, 994; Cass. 25 april 1996, 
Arr. Cass. 1996, 350; R.W. 1996-97, , 432 en T.R.O.S. 1997, 142, noot D. VAN HEUVEN en VAN 
VOLSEM, “Parallelle bevoegdheidsverdeling tussen de gewone en de administratieve kortgedingrechter in 
stedenbouwzaken”; P. GILLAUX, “Les mesures provisoires et conservatoires dans le contentieux admini-
stratif”, in G. DE LEVAL, P. LEWALLE en M. STORME, (eds.), Het interdisciplinair geschil, Diegem, 
Kluwer, 1996, 347; D. LAGASSE, “La loi du 19 juillet 1991 instituant un référé administratif devant le 
Conseil d’Etat a-t-elle modifié la compétence du juge judiciaire des référés?  Ou le curieux renouveau de 
la théorie de la voie de fait administrative”, J.T. 1993, 9; E. LANCKSWEERDT, “De bevoegdheidsproble-
men tussen de rechter in kort geding en de Raad van State opgelost?”, Rec. Cass. 1993, 231; D. LINDE-
MANS, “Jurisdictioneel ‘monisme’ inzake voorlopige voorzieningen?”, in G. DE LEVAL, P. LEWALLE en 
M. STORME, (eds.), o.c., 338; M. VAN DAMME, “Het administratief kort geding en de schorsings-
procedure voor de Raad van State”, in M. STORME en A. BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België 
en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 79; R. WITMEUR, “Les mesures provisoires et 
conservatoires dans la procédure administrative”, in G. DE LEVAL, P. LEWALLE en M. STORME, (eds.), 
o.c., 322. 
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Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen een overeenkomst tot arbitrage sluiten om 
een geschil te beslechten over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of in 
de aangelegenheden bepaald bij wet of bij in de ministerraad overlegd K.B. (art. 1676.2 Ger. 
W.)600. 

Arbitrage onderstelt dus een geldige overeenkomst tussen de partijen. Meestal neemt 
deze de vorm aan van een arbitraal beding, vervat in een andere (ruimere) overeenkomst.  
Ook na het ontstaan van het geschil kan nog een zgn. compromis worden gesloten met het oog 
op onderwerping van het geschil aan arbitrage. 

Op grond van art. 568, lid 3 (cf. supra, randnr. 218), dient de rechter de zaak uit handen 
te geven indien de verweerder de rechtsmacht van de rechtbank van eerste aanleg afwijst 
ingevolge de toewijzing van het geschil aan arbiters.  Hoewel in die bepaling sprake is van de 
rechtbank van eerste aanleg, is het vanzelfsprekend niet anders voor de rechtbank van koop-
handel of voor de Vrederechter.601  Zie randnr. 227 voor wat betreft geschillen waarvoor de 
arbeidsrechtbank bevoegd is. 
 
223. Wanneer de rechter geconfronteerd wordt met een geldige overeenkomst tot arbitrage, 
d.w.z. wanneer in limine litis602 wordt opgeworpen dat het geschil onderworpen is aan arbi-
trage, moet hij zich onbevoegd (sensu lato, dus meer bepaald zonder rechtsmacht) verklaren, 
tenzij hij oordeelt dat er geen geldige overeenkomst tot arbitrage bestaat of deze is beëin-
digd.603

 Men gebruikt in dit verband soms de term “exceptie van arbitrage” (een uitdrukking die 
niet verkeerd is604). 
 Precies omdat het mogelijk is dat tussen de partijen overeenstemming bestaat over het 
gegeven dat de arbitrageovereenkomst niet geldig of beëindigd is, kan de rechter een pro-
bleem in dit verband niet ambtshalve opwerpen. 
 
224. Het bestaan van een geldige arbitrageovereenkomst, verhindert niet dat een partij zich 
tot de overheidsrechter wendt met het oog op het bekomen van bewarende maatregelen of ter 
verkrijging van een voorlopige voorziening; de partij die zulks doet, ziet niet af van de arbi-
trage (art. 1679.2 Ger. W.). 
 
225. Toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter, geldt als een grondrecht.605

                                                 
600  B. MAES, Inleiding tot het burgerlijk procesrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 296; B. DEMEULENAERE, 

“Art. 1676.2 Ger. W.”, in Comm. Ger., losbl., 1999; C. VERBRAEKEN, Vademecum de l’arbitrage 
national, Brussel, Creadif, 2001, 16; Ph. DE BOURNONVILLE, Droit judiciaire: L’arbitrage, Brussel, 
Larcier, 2000, 114. 

601  Zie art. 590 Ger. W. 
602  Zie art. 590, lid 2, en art. 1679.1, Ger. W. 
603  Cass. 4 september 1997, Arr. Cass. 1997, 775. 
604  Zie randnrs. 21 en 390. 
605  J. LAENENS, “De arbiter en zijn uitspraak”, R.W. 2004-05, (886) 887; K. WAGNER, “De onafhanke-

lijkheid van de rechter naar Europees recht”, Preadvies in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE 
VAN HET RECHT VAN BELGIE EN NEDERLAND (ed.), De onafhankelijkheid van de rechter, Deventer, 
Tjeenk Willink, 2001, 1, en de verwijzingen aldaar. 
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 In de maatschappij in het algemeen, voorziet de wetgever in de nodige waarborgen in 
dat verband.  Tussen contractspartijen die op dezelfde of vergelijkbare voet staan, voorziet het 
arbitragebeding meestal in garanties opdat de arbiter of het arbitraal college onafhankelijk en 
onpartijdig zou zijn (bv. beide partijen kiezen één arbiter, waarbij vervolgens de aangestelde 
arbiters zelf de voorzitter van het arbitraal college kiezen). 
 Bij aanwending van toetredingscontracten of algemene voorwaarden daarentegen,606 
bestaat er in bepaalde gevallen geen enkele garantie m.b.t. onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de arbiter of het arbitraal college607 en kan, weer in bepaalde gevallen, 
zelfs bezwaarlijk worden volgehouden dat de medecontractant inderdaad ook de bedoeling 
heeft gehad om een eventueel geschil te onderwerpen aan arbitrage, met name wanneer die 
medecontractant handelt buiten het raam van zijn beroepsactiviteit, of binnen het raam van 
zijn beroepsactiviteit, maar het duidelijk is dat hij bij de totstandkoming van de overeenkomst 
niet beschikte over enige onderhandelingsmarge, zodat – i.h.b. bij uitgesproken economische 
ongelijkheid tussen de partijen – de geldigheid van de verleende toestemming in twijfel kan 
worden getrokken.608  Het bewijs van die toestemming kan ook ontbreken wanneer de partij 
die zich op de algemene voorwaarden beroept, er niet in slaagt aan te tonen dat de wederpartij 
daar daadwerkelijk mee ingestemd heeft.609  Het bestaan van een langdurige handelsrelatie 
kan een belangrijk element zijn, maar dat is op zich genomen nog niet doorslaggevend.610

 De wet heeft op dit probleem geanticipeerd: art. 1678.1 Ger. W. bepaalt dat een over-
eenkomst tot arbitrage niet geldig is indien daarin aan één van de partijen een bevoorrechte 
positie bij de aanwijzing van de arbiter of de arbiters is toegekend.  Die bepaling sluit als zo-
danig niet uit dat een arbitraal beding wordt opgenomen in algemene voorwaarden.611  Als er 
sprake is van een bevoorrechte positie bij de aanwijzing van de arbiter(s), biedt de wet der-
halve een bijkomende correctiemogelijkheid: ook al wordt besloten tot de geldigheid van de 
algemene voorwaarden als zodanig, dan impliceert dat nog niet dat het arbitragebeding daarin 
vervat, ook bindend is. 

                                                 
606  Meer over de geldigheid of tegenstelbaarheid daarvan bij: I. CLAEYS, “De tegenstelbaarheid van alge-

mene bankvoorwaarden – een viertal scenario’s”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE, (eds.), Actualia ver-
mogensrecht.  Liber amicorum KULAK.  Als hulde aan Prof. dr. Georges Macours, Brugge, Die Keure, 
2005, 457. 

607  Veel zal afhangen van de formulering van de clausule.  als de arbiter wordt aangewezen door een onaf-
hankelijke arbitrage-instantie, biedt zulks meer waarborgen dan wanneer de arbiter lid is van dezelfde 
beroepsgroepering als de partij van wie het beding afkomstig is. 

608  De concrete omstandigheden zullen bepalend zijn.  Wanneer bv. een handelaar algemene voorwaarden 
(met daarin een arbitragebeding) ondertekent en hij vervolgens zonder voorbehoud te maken deelneemt 
aan de arbitrageprocedure, zal de afwezigheid van enige onderhandelingsmarge de geldigheid van de 
toestemming zeker niet automatisch aantasten.  Zie voor een toepassing: Antwerpen 15 maart 2000, 
A.J.T. 2000-01, 915. 

609  Gent 17 december 2002, P. & B. 2003, 227. 
610  Idem.  In casu betrof het standaardbedingen vervat in een document van ongeveer 30 bladzijden dat ter 

griffie van een rechtbank in het buitenland (’s-Gravenhage) gedeponeerd was. 
611  Antwerpen 15 maart 2000, A.J.T. 2000-01, 915; Kh. Hasselt 4 december 2002, P. & B. 2004, 160, noot 

M. PIERS, “Is de contractspartij, wiens algemene voorwaarden verwijzen naar institutionele arbitrage, 
bevoorrecht bij de aanstelling van de arbiters?”. 
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 Met name wanneer slechts één arbiter zou worden aangewezen die lid is van een be-
roepsorganisatie waarvan slechts één der partijen ook lid is, past uitermate grote behoedzaam-
heid.  In principe moet een dergelijk arbitragebeding ongeldig beschouwd worden, daar het 
strijdig is met de (wapen)gelijkheid tussen de partijen en de toets van art. 1678.1 niet door-
staat.612

 Impliceert wat voorafgaat ipso facto dat er nooit sprake kan zijn van een 
arbitragebeding in algemene voorwaarden of toetredingscontracten waarbij een consument 
betrokken is?  Die vraag bevestigend beantwoorden, zou ietwat overhaast zijn.  De deur is 
niet helemaal dicht, ze staat op een kier.  Het is denkbaar dat in de algemene voorwaarden of 
het toetredingscontract een mechanisme voorzien wordt waarbij ingeval van betwisting, een 
arbitraal college wordt aangesteld dat bestaat uit een door de consument te kiezen 
afgevaardigde van een consumentenorganisatie, een door de wederpartij te kiezen 
afgevaardigde van een beroepsorganisatie, waarna beide arbiters de voorzitter aanduiden (bv. 
een advocaat), en waarbij gestipuleerd wordt dat de bijdrage van de consument in de kosten 
van de arbitrage, geplafonneerd is op een bedrag bv. gelijk aan de rechtsple-
gingsvergoeding613 (of gedragen wordt door een derde, bv. een verzekeraar). 
 De lat minder hoog leggen, dreigt aanleiding te geven tot een situatie van verstoring van 
de wapengelijkheid tussen de partijen – bij twijfel, dient de wapengelijkheid te primeren bo-
ven de wens van één partij om het geschil te onderwerpen aan arbitrage.614

 
226. Voor wat betreft het arbeidsrecht, is onderwerping aan arbitrage van eventuele geschil-
len vóór het ontstaan ervan in beginsel uitgesloten, gelet op het feit dat tussen de partijen 
meestal ongelijke economische krachtsverhoudingen bestaan (en gelet op het bestaan van een 
specifiek samengesteld orgaan als de arbeidsrechtbank).615  Art. 1678.2 Ger. W. bepaalt ter-
zake dat onder voorbehoud van de bij de wet bepaalde uitzonderingen, van rechtswege nietig 
is iedere overeenkomst tot arbitrage, afgesloten vóór het ontstaan van een geschil, waarvan de 
arbeidsrechtbank kennis moet nemen krachtens de artikelen 578 tot 583.616

                                                 

613  Meer over het fenomeen van de rechtsplegingsvergoeding: K. VAN DAMME, “Het lot van de rechts-
plegingsvergoeding bij inwilliging van de eis na de inschrijving van de zaak op de algemene rol”, P. & B. 
2005, 3; A. VAN DER GRAESEN, “Bedenkingen omtrent rechtsplegingsvergoedingen”, (noot onder Kh. 
Hasselt 19 februari 1997 en Vred. Hasselt 18 februari 1997), Limb. Rechtsl. 1997, 182. 

614  Zie en vergelijk: “Nur ein streng justizförmiges Verfahren kann verhindern, daβ politische, gesell-
schaftliche oder individuelle Machtmittel das Verfahren beeinflussen, ja  sich seiner bemächtigen.” (F. 
BAUR, “Richtermacht und Formalismus im Verfahrensrecht”, in Summum ius summa iniuria, Tübingen, 
1963, 115, aangehaald door: G. WAGNER, Prozeβverträge.  Privatautonomie im Verfahrensrecht, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 1998, 74). 

615  Zie ook: Ph. DE BOURNONVILLE, Droit judiciaire: L’arbitrage, Brussel, Larcier, 2000, 55; H. VAN 
HOUTTE, “Forumbedingen in arbeidsovereenkomsten. Een onsamenhangende regeling.”, in Liber 
Amicorum R. Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, 456; C. VERBRAEKEN, Vademecum de l’arbitrage 
national, Brussel, Creadif, 2001, 7. 

616  R. BLANPAIN, Arbeidsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2004, 45. 

612  Rb. Bergen 15 juni 1995, J.T. 1996, 80. 
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 Het bovenstaande, mede in combinatie met de relatief snelle en efficiënte werking van 
de paritair samengestelde arbeidsgerechten, verklaart dat aan arbitrage in het Belgisch 
arbeidsrecht slechts een beperkte rol toekomt.617

De arbitrageovereenkomst bij voorbaat (d.i. voorafgaand aan het ontstaan van het ge-
schil) is in het arbeidsrecht in beginsel verboden (zie ook art. 13 WAO en art. 9 van de wet 
van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars).  
Bepalingen van een arbeidsreglement (art. 10, 2° van de wet van 8 april 1965) die de regeling 
van individuele geschillen aan arbiters/scheidsrechters toevertrouwen zijn nietig; hetzelfde 
geldt voor een CAO (art. 9, 2° van de wet van 5 december 1968).  Een arbitrale overeenkomst 
in het arbeidsrecht is slechts geoorloofd wanneer zij individueel werd gesloten na het ontstaan 
van het geschil. 
 Op het verbod van scheidsrechterlijk beding bij voorbaat in het arbeidsrecht, bestaan 
wel enkele uitzonderingen, waarvan de voornaamste geldt voor een bediende – in zoverre het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst vaststaat – waarvan het jaarlijks brutoloon hoger is dan 
55.193 € in 2006 die met het dagelijks beheer van de onderneming is belast of in een afdeling 
of bedrijfseenheid ervan beheersverantwoordelijkheden draagt die kunnen vergeleken worden 
met deze die op het niveau van het geheel van de onderneming worden uitgeoefend (art. 69 
WAO).618  Die personen (waarbij de hiervoor vermelde voorwaarden cumulatief zijn619) wor-
den geacht over voldoende “bargaining power” te beschikken tijdens hun aanwerving om vrij 
over het arbitragebeding te kunnen negotiëren.620

 In het licht van de aard van de beschermde belangen (nl. bescherming van particuliere 
belangen, met name de werknemer die in bescherming genomen wordt tegenover de werk-
gever, tegenover wie eerstgenoemde in ondergeschiktheid staat), wordt art. 1678.2 Ger. W. 
geacht van dwingend recht te zijn.621  Een nietig arbitragebeding (opgesteld vóór het ontstaan 
van het geschil) is aldus wel vatbaar voor bevestiging door de beschermde partij.622

 
3. Bevoegdheid van de buitenlandse rechter 
 
227. Het Gerechtelijk Wetboek voorziet niet in de mogelijkheid van verwijzing door de Bel-
gische rechter van een zaak naar een buitenlandse rechter (zie art. 660, lid 1).  Die mogelijk-
heid zou trouwens een delicate kwestie zijn, want – teneinde een “pingpongspel” te vermijden 

                                                 
617  J. BOGAERT, “Het statuut van de private rechtsbedeling in het arbeidsrecht: een grondslagenonderzoek”, 

Soc. Kron. 1991, 378. 
618  R. BLANPAIN, Arbeidsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2004, 285; W. VAN EECKHOUTTE, 

Arbeidsrecht 2004-05 in Gandaius, Mechelen, Kluwer, 2004, 233; P. HUMBLET en M. RIGAUX, (eds.), 
Aperçu du droit du travail belge, Brussel, Bruylant, 2004, 265-266; C. VERBRAEKEN, Vademecum de 
l’arbitrage national, Brussel, Creadif, 2001, 16-17. 

619  Ph. DE BOURNONVILLE, Droit judiciaire: L’arbitrage, Brussel, Larcier, 2000, 116. 
620  H. VAN HOUTTE, “Forumbedingen in arbeidsovereenkomsten. Een onsamenhangende regeling.”, in Liber 

Amicorum R. Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, 460. 
621  J. BOGAERT, “Het statuut van de private rechtsbedeling in het arbeidsrecht: een grondslagenonderzoek”, 

Soc. Kron. 1991, 380. 
622  J. BOGAERT, l.c., 381. 

 



 – 210 –

– is de rechter naar wie de zaak verwezen wordt, althans naar Belgisch burgerlijk procesrecht, 
gebonden door de beslissing van de rechter die de zaak naar hem verwijst, in die zin dat de 
rechter naar wie de zaak verwezen wordt, zijn bevoegdheid als vaststaand mag (eigenlijk: 
moet) beschouwen (zie art. 660, lid 2, Ger. W.).  Een dergelijk principe toepassen tegenover 
buitenlandse rechters, zou op een dubbel probleem stuiten: ten eerste dreigt aldus een Bel-
gisch overheidsorgaan inbreuk te plegen op de soevereiniteit van een buitenlandse Staat, en 
ten tweede dreigt de Belgische rechter dan eventueel zelfs met toepassing van buitenlands 
procesrecht, uitspraak te moeten doen over de bevoegdheid van een buitenlandse collega. 
 
228. De exceptie van internationale rechtsmacht kan in beginsel door de rechter niet ambts-
halve worden opgeworpen.  Enkel wanneer de rechter zou vaststellen dat een ander gerecht 
van een E.U.-lidstaat bij uitsluiting internationale rechtsmacht heeft, dient de rechter zich 
ambtshalve zonder rechtsmacht te verklaren (zie art. 22 en 25 EEX-Verordening).623

 
4. Ontstentenis van rechtsmacht wegens de exceptie van dading 
 
229. Wanneer partijen een tussen hen ontstaan geschil beëindigd hebben met een (geldige) 
dading (de dadingsovereenkomst moet dus zelf inhoudelijk geldig zijn en geldig tot stand ge-
komen zijn, en de materie waarin de dading werd gesloten moet het sluiten van dadingen toe-
laten), kunnen zij zich niet meer naderhand tot de rechter wenden. 
 De dading vormt in dat opzicht (onder het voorbehoud zoals voormeld) een definitieve, 
bindende en onherroepelijke afsluiting voor de partijen van hun toegang tot de rechter. 
 Men kan dit beschouwen als een uiting van het beginsel van de autonomie van de pro-
cespartijen: partijen bepalen zelf het voorwerp en de oorzaak van het geding, en hebben als 
uitvloeisel daarvan ook de mogelijkheid om het tussen hen gerezen geschil te beëindigen mid-
dels een overeenkomst op grond waarvan de betwisting niet meer middels een geding in rech-
te kan worden beslecht. 
 
5. Ontstentenis van rechtsmacht vanwege de opdracht van paritaire overlegorganen 
 
230. Voor wat betreft de oplossing van collectieve arbeidsgeschillen, heeft de wet voorzien 
in de oprichting van een aantal overlegmechanismen in paritaire comités.624

 Door zulks te doen, heeft de wet de beslechting van collectieve arbeidsgeschillen (gro-
tendeels) onttrokken aan de rechterlijke macht, zodat die zich terzake in beginsel zonder 
rechtsmacht zal dienen te verklaren.625

                                                 
623  J. LAENENS, “Rechtsmacht en bevoegdheid van de civiele rechter (…)”, in Goed procesrecht – goed 

procederen, l.c., 2004, 522. 
624  Meer hierover bij: J. LAENENS, “De rechter in kort geding: laatste bolwerk inzake collectieve geschillen”, 

in M. RIGAUX, (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1990, 291; P. 
MARTENS, “À propos des occupations d’entreprise”, Jur. Liège 1986, 593; W. RAUWS, “De materiële 
bevoegdheid tot uitdrijving in geval van bedrijfsbezetting”, R.W. 1987-88, 137; M. STORME, “De onder-
neming in het geding.  Het rechterlijk optreden bij collectieve arbeidsconflicten in België”, in Van ven-
nootschappelijk belang.  Opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.J.M. Maeijer, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1988, 315. 
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 Aldus kan de rechter in principe een werkstaking niet verbieden (tenzij indien de conti-
nuïteit van de openbare dienst in het gedrang komt), maar de rechter kan wel optreden ter be-
strijding of vermijding van feitelijkheden, d.w.z. handelingen die geen steun vinden in de 
rechtsorde en die de normale grenzen van het stakingsrecht te buiten gaan.626  Aldus 
aanvaardt de rechtspraak het fenomeen van de stakingspiketten, m.a.w. samenscholingen van 
stakers in de omgeving van de bedrijfsingang (niettegenstaande de aanwezigheid van die 
stakers een drukkingsmiddel kan zijn gericht tegen werkwilligen).  Zolang de stakers slechts 
op verbale wijze (bovendien zonder bedreigingen) uiting geven aan hun eisen of hun 
ongenoegen, wordt de organisatie van dergelijke stakingspiketten niet als onrechtmatig 
beschouwd.  Wanneer zij echter de toegang tot het bedrijf versperren of middels enig non-
verbaal middel (of met bedreigingen) de toegang tot het bedrijf bemoeilijken of versperren 
voor klanten, leveranciers of werkwilligen, dan blijft rechterlijk optreden mogelijk, desnoods 
op eenzijdig verzoekschrift627 (wegens de wisselende samenstelling van de stakingspiketten; 
ergo: tegenpartij onbekend) en eventueel onder verbeurte van een dwangsom (die kan worden 
verbeurd door eenieder aan wie de beschikking betekend wordt en die zich niet schikt naar de 
inhoud ervan).628

Naar aanleiding van een werkstaking, mag m.a.w. geen afbreuk worden gedaan aan sub-
jectieve rechten (waaronder het recht op arbeid en het eigendomsrecht).  Beschadigingen van 
voertuigen, voorraden, bedrijfsgebouwen of andere voorwerpen, moeten derhalve niet getole-
reerd worden en de rechter kan terzake ingrijpen. 
 
E. DE KEUZE VOOR HET KORT GEDING 
 
231. Gelet op het grote praktische belang ervan, mogen een aantal aspecten i.v.m. het kort 
geding niet onvermeld blijven.629  Zeldzaam zijn de advocaten die nooit geconfronteerd wer-
                                                                                                                                                         
625  Zie voor een toepassing: Cass. 31 januari 1997, www.cass.be. 
626  Cass. 31 januari 1997, www.cass.be.  Zie ook: Voorz. Rb. Brugge 24 oktober 2005, R.W. 2005-06, 1348; 

R. BLANPAIN, “Stakingsrecht en vrijheid van arbeid”, (noot onder Voorz. Rb. Brugge 27 oktober 2005), 
R.W. 2005-06, 1350. 

627  Zie over de verhouding tussen de procedure op eenzijdig verzoekschrift en art. 6.1 E.V.R.M.: Cass. 14 
januari 2005, R.W. 2005-06, 304, noot M. STORME. 

628  K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 41, p. 41-43 en nr. 207, 179-180. 
629  Zie ook: J.H. BLAAUW, Het kort geding. A. Algemeen deel, Deventer, Kluwer, 2002; H. BOULARBAH, 

“Variations autour de l’appel des ordonnances ‘sur référé’”, in Imperat Lex.  Liber amicorum Pierre 
Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 225; J. J. BRINKHOF, “Gaat het grensoverschrijdend verbod in kort 
geding over de schreef?”, Bijblad Industriële Eigendom 1996, 258; Th. DE GROEVE, “De beschikking bij 
voorraad en de verhouding van het kortgeding tot het bodemgeschil – over de interpretatie van art. 584 en 
1039 Ger. W.”, Jura Falc. 1983, 123; G. DE LEVAL en J. VAN COMPERNOLLE, “L’évolution du référé: 
mutation ou renouveau?”, J.T. 1985, 517; G. DE LEVAL, “L’examen du fond des affaires par le juge des 
référés”, J.T. 1982, 421; J. ENGLEBERT en H. BOULARBAH, (eds.), Le référé judiciaire, Brussel, Editions 
du jeune barreau de Bruxelles, 2003; H. FUNCK, et alii, “L’évolution du référé, particulièrement en 
matière sociale, à travers la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1990 : quelques clarifications”, 
Soc. Kron. 2006, 1; P. HENRY, “Inédits de droit judiciaire – Référés”, J.L.M.B. 1989, 1330; E. KRINGS, 
“Het kort geding naar Belgisch recht”, (Preadvies Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht 
van België en Nederland), T.P.R. 1991, 1059; D. LINDEMANS, Kort geding, Antwerpen, Kluwer, 1985; D. 
LINDEMANS, “Nieuwe maatregelen in kort geding in geval van hoger beroep tegen een vorige beschik-
king”, (noot onder Voorz. Rb. Brussel 5 april 1982), R.W. 1982-83, 1059; D. LINDEMANS, “Geschiedenis 
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den met vraagstukken i.v.m. de bevoegdheid van de rechter in kort geding630 of m.b.t. urgen-
tie.631

Daarbij moet meteen worden toegegeven dat een beknopte bespreking van de (handha-
ving van) een aantal beginselen m.b.t. het kort geding eenvoudigheidshalve in wat volgt ge-
groepeerd wordt, maar dat niet alle problemen die in wat volgt aan bod komen, strikt gezien 
problemen zijn van “taakverdeling” (cf. het opschrift van dit hoofdstuk).632

“Sanctionering van de taakverdeling tussen de rechters” is de juiste plaats voor zo’n be-
spreking in zoverre men te maken heeft met vraagstukken als: wanneer is de keuze voor de 
kortgedingrechter de juiste keuze?  Een aantal problemen in dit verband worden ook in de 
rechtspraak ondergebracht onder de noemer “bevoegdheid” (bijvoorbeeld: als de urgentie in 
de dagvaarding wordt aangevoerd of ze daaruit blijkt, dan is de kortgedingrechter “bevoegd” 
– maar als vervolgens bij onderzoek van de zaak blijkt dat er in werkelijkheid geen urgentie 
voorligt, dan is ook geen andere rechter bevoegd, zodat in dat geval de vordering ongegrond 
is, zie volgend randnr.). 

                                                                                                                                                         
van het kort geding ter verklaring van het woordgebruik in de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk 
Wetboek”, R.W. 1980-81, 2777; P. MARCHAL, Les référés, Brussel, Larcier, 1992; J.-M. POUPART, “Les 
voies de fait et la juridiction des référés”, Ann. fac. dr. Louvain 1974, 323; S. RAES, “De toepassing van 
het recht door de rechter in kort geding”, (noot onder Cass. 4 juni 1993), R. Cass. 1993, 167; G. 
SUETENS-BOURGEOIS, “De provisie in kort geding, rechtsvergelijkend”, T.B.B.R. 1988, 232; P. 
TAELMAN, “Het kort geding – Ontwikkeling van de urgentievoorwaarde en het vereiste bij voorraad 
uitspraak te doen in de jaren ’90, alsook enkele procedureaspecten”, P. & B. 1997, 203; J. VAN 
COMPERNOLLE, “Actualité du référé”, Ann. fac. dr. Louvain, 1989, 141; A. VAN OEVELEN en D. 
LINDEMANS, “Het kort geding: herstel van de schade bij andersluidende beslissing van de bodemrechter”, 
T.P.R. 1985, 1051; I. VEROUGSTRAETE, “Het kort geding.  Recente trends”, in M. STORME, (ed.), 
Procesrecht vandaag.  Antwerpen, Kluwer, 1980, 258 (ook verschenen in T.P.R. 1980, 258). 

630  Cass. 26 november 2004, www.cass.be (de kortgedingrechter die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke 
rechten van partijen na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de 
voorlopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van zijn 
bevoegdheid niet); Cass. 25 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1088; Cass. 25 april 1996, Arr. Cass. 1996, 
359; Cass. 25 april 1996, Arr. Cass. 1996, 349; Cass. 16 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1018; Cass. 17 
maart 1995, Arr. Cass. 1995, 320; Cass. 23 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1152; S. BEERNAERT, 
“Status quaestionis van het civiele kort geding”, in P. VAN ORSHOVEN, (ed.), Gerechtelijk privaatrecht, 
Themis-cahier, Brugge, Die Keure, 2001, 61; X. DIEUX, “La formation, l’exécution et la dissolution des 
contrats devant le juge des référés”, (noot onder Voorz. Rb. Luik 2 februari 1984), R.C.J.B. 1987, 245; J. 
ENGLEBERT, “Inédits de droit judiciaire – Référés”, J.L.M.B. 2005, 140; D. LINDEMANS, Kort geding, 
Antwerpen, Kluwer, 1985; S. STIJNS, “De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht 
van de (kort geding-)rechter”, T.B.H. 1996, 100. 

631  Voorz. Rb. Gent 6 februari 2004, T.G.R. 2004, 219; Luik 8 januari 2004, J.L.M.B. 2004, 721 (urgentie 
moet voorliggen tot aan sluiting van de debatten); Gent 27 augustus 2003, T.G.R. 2004, 223; J. LAENENS, 
“De urgentie en het kort geding”, (noot onder Cass. Cass. 11 mei 1990), R.W. 1990-91, 987; P. 
TAELMAN, “Het kort geding – Ontwikkeling van de urgentievoorwaarde en het vereiste bij voorraad 
uitspraak te doen in de jaren ’90, alsook enkele procedureaspecten”, P. & B. 1997, 203; P. VAN 
ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet.  De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in burgerlijke 
zaken.  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, T.P.R. 2004, 1097-1099.  Meer hierover infra, rand-
nr. 236. 

632  Brevitatis causa kunnen niet alle problemen i.v.m. kort geding hier behandeld worden.  Aldus blijft o.m. 
buiten beschouwing de problematiek van de veroordeling door de kortgedingrechter tot betaling van een 
provisionele geldsom (de zgn. “référé-provision”), zie daarover: Brussel 9 september 2002, R.W. 2004-
05, 1225 (bij dringende behoefte van de eiser is zo’n veroordeling mogelijk, indien de verweerder door 
de bodemrechter vrijwel zeker tot betaling van een minstens even grote som zal worden veroordeeld). 
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 Van andere vraagstukken m.b.t. het kort geding kan men bezwaarlijk volhouden dat ze 
iets te maken hebben met keuze van de rechter (bijvoorbeeld: moet de kortgedingrechter oor-
delen op basis van de ogenschijnlijke rechten van partijen?), maar zoals gezegd worden een 
aantal kwesties van groot praktisch belang voor de overzichtelijkheid op één plaats in dit 
proefschrift aangestipt, met name in de volgende randnummers. 
 
1. Keuze voor het kortgeding: probleem van bevoegdheid, rechtsmacht, gegrondheid of 
ontvankelijkheid? 
 
232. In de huidige stand van de rechtspraak wordt aangenomen dat de kortgedingrechter be-
voegd is indien de eiser in de dagvaarding urgentie aanvoert of indien de urgentie uit de om-
standigheden beschreven in de dagvaarding blijkt.633

 Indien vervolgens naar aanleiding van het debat voor de kortgedingrechter gevoerd, hij 
tot de overtuiging komt dat er in werkelijkheid geen sprake is van urgentie, dient hij zich niet 
onbevoegd te verklaren, maar moet hij de vordering afwijzen als zijnde ongegrond.634

 In dit verband mag een arrest van het Hof van Cassatie van 11 mei 1990 worden 
aangehaald: 
 “Overwegende dat, naar luid van artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek, volstrekte 
bevoegdheid is de rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend 
geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen; dat de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, krachtens artikel 584, eerste lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, in de gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak doet in alle 
zaken, behalve die welke de wet aan de Rechterlijke Macht onttrekt; / Overwegende dat de 
bevoegdheid van de rechter die van de vordering kennis moet nemen, dient te worden bepaald 
naar het onderwerp van de vordering zoals het in de dagvaarding is omschreven; / Overwe-
gende dat uit het arrest blijkt dat eiseres haar vordering tot vernietiging van een scheids-
rechterlijke uitspraak had ingeleid voor de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, dat de zaak werd behandeld in kort geding en dat de voorzitter de vordering niet 
toelaatbaar verklaarde op grond onder meer van het niet spoedeisend karakter van de zaak; 
dat het arrest niet vaststelt dat eiseres een voorlopige maatregel had gevraagd die zij 
spoedeisend achtte; / Dat het arrest artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek schendt door de 
beslissing van de voorzitter te bekrachtigen; / Overwegende dat het arrest voorts beslist dat de 
voorzitter niet hoefde te verwijzen en dat geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 
1068 van het Gerechtelijk Wetboek; / Overwegende dat, krachtens artikel 1068 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, het geschil zelf aanhangig wordt gemaakt in hoger beroep; dat de 
appèlrechter niet meer hoefde te onderzoeken of de eerste rechter de zaak al dan niet had die-
nen te verwijzen; dat hij, wegens de devolutieve kracht van het hoger beroep, het geschil zelf 
diende te beoordelen; dat de omstandigheid dat de voorzitter de vordering onder meer wegens 
ontstentenis van urgentie niet toelaatbaar verklaarde, en de omstandigheid dat er ook in hoger 
beroep geen urgentie was, de appèlrechter niet ontsloeg van de verplichting te onderzoeken of 

                                                 
633  Cass. 11 mei 1990, R.W. 1990-91, 987, noot J. LAENENS. 
634  Voorz. Kh. Antwerpen 24 juli 2002, P. & B. 2002, (272) 274. 

 



 – 214 –

het onderwerp van de vordering, namelijk, zoals het arrest, zelf vaststelt, de vernietiging van 
de scheidsrechterlijke uitspraak, al dan niet behoorde tot de bevoegdheid van het hof van 
beroep als appèlgerecht van de rechter in eerste aanleg die bevoegd was om van de vordering 
van eiseres tot vernietiging van de scheidsrechterlijke uitspraak kennis te nemen; / Dat het 
arrest derhalve, door te weigeren toepassing te maken van artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek, deze wetsbepaling schendt.”635

 De leer van dat arrest moet als verlaten worden beschouwd (zie volgend randnr.). 
 In zoverre het Hof in dat arrest beslist dat gebrek aan urgentie (hetzij wegens niet 
aangevoerd in de dagvaarding, hetzij wegens wel aangevoerd maar niet aanwezig) niet mag 
worden gesanctioneerd met onontvankelijkheid, geeft het arrest wel nog het huidige standpunt 
van het Hof van Cassatie weer. 
 In zoverre in het arrest overwogen wordt dat bij een hoger beroep tegen een kortgeding-
beslissing in een geval van ontstentenis van urgentie (hetzij wegens niet aangevoerd, hetzij 
wegens niet aanwezig), de appèlrechter op grond van art. 1068 het geschil zelf moet onder-
zoeken (als appèlrechter van de bevoegde bodemrechter), moet het als verlaten worden be-
schouwd. 

De appèlrechter die uitspraak doet over een hoger beroep tegen een beslissing van de 
kortgedingrechter, moet steeds geacht worden te zetelen als kortgedingrechter.  “Het geschil 
zelf” in de zin van art. 1068, kan ook bij hoger beroep tegen een kortgedingbeschikking nooit 
een overheveling of denaturatie van kortgedingprocedure naar bodemprocedure tot gevolg 
hebben.  “Het geschil zelf” in de zin van die bepaling kan moet m.a.w. steeds begrepen wor-
den met inachtneming van de saisine van de eerste rechter. 
 
233. Het Hof van Cassatie wees echter op dezelfde datum een ànder arrest, dat de tand des 
tijds wel doorstaan heeft en dat tot op heden geldt als een belangrijk princiepsarrest.  Daarin 
overwoog het Hof: 

“Overwegende dat de voorzitter in kort geding, wanneer bij hem door de aanvaarding 
van de eiser een vordering wordt aangebracht in een geval waarvan de eiser stelt dat het 
spoedeisend is, bevoegd is om van die vordering kennis te nemen; / Dat krachtens artikel 584 
van het Gerechtelijk Wetboek de voorzitter in kort geding uitspraak doet bij voorraad; dat, 
krachtens artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, de beschikkingen in kort geding geen 
nadeel toebrengen aan de zaak zelf; dat zulks betekent dat de voorzitter geen kennis neemt 
van de zaak zelf; dat hij, wanneer hij het geval niet spoedeisend acht, beslist dat het 
gevorderde zoals het bij hem aangebracht is, niet kan toekennen; dat de rechter dan zijn 
rechtsmacht volledig uitoefent door aldus de vordering ongegrond te verklaren; / Over-
wegende dat daaruit volgt dat de voorzitter in zodanig geval niet verplicht kan zijn nog enig 
geschil naar een andere rechter te verwijzen of de zaak zelf te oordelen, aangezien de zaak 
zelf bij hem niet was aangebracht; / Dat dit alles tevens meebrengt dat er dan geen sprake kan 
zijn van enige toepassing van artikel 88, alinea 2, van het Gerechtelijk Wetboek of van enige 
verplichting voor de appèlrechter om van de zaak zelf kennis te nemen; / Overwegende dat uit 

                                                 
635  Cass. 11 mei 1990, rolnr. 6524, www.cass.be. 
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het voorgaande volgt dat het arrest, ondanks de bewoordingen die het gebruikt, naar recht ver-
antwoord is.”636

 11 mei 1990 was m.a.w. voor het Hof van Cassatie een bijzondere dag, waarop iets 
gebeurde dat (gelukkig) erg zeldzaam is, nl. dat het Hof zich van zijn meest menselijke kant 
liet zien door tegenstrijdige rechtspraak te wijzen.  Het princiepsarrest van 11 mei 1990 
(zijnde het arrest zoals verschenen in het R.W.) spreekt (door terecht te overwegen dat er bij 
hoger beroep tegen een kortgedingbeschikking geen sprake kan zijn van “enige verplichting 
voor de appèlrechter om van de zaak zelf kennis te nemen”) het andere arrest van diezelfde 
datum tegen. 
 
234. Als nu echter uit de besproken rechtspraak van het Hof van Cassatie onthouden mag 
worden dat gebrek aan urgentie aangevoerd in of blijkend uit de dagvaarding er aanleiding toe 
geeft dat de voorzitter zich “onbevoegd” moet verklaren (maar zonder verwijzing naar enige 
andere bevoegde rechter), en dat gebrek aan urgentie zoals blijkend uit het debat gevoerd voor 
de kortgedingrechter aanleiding geeft tot ongegrondverklaring van de vordering, moet dan 
niet worden vastgesteld dat zulks (minstens vanuit theoretisch) oogpunt toch enigszins 
wringt?  Alleen reeds het feit dat de kortgedingrechter zich “onbevoegd” verklaart wanneer 
geen urgentie in de dagvaarding wordt aangevoerd, maar zonder verwijzing naar de bevoegde 
rechter, is een eigenaardig fenomeen, want onbevoegdverklaring zonder verwijzing naar de 
bevoegde rechter, is in principe slechts mogelijk wanneer het voorwerp van de vordering niet 
tot de bevoegdheid (in de zin van: rechtsmacht) van de rechterlijke macht behoort (zie art. 
660 Ger. W.). 
 VAN ORSHOVEN merkt hierover op dat problemen i.v.m. spoedeisendheid en m.b.t. het 
voorlopig karakter van de gevorderde maatregel, eigenlijk niets te maken hebben met “be-
voegdheid”, maar wel met toegang tot de rechter, zodat bij ontstentenis van urgentie of bij een 
vordering die niet kan gelden als voorlopige maatregel, de voorzitter de vordering eigenlijk 
zou moeten afwijzen als zijnde onontvankelijk.637

 De ongegrondverklaring van de aanspraak, betekent in principe dat de rechter van oor-
deel is dat wat gevraagd wordt, iets is waar de eiser geen aanspraak op kan maken, omdat de 
inhoud van wat hij vraagt, niet kan worden volgehouden (eisers visie op de feiten is verkeerd, 
of hij neemt een standpunt in dat geen steun vindt in het recht). 
 Als nu echter de eiser in kort geding een bepaalde maatregel vraagt, maar de voorzitter 
is van oordeel dat de gevorderde maatregel niet urgent is of de grenzen van het voorlopige 
overstijgt, dan moet worden toegegeven dat de voorzitter in dat geval de aanspraak meent niet 
te mogen toekennen veeleer op grond van iets dat te maken heeft met de kortgedingrechter en 
zijn opdracht zelf, dan met de juistheid of verkeerdheid van het standpunt van de eiser: wat 
die vraagt, is misschien als zodanig (zuiver in de betekenis van: heeft de eiser gelijk of niet?) 
wel degelijk gegrond. 

                                                 
636  Cass. 11 mei 1990, rolnr. 7089, www.cass.be; R.W. 1990-91, 987, noot J. LAENENS. 
637  P. VAN ORSHOVEN, “Je n’aime pas mon sujet. (…)”, T.P.R. 2004, 1089, met verwijzing naar: C. 

CAMBIER, Droit judiciaire civil.  II. La compétence, 176. 
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 Stel dat de eiser zich tot de kortgedingrechter wendt met een vordering gericht tegen 
zijn buurman, waarbij eiser vordert dat de buurman een zeer hoge en grote boom vlakbij de 
scheidingslijn tussen de twee percelen laat weghalen, omdat eiser in zijn tuin door die boom 
veel minder licht heeft (of de bladeren van de boom vallen voortdurend in het zwembad of op 
het tennisveld van de eiser).  In dat geval is het inderdaad mogelijk dat de boom op die plaats 
niet mag staan, maar dat er geen sprake is van urgentie (de boom dreigt niet om te vallen) en 
ook het voorlopig karakter van de maatregel – nl. de boom laten omzagen – is in dit geval 
uitermate betwistbaar.638

 Dit voorbeeld illustreert dat er in de praktijk gevallen zijn waarin een vordering wordt 
ingesteld door iemand die als zodanig wèl een recht heeft om over de gegrondheid van zijn 
aanspraak een uitspraak te bekomen door “een” rechter (dus: er is geen sprake van absolute 
ontstentenis van rechtsvordering), maar die – bv. omdat hij de file wil voorbijsteken – zijn 
geluk waagt voor de verkeerde rechter, in dit geval de kortgedingrechter. 
 Vanuit dat oogpunt, kan men ook volhouden dat problemen van gebrek aan urgentie of 
maatregelen die niet kunnen gelden als maatregelen bij voorraad, problemen (kunnen) zijn 
van bevoegdheid (sensu stricto), waarna een verwijzing naar de bevoegde bodemrechter wel 
denkbaar zou zijn (wat dus, nogmaals, in de huidige stand van de rechtspraak niet aanvaard 
wordt). 
 Is de opvatting van VAN ORSHOVEN dan verkeerd?  Het antwoord op die specifieke 
vraag zal – in abstracto, los van de problematiek van het kortgeding – bij een grondig onder-
zoek bijna altijd negatief blijken te zijn.  In dit concrete geval is dat antwoord ook negatief, 
doch met een voorbehoud.  Immers: zoals reeds blijkt uit randnr. 171, kan onontvankelijkheid 
op haar plaats zijn wanneer een bepaalde vordering wordt ingeleid voor de verkeerde rechter.  
In die gevallen gaat het echter in beginsel om een “verkeerde” vordering voor de verkeerde 
rechter (bv. een vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van gewettigde 
verdenking voor het Hof van Cassatie, terwijl men eigenlijk de wraking had moeten 
vorderen).  In de gevallen echter waarin men iets vordert dat men kan vorderen, maar men 
richt zich tot de verkeerde rechter, ligt meestal een probleem voor van… bevoegdheid (sensu 
stricto). 
 Rekening houdend met het feit dat de bodemrechter óók bevoegd kan zijn om een 
voorlopige maatregel op te leggen (zie art. 19 Ger. W.639), en rekening houdend met het feit 
dat het probleem soms is dat iets gevraagd wordt dat de grenzen van het voorlopige overstijgt, 
valt er toch ook iets te zeggen voor het standpunt dat gebrek aan urgentie (zie randnrs. 236 
e.v. over de invulling van dat begrip) of een maatregel die het voorlopige overstijgt, eigenlijk 
een bevoegdheidsprobleem uitmaakt. 

                                                 
638  Het loutere feit dat een bepaalde voorlopige maatregel onherroepelijke gevolgen heeft, impliceert 

nochtans niet dat de maatregel om die reden de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding zou 
overstijgen.  Wat de voorzitter in kort geding niet mag, is de rechtspositie van partijen onherroepelijk 
aantasten (Voorz. Kh. Antwerpen 24 juli 2002, P. & B. 2002, (272) 274. 

639  Zie: D. LINDEMANS, “Voorlopige maatregelen door de rechter ten gronde: art. 19 Ger. W.”, T.B.H. 1989, 
218; M. STORME en P. TAELMAN: “Het kort geding: ontwikkelingen en perspectieven”, in M. STORME en 
A. BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 26-28. 
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 Toegegeven moet worden dat zulke problemen niet altijd een bevoegdheidsprobleem 
uitmaken, of toch niet in de zin van een bevoegdheidsprobleem dat erin bestaat dat men zich 
gewend heeft tot rechter A terwijl men zich eigenlijk had moeten wenden tot rechter B.  Met 
name in de gevallen waarin zowel een kortgedingprocedure als een bodemprocedure aan-
hangig zijn, is het probleem niet zozeer dat men zich vergist heeft in de keuze van de rechter 
– hoewel men het probleem ook in dat geval kan vertalen in een probleem van “juiste keuze”.  
Als de kortgedingrechter in dat geval meent dat er geen sprake is van urgentie, of dat de 
gevraagde maatregel de grenzen van het voorlopige overstijgt, of dat het in het licht van de 
belangenafweging tussen de partijen niet meer opportuun is uitspraak te doen over de 
vordering in kortgeding gelet op de hangende bodemprocedure, kan men het probleem ook 
vertalen in termen van keuze van de rechter (in de zin van: taakverdeling tussen de rechters 
van de rechterlijke orde onderling) (waarbij het probleem dan niet is dat men gekozen heeft 
voor A i.p.v. voor B, maar dan men gekozen heeft voor A én B). 
 Ook denkbaar zijn gevallen waarin de eiser zich wendt tot de kortgedingrechter, maar er 
vervolgens gebrek aan urgentie blijkt voor te liggen, in een geval waarin de eiser evenmin het 
recht heeft om zich tot enige andere rechter te wenden (met dezelfde dringende maatregel bij 
voorraad). 
 Het is precies het bestaan van die laatste categorie van gevallen, die VAN ORSHOVEN 

ertoe brengt om de problematiek van ontstentenis van urgentie of overstijging van het voor-
lopig karakter van de gevorderde maatregelen, te beschouwen als een probleem van ontvan-
kelijkheid. 
 Een voorbeeld van zo’n geval zou kunnen zijn: een echtpaar woont samen in een huis 
met een gemeenschappelijk kind.  De echtgenoten verdenken elkander van overspel en een 
echtscheidingsprocedure wordt ingeleid.  Het huis is groot genoeg, de verstandhouding is niet 
te slecht, geen van beide echtgenoten wil alimentatie, maar er ontstaat grote ruzie over het feit 
dat één van de echtgenoten plots wil dat bepaalde aanpassingen aan het huis gebeuren ter 
vrijwaring van de veiligheid van het kind (een poortje voor de trap, een hogere balustrade 
voor een vide, etc.).  Stel dat de voorzitter oordeelt dat geen sprake is van urgentie en dat op 
het moment dat de zaak in kort geding gepleit wordt, blijkt dat een koper werd gevonden voor 
het huis en dat beide echtgenoten intussen allebei een bungalow gekocht hebben en akkoord 
gaan over een verblijfsregeling.  In dat geval, is inderdaad geen enkele andere rechter 
bevoegd om (al dan niet voorlopig), te oordelen over datgene wat voorlopig en bij wege van 
urgente maatregel gevorderd werd voor de kortgedingrechter. 
 Het feit dat dit voorbeeld nogal bij de haren getrokken is, is echter geen toeval.  
Immers: de gevallen die VAN ORSHOVEN doen besluiten dat bij ontstentenis van urgentie of 
bij overstijging van het voorlopige karakter van de gevorderde maatregel sprake is van een 
vordering die onontvankelijk moet worden verklaard omdat (soms) géén andere rechter be-
voegd is of kan zijn, lijken bij nader inzien toch veeleer uitzonderlijk te zijn.  In de praktijk 
worden zeer vele kortgedingen wel degelijk gevolgd door bodemprocedures en ook al is het 
voorwerp van de gevorderde maatregel niet steeds hetzelfde, vaak is dat wel het geval en als 
het niet geval is zal het definitief gevraagde niet zelden in het verlengde liggen van het 
voorlopige gevraagde. 
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 Zo is het denkbaar dat in kort geding gevraagd wordt dat namaak merkkledij voorlopig 
door een gerechtsdeurwaarder of onder zijn toezicht in bewaring wordt genomen (wat ook een 
gevolg kan zijn van een beslag inzake namaak bedoeld in art. 1481 Ger. W. – in de hier 
beoogde hypothese is er bv. een beslag inzake namaak geweest maar was er enkel sprake van 
een beschrijving en een verbod tot uithandengeving; vervolgens blijkt dat de beslagene toch 
nog dezelfde producten op de markt brengt, waarna per hypothese voor de voorzitter in kort 
geding gevraagd wordt dat de kwestieuze voorraad voorlopig in bewaring genomen wordt 
door een aan te stellen gerechtsdeurwaarder). 
 Welnu, er zijn situaties denkbaar waarin het inderdaad zo is dat het voorwerp van de 
gevorderde maatregel, (erg) verschillend is in de kortgedingprocedure tegenover in de bodem-
procedure.  In het hiervoor aangehaalde voorbeeld, zou men aldus in kortgeding kunnen 
vorderen dat voorlopig een gerechtsdeurwaarder als bewaarder wordt aangesteld, terwijl men 
in de bodemprocedure de vernietiging van de voorraad inbreukmakende producten zou 
vragen. 
 Dit voorbeeld illustreert dat inderdaad de twee maatregelen in theorie erg verschillend 
kunnen zijn (voorlopig bewaren door een gerechtsdeurwaarder tegenover vernietiging) – wat 
wellicht pleit voor de opvatting dat wanneer geoordeeld wordt dat er geen sprake is van 
urgentie of dat de gevorderde maatregel niet voorlopig is, de vordering in kort geding moet 
worden afgewezen als zijnde onontvankelijk – maar dat ook denkbaar is dat zij praktisch 
gezien toch op elkaar aansluiten, bij elkaar aanleunen, of voor een partij vergelijkbare 
gevolgen met zich brengen – of minstens kaderen in éénzelfde debat. 
 Zo zou de kortgedingrechter van oordeel kunnen zijn dat de per hypothese niet-aange-
voerde urgentie ook niet uit de omstandigheden van de dagvaarding blijkt (bv. omdat de 
merkhouder een grote producent is en de beweerde inbreuk begaan wordt door iemand die 
zeer kleinschalig en ambachtelijk produceert en bovendien, doch ten overvloede, geen sprake 
lijkt van slaafse namaak en discussie mogelijk is over de vraag of überhaupt wel een 
merkinbreuk voorligt), waarna hij zich volgens de geldende rechtspraak onbevoegd moet ver-
klaren, en waarna hij de vordering in de opvatting van VAN ORSHOVEN eigenlijk onont-
vankelijk moet verklaren. 
 
235. Als men rekening houdt met het gegeven dat procederen zo weinig mogelijk een hin-
dernissenparcours mag zijn en dat de rechtzoekende zo weinig mogelijk van nul af opnieuw 
moet beginnen wegens een procedureel probleem (wat vaak betekent dat opnieuw de kosten 
gemaakt moeten worden van een dagvaarding, waarbij niet alleen de kosten van de 
betekening van het exploot in rekening moeten worden gebracht, maar in vele gevallen zullen 
ook bijkomende advocatenkosten gemaakt moeten worden, met name wanneer het document 
toch enigszins moet worden aangepast om één en ander om te zetten in een dagvaarding ten 
gronde), moet bij problemen van gebrek aan urgentie of bij een maatregel die de grenzen van 
het voorlopige overstijgt, m.i. veeleer gekozen worden voor de opvatting dat de kortgeding-
rechter de zaak kan verwijzen naar de bevoegde bodemrechter.640

                                                 
640  Het voorbeeld in het vorige randnummer van de door een gerechtsdeurwaarder voorlopig in bewaring te 

nemen merkkledij (tegenover de gevorderde vernietiging voor de bodemrechter), illustreert dat zelfs als 
de gevorderde maatregel niet dezelfde is, het toch denkbaar is dat de feiten aangevoerd in de dagvaarding 
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 Omwille van het probleem, zoals VAN ORSHOVEN terecht opmerkt, dat er ook gevallen 
zijn waarin voor de bodemrechter sowieso iets anders zou worden gevorderd, lijkt de opvat-
ting dat bij problemen zoals hier bedoeld ipso facto een bevoegdheidsprobleem zou voor-
liggen, inderdaad onverdedigbaar. 
 Volgens de huidige rechtspraak, waarbij de kortgedingrechter zich bij gebrek aan urgen-
tie aangevoerd in of blijkend uit de dagvaarding onbevoegd moet verklaren (idem bij maat-
regelen waarvan geoordeeld wordt dat ze het voorlopige overstijgen641, d.w.z. dat ze een 
bodemprocedure zinloos zouden maken), maar zonder de zaak te kunnen verwijzen naar de 
bevoegde bodemrechter, wordt eigenlijk geoordeeld dat de problemen zoals hier beoogd 
problemen van rechtsmacht zijn – in de zin van: wat gevraagd wordt, overstijgt of valt buiten 
de rechtsmacht van de voorzitter zetelend in kort geding.  Dit wringt zoals gezegd, omdat 
problemen van rechtsmacht in beginsel slechts aan de orde zijn bij kwesties die vallen buiten 
de rechtsmacht van de rechterlijke orde als geheel; als men zich wendt tot de verkeerde 
instantie binnen de rechterlijke orde, ligt in principe een bevoegdheidskwestie (sensu stricto) 
voor. 
 Als de urgentie niet wordt aangevoerd in de dagvaarding, of als zij daaruit niet blijkt, of 
als iets gevraagd wordt dat de grenzen van het voorlopige overstijgt, zou dus geoordeeld 
moeten worden dat de voorzitter in kort geding de zaak kan verwijzen naar de bevoegde bo-
demrechter.  Omdat zulks in sommige gevallen niet zinvol, zonder voorwerp of door de par-
tijen niet gewenst kan zijn, lijkt nuttig te vereisen dat de voorzitter in kort geding zulks kan 
doen voorzover een partij die verwijzing vordert.  Als geen der partijen dat vordert en de 
rechter stelt bij zijn beraad het probleem vast, dringt een heropening van het debat zich op.  
Als na die heropening nog steeds geen der partijen de verwijzing naar de bevoegde bodem-
rechter vordert maar de kortgedingrechter stelt vast dat de urgentie niet wordt aangevoerd in 
de dagvaarding, ze blijkt er evenmin uit, of het gaat om een maatregel die de grenzen van het 
voorlopige overstijgt, moet worden geoordeeld dat de voorzitter de vordering mag afwijzen 
als zijnde onontvankelijk. 
 Wanneer de urgentie wel wordt aangevoerd in de dagvaarding of het standpunt van de 
eiser dat urgentie voorligt, blijkt uit de omstandigheden daarin beschreven, maar nadat het de-
bat voor de voorzitter werd gevoerd komt deze tot de overtuiging dat de urgentie in werke-
lijkheid niet aanwezig is, dient hij de vordering volgens de huidige rechtspraak af te wijzen 
als zijnde ongegrond. 
 In het licht van wat hierboven bepleit wordt, mag worden besloten dat de voorzitter ook 
in dat geval zou mogen besluiten tot zijn onbevoegdheid en de zaak, op vordering van een 
partij, kan verwijzen naar de bevoegde bodemrechter.  Als men de problematiek vertaalt in 
termen van bevoegdheid sensu stricto (met verwijzingsmogelijkheid naar de bevoegde bo-
                                                                                                                                                         

in beide procedures identiek zijn, zodat men na een eventuele verwijzing van de kortgedingrechter naar 
de bodemrechter zoals hier bepleit, eenvoudigweg bij conclusie de vordering kan aanpassen (geen 
consignatie maar vernietiging).  Zelfs al is de gevorderde beslissing verschillend, dan nog zijn in 
sommige gevallen niet alleen de feiten van het geschil identiek, maar in dit voorbeeld zelfs ook de op de 
feiten toepasselijke rechtsregels. 

641  Zie ook over het begrip voorziening “bij voorraad”: M. STORME en P. TAELMAN: “Het kort geding: ont-
wikkelingen en perspectieven”, in M. STORME en A. BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België en 
komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 29 e.v. 
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demrechter indien zulks gevorderd wordt), heeft het onderscheid tussen de situatie waarin (1) 
de urgentie niet wordt aangevoerd in de dagvaarding en evenmin blijkt uit de aangevoerde 
omstandigheden, tegenover (2) het geval waarin wel wordt aangevoerd in de dagvaarding of 
eruit blijkt, maar in werkelijkheid niet voorhanden wordt geacht, ook geen relevantie meer. 
 In plaats van, aan de hand van dat onderscheid, te besluiten tot onbevoegdheid van de 
voorzitter c.q. ongegrondheid van de vordering, zou in beide gevallen de mogelijkheid van 
een verwijzing naar de bevoegde bodemrechter, op vordering van een partij, onderzocht moe-
ten worden. 
 
2. Urgentie 
 
236. Over het urgentie-vereiste is al veel inkt gevloeid.642  Veel te veel eigenlijk. 
 Men zou terzake heel wat discussies in de kiem kunnen smoren door uit te gaan van de 
opvatting dat er urgentie voorligt indien de eiser ze aanvoert of indien ze uit de omstandig-
heden zoals beschreven in de dagvaarding blijkt en indien het standpunt van de eiser dat de 
zaak urgent is niet kennelijk ongegrond voorkomt. 
 Uitgaan van dat criterium, zou in geen enkel opzicht indruisen tegen de huidige 
cassatierechtspraak.  Immers: de kortgedingrechter beschikt volgens het Hof van Cassatie bij 
de beoordeling van de vraag of een geval spoedeisend is, over een ruime feitelijke beoorde-
lingsmacht en, in de juiste mate, over de grootste vrijheid.643

 Het urgentievereiste raakt de openbare orde.644

 
237. Het feit dat men te lang gewacht heeft om in kort geding te dagvaarden, wordt in de 
praktijk (te) vaak aangevoerd ter bestrijding van de urgentie, maar er kunnen allerlei omstan-
digheden voorliggen die van aard zijn het urgent karakter van de vordering niet weg te 
nemen, ook nadat nogal wat tijd verstreken is vooraleer over te gaan tot dagvaarding. 
 Een voor de hand liggende verklaring voor het tijdsverloop, is het gegeven dat er tussen 
partijen onderhandelingen gevoerd werden.645  Ook mogelijk is dat zich na enige tijd nieuwe 
feiten hebben voorgedaan waardoor de situatie verslechterd is.646  Urgentie kan ook mede in-
gevolge het tijdsverloop ontstaan: zo is het mogelijk dat een eiser beschikt over voldoende fi-
nanciële reserves om aan een bepaalde toestand, veroorzaakt door foutief handelen van de 
verweerder, een tijdlang het hoofd te bieden, maar dat na verloop van tijd de financiële reser-

                                                 
642  Zie o.m.: TAELMAN, P., “Het kort geding – Ontwikkeling van de urgentievoorwaarde en het vereiste bij 

voorraad uitspraak te doen in de jaren ’90, alsook enkele procedureaspecten”, P. & B. 1997, 203.  Zie 
ook de verwijzingen in de voorgaande randnrs., i.h.b. randnr. 231. 

643  Cass. 17 maart 1995, www.cass.be. 
644  Luik 5 januari 2004, P. & B. 2005, (153) 155. 
645  Voorz. Arbrb. Verviers 9 juli 1981, J.T.T. 1982, 74; S. BEERNAERT, “Status quaestionis van het civiele 

kort geding”, in P. VAN ORSHOVEN, (ed.), Gerechtelijk privaatrecht, Themis-cahier, Brugge, Die Keure, 
2001, 65. 

646  S. BEERNAERT, ibid.; M. STORME en P. TAELMAN: “Het kort geding: ontwikkelingen en perspectieven”, 
in M. STORME en A. BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, 
Kluwer, 1991, 11. 
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ves dreigen opgebruikt te worden, zodat de toestand vervolgens alsnog urgent kan worden.  
Zelfs indien er geen sprake is van opdrogende financiële reserves, maar eenvoudigweg van 
zich opstapelende verliezen ingevolge de houding van de verweerder, mag worden aangeno-
men dat de urgentie ontstaat na verloop van tijd (en als gevolg van het tijdsverloop), precies 
doordat ingevolge die opstapeling van verliezen de toestand als onhoudbaar mag gelden (ook 
al vormt de toestand geen bedreiging voor de solvabiliteit van de eiser). 
 
238. Bij de beoordeling van de urgentie aanvaardt het Hof van Cassatie dat de rechter uitgaat 
van een belangenafweging.  Tevens mag de omstandigheid dat een beslissing ten gronde 
lange tijd op zich zal laten wachten, bij de beoordeling betrokken worden: “Overwegende dat 
de appèlrechters oordelen dat de toestand dringend is omdat een eindbeslissing ten gronde 
over de gevorderde schadevergoeding ingesteld voor de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en het nietigheidsberoep voor de Raad van State nog een lange tijd zullen uitblijven 
en een schade van een zekere omvang aanwezig was; dat zij de belangen afwegen in die zin 
dat zij oordelen dat de opbrengst van de heffing voor eiseres niet echt belangrijk is terwijl zij 
ernstige ongemakken veroorzaakt aan de verweerders”.647

 De lat ligt voor het civiele kort geding dus een flink stuk lager dan het “moeilijk te her-
stellen nadeel” uit het administratief contentieux.  Het voorliggen daarvan is niet vereist.  Het 
feit dat de beoogde maatregel gericht is op de vermijding van dreigende schade of van ern-
stige ongemakken, kan volstaan.648

 Bij de belangenafweging ter evaluatie van de urgentie, mag rekening worden gehouden 
met de attitude van de verweerder649 (i.h.b. als die blijk geeft van een grove onregelmatigheid 
of in enig ander opzicht volstrekt onaanvaardbaar lijkt) of met het gegeven dat over de 
rechten van de eiser weinig redelijke discussie mogelijk lijkt.650  Ook de ernst en de 
(toenemende) omvang van de (dreigende) schade van de eiser mag in rekening worden 
gebracht.651

 
239. De kortgedingrechter die nagaat of urgentie voorligt, is niet verplicht om ter 
beoordeling daarvan terug te gaan tot de dag waarop de vordering werd ingesteld, doch kan 
rekening houden met wat zich sedertdien heeft voorgedaan.652

 De opvatting volgens welke de urgentie moet worden beoordeeld op het moment van 
het instellen van de vordering, faalt naar recht.653  De kortgedingrechter beoordeelt het spoed-
eisend karakter op het ogenblik van zijn uitspraak.654

                                                 
647  Cass. 5 mei 2000, C.99.0013/N, www.cass.be. 
648  M. STORME en P. TAELMAN: “Het kort geding: ontwikkelingen en perspectieven”, in M. STORME en A. 

BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 7. 
649  H. FUNCK et alii, “L’évolution du référé, particulièrement en matière sociale, à travers la jurisprudence de 

la Cour de cassation depuis 1990 : quelques clarifications”, Soc. Kron. 2006, (1) 2. 
650  S. BEERNAERT, “Status quaestionis van het civiele kort geding”, in P. VAN ORSHOVEN, (ed.), Gerechtelijk 

privaatrecht, Themis-cahier, Brugge, Die Keure, 2001, 66. 
651  Idem. 
652  Cass. 4 november 1976, Arr. Cass. 1977, 262; Brussel 30 juni 2004, 2004/KR/113, www.cass.be, 

weergave; Arbh. Gent 24 februari 2003, A.R. 87/02, www.cass.be. 

 



 – 222 –

 
3. De basis van de uitspraak in kortgeding: belangenafweging – verlating van het ver-
eiste van de “schijn van recht” 
 
240. In een recent cassatie-arrest worden een aantal belangrijke principes weergegeven: 

“De appèlrechter voor wie hoger beroep is ingesteld door een verweerder in kort 
geding, aan wie een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet, door het feit zelf dat hij 
voorlopige maatregelen moet beoordelen, geen uitspraak doen over de gevorderde en 
toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van partijen, maar kan zich 
ertoe beperken te oordelen op grond van het spoedeisende karakter van de zaak. / De 
appèlrechter plaatst zich hierbij op het ogenblik van zijn uitspraak en houdt rekening met wat 
zich sinds de uitspraak van de beroepen beslissing heeft voorgedaan. / 3. Wanneer de 
appèlrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter vertoont, brengt 
zulks noodzakelijk mee dat de door de eerste rechter bevolen voorlopige maatregelen 
vervallen vanaf de uitspraak in hoger beroep.”655

 Met name wat de kwestie van de “schijn van recht” of de “ogenschijnlijke rechten” be-
treft, geeft dit arrest de huidige rechtsopvatting656 van het Hof van Cassatie weer, die een 
ommekeer uitmaakt tegenover wat voorheen werd aangenomen.657

 Het voorliggen van een “schijn van recht” of van “ogenschijnlijke rechten” is niet ver-
eist opdat een maatregel in kort geding zou kunnen worden bevolen.658  Dat impliceert noch-
tans niet dat het de rechter in kort geding verboden zou zijn na te gaan hoe de rechtsver-
houding tussen de partijen ligt.  Vanzelfsprekend is de bodemrechter door die analyse niet ge-

                                                                                                                                                         
653  Cass. 11 mei 1998, C.95.0068/N, www.cass.be. 
654  Idem.  Zie verder nog: Voorz. Kh. Antwerpen 2 december 2002, P. & B. 2002, 342 (urgentie is ook 

vereist bij later ingestelde vordering in tussenkomst en gemeenverklaring). 
655  Cass. 19 januari 2006, C.04.0544/N, www.cass.be. 
656  Zie in dezelfde zin: Cass. 9 juni 2000, C.97.0198/N, www.cass.be: “Dat de appèlrechter voor wie hoger 

beroep is ingesteld door een verweerder in kort geding, aan wie een voorlopige maatregel werd opgelegd, 
door het feit zelf dat hij voorlopige maatregelen moet beoordelen, geen uitspraak moet doen over de ge-
vorderde en toegekende maatregel op grond van de ogenschijnlijke rechten van partijen, maar zich ertoe 
kan beperken te oordelen op grond van het spoedeisend karakter van de zaak”.  En in dezelfde zin: Cass. 
19 september 2002, C.01.0527/F, www.cass.be (“Overwegende voor het overige dat de appèlrechter, 
wanneer hij kennis neemt van het beroep van verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd, 
wegens het feit dat hij over een voorlopige maatregel moet oordelen, over de gevorderde en door de rech-
ter in kort geding bevolen maatregel geen uitspraak dient te doen op grond van de ogenschijnlijke rechten 
van de partijen, en kan volstaan met de vaststelling dat die maatregel ten gevolge van de beslissing van 
de bodemrechter geen bestaansreden meer heeft”). 

657  Meer daarover bij: S. RAES, “De toepassing van het recht door de rechter in kort geding”, (noot onder 
Cass. 4 juni 1993), R. Cass. 1993, 167. 

658  Arbh. Gent 24 februari 2003, A.R. 87/02, www.cass.be (“Het is niet zo dat de voorzitter, zetelend in kort 
geding, enkel maatregelen kan nemen wanneer diegene die ze vordert, het bewijs van een schijn van recht 
kan leveren (zie inderdaad Cass., 4 februari 2000, R.W., 2000-01, 813, noot STORME, M.; Cass., 9 juni 
2000, Arr. Cass., 2000, 1067; Kort Ged. Kh. Antwerpen, 19 oktober 2001, R.W., 2002-03, 872), zoals 
voorheen in de regel, ook door het hoogste Hof, werd aangenomen (zie de rechtspraak geciteerd door 
STORME, M., Kort geding omdat het moet, noot Cass., 4 februari 2000, R.W., 2000-01, 814).”). 
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bonden, aangezien zo’n analyse van de kortgedingrechter ipso facto een prima facie analyse 
zal zijn.659

Wat de kortgedingrechter niet vermag te doen, is bij zijn beoordeling rechtsregels 
betrekken die de bevolen maatregel in redelijkheid niet zouden kunnen schragen.660

 
241. De vraag of de kortgedingrechter bij zijn beoordeling de juridische verhoudingen tussen 
de partijen geheel buiten beschouwing mag laten, moet m.a.w. positief beantwoord worden 
(met de precisering dat het de kortgedingrechter niet verboden is bij zijn besluitvorming reke-
ning te houden met (zijn analyse van) de rechtsverhouding tussen de partijen). 
 De rechter in kortgeding mag m.a.w., indien hij dat verkiest, de rechtsverhouding tussen 
de partijen buiten beschouwing laten als basis van zijn voorlopige maatregel.  Hij mag de 
maatregel louter steunen op basis van een belangenafweging.  Het gaat daarbij niet steeds om 
een afweging van de belangen van de voor de kortgeding procederende partijen: ook met 
andere belangen kan de kortgedingrechter rekening houden. 
 Als bv. een gehuwd koppel dringende en voorlopige maatregelen m.b.t. de kinderen 
vraagt in kort geding hangende de echtscheidingsprocedure, waarbij de man vraagt dat de 
kinderen bij hem voorlopig zouden verblijven omdat de vrouw een zwaar drankprobleem 
heeft en de vrouw het omgekeerde vraagt omdat de man zijn agressie niet beheerst, mag de 
kortgedingrechter, zonder dat hij een voorlopige analyse van de rechtsverhouding tussen de 
partijen hoeft te maken, louter op basis van een belangenafweging beslissen dat de kinderen 
voorlopig zullen verblijven bij de grootouders (vanzelfsprekend op voorwaarde dat de groot-
ouders in de procedure zijn tussengekomen en dat zij zulks gevorderd hebben).  De beslissing 
is in dat geval gesteund op het belang van de kinderen, niet op het belang van de proces-
partijen. 
 
4. De kortgedingrechter en het familierecht 
 
242. Over de bevoegdheid van de kortgedingrechter inzake onderhoudsgelden en andere 
voorlopige maatregelen tussen ex-echtgenoten en hun kinderen nadat de echtscheiding reeds 
werd uitgesproken, bestaat als zodanig in de rechtspraak of rechtsleer661 relatief weinig twij-
fel.662

                                                 
659  P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde.  Een begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 430-

431. 
660  Cass. 5 mei 2000, C.99.0013/N, www.cass.be. 
661  Zie o.m.: D. PIRE, “L’intervention du juge des référés en matière familiale”, in J. ENGLEBERT en H. 

BOULARBAH, (eds.), Le référé judiciaire, Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2003, 263. 
662  Cass. 19 april 2002, C.00.0267/F, www.cass.be (“Overwegende dat ingevolge artikel 1280, eerste en 

achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van 
voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort geding, kennisneemt in iedere stand van het geding, van de 
voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, 
zowel van de partijen als van de kinderen en de zaak tot de ontbinding van het huwelijk tijdens de hele 
echtscheidingsprocedure bij hem aanhangig blijft; / Overwegende dat uit die bepaling volgt dat de 
voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep niet bevoegd zijn om uitspraak te doen over een 
vordering die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en ertoe strekt voor een periode na 
die ontbinding een onderhoudsbijdrage voor de kinderen te verkrijgen”). 
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 Voor de rechtzoekende worden de zaken nochtans aanzienlijk gecompliceerd door het 
feit dat hij zich nu eens moet wenden tot de vrederechter (art. 223 B.W.), dan weer tot de 
voorzitter in kort geding (art. 1280 Ger. W.), dan weer tot de rechtbank van eerste aanleg, en 
ten slotte soms ook tot de jeugdrechtbank.663  Zoals vermeld in randnr. 247, zou het volledige 
familierechtelijk contentieux het best gecentraliseerd worden voor een op te richten afdeling 
van de rechtbank van eerste aanleg, de familierechtbank. 
 
243. Wanneer een vordering wordt ingeleid voor de voorzitter op grond van art. 1280 Ger. 
W., wordt de urgentie vermoed (zij moet m.a.w. niet worden aangetoond).664

 De voorzitter kan een bevel opleggen om een bepaalde omgangsregeling na te leven en 
kan daaraan, weliswaar met de nodige behoedzaamheid, een dwangsom koppelen.665

 
5. Aanhangigheid 
 
244. Ten slotte mag nog in herinnering gebracht worden dat volgens het Hof van Cassatie 
sprake kan zijn van aanhangigheid (zie art. 29 en de rangorde vervat in art. 565) tussen een 
vordering hangende voor de kortgedingrechter en eenzelfde vordering (strekkende tot het be-
komen van een voorlopige maatregel) hangende voor de bodemrechter.666

 
6. Grenzen van de rechtsmacht van de kortgedingrechter 
 
245. Hierboven werd reeds het geval aangestipt van de kortgedingrechter wiens interventie 
verlangd wordt n.a.v. een collectief arbeidsgeschil, dat krachtens de toepasselijke wetgeving 
moet worden opgelost door de paritaire overlegorganen (zie randnr. 230). 
 Bij stakingsacties zal de vraag of er sprake is van feitelijkheden (zie daarover ook 
randnr. 230), niet zelden bepalend zijn. 
 “Feitelijkheden” als handelingen die op geen enkele wijze steun vinden in de 
rechtsorde, is echter een begrip dat niet enkel in het arbeidsrecht bestaansrecht heeft.  Wat in 
beginsel ook de tegenhanger zal uitmaken van het voorliggen van feitelijkheden, is de 
aantasting van subjectieve rechten. 
 “Ontstentenis van feitelijkheden” en “ontstentenis van aantasting van subjectieve rech-
ten”, zijn in het algemeen belangrijke criteria bij de verkenning van de grenzen van de rechts-

                                                 
663  Zie ook: F. APS en V. VANHIMBEEK, “Kroniek van het echtscheidingsrecht (1999-2004)”, R.W. 2004-05, 

1121; S. MOSSELMANS, “Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure”, (noot onder 
Voorz. Rb. Brussel 23 juni 1999), A.J.T. 1999-2000, 939; P. SENAEVE, “De procesrechtelijke aspecten 
van de voorlopige maatregelen”, in SENAEVE, P., (ed.), Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten (art. 
223 B.W. en art. 1280 Ger. W.), Leuven, Acco, 1989, 265; F. SWENNEN, “De materieel bevoegde recht-
bank inzake geschillen bij beëindiging van een feitelijke samenwoning”, (noot onder Arrondrb. Gent 15 
december 2003), R.W. 2004-05, 1472. 

664  Cass. 29 juni 1995, Div. Act. 1996, 9, noot DE WILDE D’ESTMAEL. 
665  K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, nrs. 217 e.v., p. 189 e.v. 
666  Cass. 29 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 629. 
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macht van de voorzitter zetelend in kort geding.667  Dit geldt ook voor de interventie van de 
kortgedingrechter inzake het vreemdelingencontentieux.668

 Wanneer bv. een kandidaat voor een bepaalde overheidsbetrekking niet benoemd wordt 
maar hij meent dat hij de meest bekwame kandidaat was, kan de niet-benoemde kandidaat – 
uiteraard – niet aan de voorzitter in kort geding vragen dat hij voorlopig het kwestieuze ambt 
zou mogen uitoefenen en dat de wel benoemde kandidaat voorlopig geschorst zou worden.  
Ook in andere gevallen van aanvechting van een beslissing van het bestuur waarbij het be-
stuur een niet-gebonden beslissing uitoefent, zal de kortgedingrechter niet zelden op de gren-
zen van zijn rechtsmacht stuiten (ook weer wanneer niet blijkt dat het bestuur zich te buiten 
gaat aan feitelijkheden resulterend in aantasting van subjectieve rechten). 
 In het contentieux van de gevangenen die de omstandigheden van hun detentie aanvech-
ten voor de kortgedingrechter669, zal de rechtsmacht van de kortgedingrechter ook weer door 
de vraag of sprake is van feitelijkheden resulterend in aantasting van subjectieve rechten wor-
den afgebakend.670  Aldus kan men door strafbare handelingen wel het recht op vrijheid van 
komen en gaan gedurende een bepaalde tijd (of zelfs levenslang) verbeuren, maar in ons 
rechtsbestel kan niemand, ook geen gedetineerde, het recht verliezen op behoorlijke medische 
verzorging. 
 
BESLUIT VAN HOOFDSTUK V 
 
246. Als besluit van het hoofdstuk over de handhaving van de taakverdeling tussen de 
verschillende rechterlijke instanties, rijst vooreerst de vraag of de taakverdeling zoals die 
thans bestaat, wel optimaal is. 
 Voor wat betreft het niveau van de eerste aanleg, wordt soms gepleit voor een eenheids-
rechtbank, a.h.w. met verschillende “loketten”, m.a.w. voor de integratie van de rechtbank 
van koophandel en van de arbeidsrechtbank in één rechtbank van eerste aanleg.  Het voordeel 
daarvan zou zijn o.m. zijn dat een heel pak nutteloze bevoegdheidsbetwistingen zouden 
wegvallen (problemen van taakverdeling zouden dan ipso facto hooguit nog verdelingsinci-
denten uitmaken). 
 Als men echter rekening houdt met het feit dat voor de arbeidsrechtbanken vrijwel geen 
en voor de rechtbanken van koophandel beduidend minder achterstand bestaat dan voor de 
rechtbanken van eerste aanleg, rijst meteen de vraag of een eenheidsrechtbank wel wenselijk 
is (“never change a winning team”).  Als daarenboven bevoegdheidsbetwistingen, zoals hier-
boven bepleit werd, onderworpen worden aan het belangvereiste – dus enkel een bevoegd-
                                                 
667  M. STORME en P. TAELMAN: “Het kort geding: ontwikkelingen en perspectieven”, in M. STORME en A. 

BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België en komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, 38 e.v. 
668  Zie daarover: F. MOTULSKY en M. BROBRUSHKIN, “Récents développements du droit des étrangers 

devant les juridictions civiles en référé”, J.T. 2001, 97; S. SAROLEA, “Le référé civil en droit des 
étrangers: parachute ou paravent?”, in J. ENGLEBERT en H. BOULARBAH, (eds.), Le référé judiciaire, 
Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2003, 389. 

669  Zie daarover: M. PREUMONT, “L’intervention du juge des référés dans les matières pénales”, in J. 
ENGLEBERT en H. BOULARBAH, (eds.), Le référé judiciaire, Brussel, Editions du jeune barreau de 
Bruxelles, 2003, 195. 

670  Meer hierover bij M. PREUMONT, l.c., 198-199. 
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heidsbetwisting aanvaarden indien degene die ze opwerpt aantoont dat hij belang heeft bij 
berechting door een andere rechtbank – zouden, zelfs zonder wetswijziging, sowieso de 
meeste nutteloze bevoegdheidsbetwistingen al de wereld worden uitgeholpen, zonder (ingrij-
pende) wijziging aan de structuur van de rechterlijke piramide.  Een integratie van de drie 
rechtbanken op het niveau van de eerste aanleg, zou bovendien een gigantische operatie zijn 
met talrijke logistieke implicaties: in nogal wat arrondissementen (en zeker niet alleen in 
Brussel) zijn de drie rechtbanken verspreid over verschillende locaties. 
 
247. Een organisatorische aanpassing die daarentegen wel wenselijk is (en waar trouwens 
velen al jaren voor pleiten671), is dat drie rechtbanken (die deel kunnen uitmaken van de recht-
bank van eerste aanleg) worden opgericht die zich toeleggen op: (1) familierecht, dus een fa-
milierechtbank; (2) jeugddelinquentie, dus een jeugdsanctierechtbank; (3) strafuitvoering, dus 
een strafuitvoeringsrechtbank.672

 De oprichting van een familierechtbank zou tot gevolg hebben dat alle problemen van 
(al dan niet voorlopige) maatregelen tussen (ex-)echtgenoten voor, tijdens of na een echt-
scheidingsprocedure (echtelijke verblijfplaats, maatregelen m.b.t. alimentatie voor de (ex-
)huwelijkspartner en onderhoudsgeld en andere maatregelen m.b.t. de gemeenschappelijke 
kinderen) gebundeld zouden worden voor één rechtbank.  Dit zou vermijden dat men, zoals 
thans het geval is, nu eens terecht moet bij de vrederechter (zie art. 223 B.W., voorafgaand 
aan een echtscheidingsprocedure), dan weer voor de voorzitter zetelend in kort geding (zie 
art. 1280 Ger. W., hangende de echtscheidingsprocedure), dan weer voor de rechtbank van 
eerste aanleg, dan weer voor de jeugdrechtbank.  Ook alle vraagstukken i.v.m. adoptie zouden 
thuishoren voor een dergelijke familierechtbank.  Eventueel zou men ook problemen van 
erfrecht en geschillen tussen samenwonenden aan zo’n familierechtbank kunnen toever-
trouwen. 
 Als de jeugdrechtbank zou opgaan in een familierechtbank, lijkt het nuttig dat er een in-
stantie blijft bestaan die zich toelegt op maatregelen ten aanzien van minderjarigen die feiten 
gepleegd hebben die, indien zij meerderjarig zouden geweest zijn, zouden vallen onder de be-
voegdheid van de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het Hof van Assisen. 
 De oprichting, ten slotte, van een strafuitvoeringsrechtbank (of een “strafuitvoerings- en 
interneringsrechtbank”673) zou aanleiding geven tot een bundeling van een problematiek die 
thans voor uiteenlopende instanties aan bod komt (bv. de omstandigheden van een detentie 
waarover thans soms wordt geprocedeerd voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aan-

                                                 
671  O.m. in het verslag van de Commissie-Dutroux wordt gepleit voor de oprichting, naar Frans model, van 

een strafuitvoeringsrechtbank (cf. de verwijzingen aangehaald in de publicatie geciteerd in de volgende 
voetnoot). 

672  Zie inmiddels de Wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, B.S., 15 
juni 2006. 

673  Of een “juge des libertés et de la détention” (M. PREUMONT, “L’intervention du juge des référés dans les 
matières pénales”, in J. ENGLEBERT en H. BOULARBAH, (eds.), Le référé judiciaire, Brussel, Editions du 
jeune barreau de Bruxelles, 2003, 229). 
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leg zetelend in kort geding, plus alle vraagstukken i.v.m. voorlopige en voorwaardelijke in-
vrijheidstelling, eventueel vraagstukken i.v.m. internering).674

 

                                                 
674  Meer daarover bij: K. WAGNER, “Voor een internering van seksueel gewelddadige predatoren naar 

Amerikaans model”, Panopticon 1998, 160, en de verwijzingen aldaar. 
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VI. SANCTIONERING VAN DE UITOEFENING VAN DE RECHTSVOR-
DERING: NIETIGHEID 
 
A. GRONDSLAGEN, GEVOLGEN EN WERKINGSSFEER VAN DE NIETIGHEID 
 
1. De grondslagen van nietigheid 
 
248. De nietigheid van een proceshandeling vindt haar grondslag in een onregelmatigheid 
die of een verzuim dat dermate ernstig is dat zulks het goede procesverloop daadwerkelijk 
verstoort en de rechten – meestal het recht van verdediging – van de wederpartij werkelijk 
aantast of ernstig dreigt aan te tasten, derwijze dat die proceshandeling – of andere, latere 
proceshandelingen – geacht wordt of worden nooit te hebben plaatsgevonden. 
 Bij de definiëring van de nietigheid (cf. supra, nr. 36) wordt ingegaan op het onder-
scheid tussen relatieve en absolute nietigheid, en de sanctionering van regels die de openbare 
orde raken of die slechts van dwingend recht zijn (voor wat de laatste categorie van regels be-
treft, geldt dat de rechter ze in beginsel ook ambtshalve dient op te werpen, doch van de be-
scherming geboden door regels van dwingend recht kan afstand worden gedaan, i.t.t. bij 
regels van openbare orde). 
 Gelet op de verregaande verstoring van het rechtsverkeer ingevolge de nietigheid (het 
gaat a.h.w. om de doodstraf voor een procesrechtelijk vergrijp), dient deze sanctie te worden 
voorbehouden tot gevallen waarin geen verzachting of remediëring mogelijk of wenselijk is.  
Hierna zal blijken dat de nietigheid eigenlijk slechts op haar plaats is wanneer de rechtsvor-
dering wordt uitgeoefend op een wijze die de belangen (en in het bijzonder het recht van ver-
dediging) van de wederpartij aantast of ernstig dreigt aan te tasten, of wanneer sprake is van 
een zgn. “absolute” nietigheid waarbij belangenschade vermoed wordt.  Wie de belangen van 
de wederpartij niet schaadt, zal in principe ook de goede werking van het rechterlijk apparaat 
niet in het gedrang brengen.  Anders gezegd: bij ontstentenis van belangenschade, zal in prin-
cipe geen nietigheid kunnen worden uitgesproken, behoudens zoals gezegd de zgn. “absolute” 
nietigheden. Belangenschade is dus, voor wat betreft de zgn. “relatieve nietigheden”, een 
noodzakelijke doch geen voldoende voorwaarde, want als het normdoel bereikt is, zal de nie-
tigheid spijts de belangenschade niet worden uitgesproken. 

De verstoring of bedreiging van de “goede werking van het rechterlijk apparaat” is 
aldus bij de beoordeling van een schending van een procesrechtelijke regel een overbodig 
criterium en vormt m.a.w. op zich genomen geen grondslag voor nietigheid: als de tegenpartij 
er niet eens door gehinderd wordt, mag als uitgangspunt gelden dat de goede werking van het 
rechterlijk apparaat door het procesrechtelijk vergrijp allicht niet werkelijk of in voldoende 
ernstige mate in het gedrang komt (of minstens niet op een wijze die aanleiding kan geven tot 
het uitspreken van een nietigheid). 
 Dat enkel het voorliggen van een absolute nietigheid (zonder dat belangenschade vereist 
is als het gaat om een absolute nietigheid vermeld in art. 862675) of een relatieve nietigheid 

                                                 
675  Belangenschade is dus wel vereist voor de absolute nietigheden wegens schending van een regel van 

openbare orde die niet vermeld is in de opsomming van art. 862; zie randnr. 37. 
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met belangenschade (art. 861), zonder dat het normdoel bereikt werd (art. 867), de grondsla-
gen van een nietigheid – van onverschillig welke proceshandeling, art. 860 – kan opleveren, is 
een uitgangspunt dat uit samenlezing van voormelde wetsbepalingen blijkt.  Verder zal nog 
blijken dat bepaalde afwijkingen van dat uitgangspunt (met name het verhaal van de “regels 
van rechterlijke organisatie”), moeilijk met de wet verenigbaar zijn (zie randnrs. 263 e.v.). 
 
249. De nietigheid is een fenomeen dat men niet op Cartesiaans-dualistische wijze mag ver-
absoluteren, als zijnde een fenomeen dat voorligt of niet voorligt.  Vanuit een louter dualis-
tische visie zal men wellicht de repliek horen dat men niet “een beetje zwanger” kan zijn, zo-
dat ook het concept van “een beetje nietig” ondenkbaar is.  Dat klopt niet helemaal.  Indien 
men nietigheid beschouwt in functionele zin (zijnde de nietigheid die de functie heeft een on-
geldige of afwezige proceshandeling derwijze te corrigeren dat de belangenschade, i.h.b. de 
aantasting van het recht van verdediging van de wederpartij, ongedaan wordt gemaakt), kan 
men de nietigheid ook beschouwen in dynamische (of evolutieve) zin, in de zin van het eind-
punt van een dynamiek (of evolutie).  Anders gezegd: de nietigheid van een proceshandeling 
is geen ontologisch fenomeen (een proceshandeling is op zich nietig of niet), maar geldt als 
sanctie die wordt uitgesproken door de rechter.  De proceshandeling is dus niet als zodanig 
nietig (in de zin dat het niet gaat om een inherent zijnskenmerk ervan) zij wordt nietig ver-
klaard.  In die zin is de nietigheid van een proceshandeling, in wijsgerige zin, conventioneel.  
Slechts omdat tussen mensen de afspraak gemaakt wordt (of meer aansluitend bij de rechts-
praktijk: het oordeel wordt uitgesproken) dat een proceshandeling nietig is, geldt ze als nietig. 
 Een illustratie van het bovenstaande wordt geleverd door een arrest van het Hof van 
Cassatie dd. 2 februari 1987, waarin het Hof overweegt dat eenzelfde akte nietig kan zijn ten 
aanzien van een bepaalde partij en geldig ten aanzien van een andere.676  Zoiets is maar denk-
baar omdat de akte als nietig beschouwd wordt, niet omdat de nietigheid een zijnskenmerk 
van de akte zelf is.677

 Het gevolg van dit alles is dat de nietigheid (een fenomeen gebaseerd op een “af-
spraak”678 tussen mensen om iets als nietig te beschouwen) bijzonder kneedbaar van aard is.  
Vanaf wanneer nietigheid intreedt, welke de gevolgen ervan zijn, of ze kan vermeden worden 
door het procedureprobleem te remediëren, zijn allemaal vragen waarop het antwoord niet op 
onvermijdelijke wijze voortvloeit uit de wezenskenmerken van het concept van de nietigheid 
zelf.  Een invulling van het begrip nietigheid met de nodige soepelheid en met het nodige 
gezond verstand, kan bijgevolg bij uitstek bijdragen tot verdere deformalisering van het bur-
gerlijk procesrecht.679  Aan de noodzaak daarvan kan niet ernstig getwijfeld worden.680  Wan-

                                                 
676  Cass. 2 februari 1987, Arr. Cass. 1986-87, 716, R.W. 1987-88, 81 en Pas. 1987, I, 638. 
677  Zie ook hieronder, onder randnrs. 352-357, betreffende het geval van het verstekvonnis dat niet binnen 

een jaar betekend werd, dat als niet bestaande wordt beschouwd, maar enkel ten aanzien van de verstek-
latende partij en niet ten aanzien van andere verweerders (behoudens bij onsplitsbaarheid). 

678  Of minstens een “uitspraak”, m.a.w. een nietigheid is niet iets dat op zich (zelfstandig) bestaat. 
679  Deformalisering van het procesrecht was niet alleen één van de doelstellingen die ten grondslag lagen aan 

het Gerechtelijk Wetboek, maar lag ook ten grondslag aan de recentere hervormingen van het Nederlands 
burgerlijk procesrecht: “Fouten moeten alleen gevolgen hebben als het belang dat de geschonden norm 
beoogt te beschermen daadwerkelijk is aangetast.  Zo ook zijn de mogelijkheden om fouten in exploten 
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neer binnen een burgerlijke procedure te veel energie besteed wordt aan formaliteiten (of a 
fortiori wanneer het debat over de grond van de zaak niet eens gevoerd wordt vanwege een 
vormelijk probleem dat makkelijk, al dan niet met enige goede wil of een kleine inspanning, 
had kunnen worden geremedieerd), draagt dat slechts bij tot een verhoging van de kost van de 
burgerlijke procedure en tot de overbelasting van het gerecht.  Dat is bovendien bron van 
rechtsonzekerheid en het ondermijnt het vertrouwen van de burger in het gerecht.681

 
2. De gevolgen van nietigheid 
 
a. Voorwaardelijk en proportioneel 
 
250. Indien een proceshandeling geldt als nietig, wordt zij geacht nooit te hebben plaats-
gevonden.  Wat in abstracto de gevolgen van de nietigheid zijn, valt daarom moeilijk in alge-
mene bewoordingen te omschrijven, omdat de gevolgen van het ontbreken (of het geacht wor-
den te ontbreken) van een bepaalde proceshandeling, kunnen verschillen in functie van welke 
proceshandeling precies beoogd wordt. 
 Indien bijvoorbeeld een verzoekschrift tot hoger beroep nietig is, zijn de gevolgen van 
die nietigheid anders wanneer de beroepstermijn inmiddels verstreken is of niet: opnieuw be-
ginnen is uiteraard slechts mogelijk wanneer de beroepstermijn inmiddels niet verstreken is. 

Wel past het de gevolgen van de nietigheid, indien mogelijk, proportioneel te laten zijn 
tot de ernst van de nagelaten of verkeerd verrichte proceshandeling.682  Om bij het voorbeeld 
van de akte tot hoger beroep te blijven: indien de datum ontbreekt, ligt in beginsel een nietig-
heid voor ex art. 1057 Ger. W.  In het licht van art. 862, 3°, Ger. W., gaat het zelfs om een 
zgn. “absolute” nietigheid, waarvoor het belangenschadevereiste niet geldt.  De vermelding 
van de datum is vanzelfsprekend een belangrijk gegeven, aangezien op grond daarvan moet 
kunnen worden uitgemaakt of het verzoekschrift tot hoger beroep tijdig is. 
 Stel dat de appellant de datum vergeten te vermelden is, maar dat hij wel in het bezit is 
van een kopie van zijn verzoekschrift tot hoger beroep dat hij ter griffie bij de neerlegging 
ervan heeft laten stempelen met een datumstempel.  In zo’n geval ligt eigenlijk een voor-
waardelijke nietigheid voor: de appellant dient de gelegenheid te krijgen om de datum van het 
hoger beroep met alle middelen van recht aan te tonen.  Indien hij erin slaagt een kopie voor 
                                                                                                                                                         

door middel van een herstelexploot ongedaan te maken uitgebreid” (P.A. STEIN en A.S. RUEB, 
Compendium van het burgerlijk procesrecht, Deventer, Kluwer, 2005, 12). 

680  Zie ook: “Wij zien dus duidelijk een tendens tot ‘deformalisering’ van de procedure, waarbij een wette-
lijke basis veelal ontbreekt en een beroep wordt gedaan op ‘redelijke wetstoepassing’, de ‘goede proces-
orde’ of een dergelijke (sit venia verbo) dooddoener.  Wel trekt de Hoge Raad de grens duidelijk daar, 
waar de tegenpartij enig reëel en ongerechtvaardigd nadeel zou ondervinden van het niet correct in acht 
nemen van de vormvoorschriften.  Maar dat is maar zelden het geval.” (C.R.C. WIJCKERHELD BISDOM, 
“Ontwikkeling van het procesrecht in Nederland”, T.P.R. 1980, 441-442). 

681  Zie reeds supra, nr. 192.  Zie ook: G. DE LEVAL en C. MARGRÈVE, “La difficile application de la théorie 
des nullités”, in X. (ed.), J.L.-J.L.M.B. Centenaire, Brussel, Story-Scientia, 1988, 124; J. LAENENS, “Het 
sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  Waarom en 
waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 41. 

682  In dezelfde zin: J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het 
gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 46. 

 



 – 231 –

te leggen met datumstempel van de griffie, ligt er geen reden voor het hoger beroep af te 
wijzen wegens het ontbreken van de datum in het verzoekschrift.  In zo’n geval staat immers 
(per hypothese) onomstotelijk vast dat het hoger beroep tijdig was.  De vermelding van de 
datum is geen doel op zich (conclusies moeten bv. niet gedateerd zijn), doch is slechts een 
formaliteit die erop gericht is de tijdigheid van de akte te kunnen beoordelen.  Indien een 
ander middel beschikbaar is om die datum te kunnen beoordelen, is er geen reden om de 
appellant de mogelijkheid te ontnemen een uitspraak over de grond van de zaak te verkrijgen. 
 N.a.v. dit voorbeeld kan de vraag rijzen welke inhoud art. 862, 3°, Ger. W. dan nog 
heeft (… de vermelding van de datum van de akte wanneer die noodzakelijk is om de gevol-
gen van de akte te beoordelen).  Het antwoord is eenvoudig: in dit voorbeeld is de vermelding 
van de datum in het origineel van de akte niet noodzakelijk om de gevolgen ervan te beoor-
delen.683  Indien bv. een gerechtsdeurwaarder een akte betekent doch nalaat de datum te 
vermelden, is het perfect denkbaar dat het onmogelijk is op enige andere wijze na te gaan of 
de akte tijdig is.  Wanneer daarentegen een kopie van een akte tot hoger beroep door de 
griffie van een datumstempel voorzien wordt (waarbij die stempel zelfs een origineel is, met 
een bewijswaarde die uiteraard hoger is dan de loutere vermelding van de datum door de 
auteur van de akte tot hoger beroep), is de beoordeling van de gevolgen van de akte – en in 
concreto de beoordeling van de tijdigheid ervan – perfect mogelijk aan de hand van de 
datumstempel van de griffie, ook zonder vermelding van de (door de auteur van de akte 
aangebrachte) datum in de akte zelf. 
 
b. Zo beperkt mogelijk – personele beperking 
 
251. Omdat een nietigheid per definitie een onwenselijk fenomeen is (cf. supra, nr. 36, 
nietigheid als ernstige verstoring van het rechtsverkeer), mag als uitgangspunt i.v.m. de 
gevolgen van de nietigheid gelden dat zij “zo beperkt mogelijk” moeten zijn.684

 Nietigheid staat in beginsel gelijk met “geacht worden niet te bestaan”, maar dat dient 
met zin voor nuance geïnterpreteerd te worden.  Zie in dat verband bv. de rechtspraak aange-
haald in randnummer 249: eenzelfde akte kan nietig zijn ten aanzien van een bepaalde partij 
en geldig ten aanzien van een andere.  Indien de nietigheid het gevolg is van een probleem dat 
zich slechts voordoet ten aanzien van één partij in een procedure, doch niet ten aanzien van 
een aantal andere partijen, dienen de gevolgen van de nietigheid zich in beginsel te beperken 
tot de partij wier belangen door de nietigheid geschaad worden. 
 
c. Zo beperkt mogelijk – beperking in functie van concrete omstandigheden – neutrali-
seerbare gevolgen 
 

                                                 
683  Als een kopie wordt afgestempeld, zal het griffiepersoneel trouwens meestal ook een datumstempel op 

het origineel aanbrengen, zodat het probleem nog onbeduidender wordt. 
684  Zie in dezelfde zin: “De gevolgen van de nietigheid moeten trouwens altijd beperkt blijven tot hetgeen 

strikt genomen en absoluut noodzakelijk is.” (P. VAN RILLAER, “Het lot van het incidenteel beroep na een 
nietig, een te laat ingesteld, een ontoelaatbaar of een beperkt hoofdberoep”, R.W. 2001-02, 42, met 
verwijzing naar H. DE PAGE, Traité, II, 1964, 781). 
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252. Naast de voormelde “personele beperking” van de gevolgen van nietigheid, gelden ook 
beperkingen naar de omstandigheden toe.  De gevolgen dienen beperkt te worden in functie 
van de concrete omstandigheden.  Indien bijvoorbeeld de datum van een akte, noodzakelijk 
om haar gevolgen te kunnen beoordelen, ontbreekt, ligt in principe een zgn. “absolute” nietig-
heid voor opgesomd in art. 862 Ger. W. (de term “absolute” nietigheid is ongelukkig; de nie-
tigheden in art. 862 Ger. W. zijn helemaal niet absoluut en kunnen beter omschreven worden 
als nietigheden waarvoor geen belangenschade vereist is – de tekst van de wet zelf relativeert 
de zgn. “absolute” nietigheden al meteen door te vermelden dat art. 867 ook op die nietighe-
den onverkort toepasselijk blijft).685  Welnu, stel dat een hoger beroep wordt ingesteld, bij-
voorbeeld in het kader van een kortgedingprocedure, bij akte van hoger beroep waarin de 
datum ontbreekt (zodat in beginsel, en met name wanneer de bestreden beslissing betekend 
werd, niet kan worden uitgemaakt of het hoger beroep tijdig is), maar dat uit de omstandig-
heden van de zaak ontegensprekelijk blijkt dat het hoger beroep in ieder geval tijdig was, dan 
zijn de gevolgen van de nietigheid “geneutraliseerd”, m.a.w. onbestaande. 
 De “neutraliseerbaarheid” van de gevolgen van nietigheid is m.a.w. het fenomeen dat de 
gevolgen van nietigheid ongedaan maakt in de gevallen waarin dat wenselijk is, zonder dat de 
oorzaak van het probleem nog voor regularisatie in aanmerking komt.  Dit fenomeen zal in 
bepaalde gevallen impliceren dat een nietigheid die niet in aanmerking komt voor verzachting 
op grond van art. 861 of art. 867 Ger. W., zich toch niet voltrekt (cf. supra, randnr. 249, de 
nietigheid als het eindpunt van een “dynamisch” proces). 
 
d. Regulariseerbaar waar mogelijk en wenselijk 
 
253. De gevolgen van de nietigheid mogen zich niet (althans wanneer de omstandigheden dat 
toelaten) voltrekken als een donderslag bij heldere hemel, maar mogen zich pas voltrekken 
wanneer, indien mogelijk, degene die verantwoordelijk is voor het procesrechtelijk euvel de 
kans heeft gekregen het probleem alsnog op te lossen.  Er mag in het burgerlijk proces zo 
weinig mogelijk sprake zijn van hakbijlmechanismen die blind toeslaan zodra iemand op een 
of ander verborgen hendeltje trapt.  Als “strafmechanisme” dient men veeleer te denken aan 
de middeleeuwse ketters, die door op het laatste nippertje hun ketterij af te zweren, alsnog 
hun straf konden ontlopen. 
 Het bevorderen van de regulariseerbaarheid van vormgebreken vormt een essentieel on-
derdeel van het streven naar deformalisering van het procesrecht.  R. DE CORTE schreef dertig 
jaar geleden reeds dat “al het mogelijke moet worden gedaan om de regularisering van po-
tentieel ongeldige handelingen te stimuleren”.686

 

                                                 
685  Zie ook i.v.m. de relativering van het “absoluut” karakter van de in art. 862 opgesomde nietigheden: G. 

DE LEVAL en C. MARGRÈVE, “La difficile application de la théorie des nullités”, in X. (ed.), J.L.-J.L.M.B. 
Centenaire, Brussel, Story-Scientia, 1988, 126. 

686  R. DE CORTE, “Termijnen in het gerechtelijk recht”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van 
gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 37. 
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254. Het fenomeen van de ontbrekende handtekening biedt in dit verband een goed voor-
beeld.687  “De ondertekening van de akte” is opgenomen in de lijst van art. 862 Ger. W., zodat 
geen belangenschade vereist is.  Men zou de vraag kunnen stellen: “is het nu echt zo belang-
rijk dat een akte ondertekend is?”  Het antwoord zou luiden: natuurlijk.  Nogal wat docu-
menten in de burgerlijke procedure moeten ondertekend worden door iemand die een 
bepaalde hoedanigheid heeft (advocaat, advocaat bij het Hof van Cassatie,…).  Wanneer de 
ondertekening van een stuk (al dan niet door een persoon met een bepaalde hoedanigheid) 
vereist is, is dat vereiste meestal geheel legitiem (althans wanneer abstractie gemaakt wordt 
van de problematiek van de verzending van documenten per elektronische post of per fax – 
hetgeen een andere problematiek betreft dan wat hier beoogd wordt).  Wat echter in de meeste 
gevallen veel minder belangrijk is, is wanneer de handtekening geplaatst werd.  Indien bv. 
niet betwist wordt dat een conclusie tijdig werd neergelegd en meegedeeld, maar ter zitting 
blijkt dat de conclusie niet ondertekend is, dan ligt er geen enkele reden voor om de opsteller 
van het geschrift de mogelijkheid te ontzeggen om de conclusie alsnog te ondertekenen, 
zonder dat die (latere) ondertekening geacht moet worden enige invloed te hebben op de 
datum van neerlegging.  Een eventuele tegenwerping dat een niet-ondertekend document geen 
conclusie kàn zijn, mag als absurd worden beschouwd.  De wet vereist trouwens helemaal niet 
dat een conclusie ondertekend zou zijn.  In de praktijk kijkt het griffiepersoneel bij neerleg-
ging van conclusies wel vrij systematisch na of een conclusie ondertekend is, en ook rechters 
die ter zitting geconfronteerd worden met een niet-ondertekende conclusie, vereisen soms dat 
zij alsnog ondertekend wordt.  Op dit stuk kan men m.a.w. spreken van een “de facto 
vereiste”.  Naar sanctionering toe, zijn mij echter geen gevallen bekend van wering uit het 
debat van conclusies wegens niet-ondertekening, zodat het geval van de niet-ondertekende 
conclusie in deze context niet het best gekozen voorbeeld vormt.  Het ontbreken van de 
handtekening van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder op een door hem betekend 
exploot, op straffe van nietigheid voorgeschreven door art. 43, biedt een beter voorbeeld.  Het 
al dan niet voorkomen van een handtekening, verandert niets aan de inhoud van het document 
en aan zijn functie binnen de procedure. 
 Het fenomeen van de handtekening is belangrijk, omdat dit een belangrijk instrument is 
voor de authentificatie van documenten (tegelijkertijd is de handtekening van belang in het 
kader van de veruitwendiging van de menselijke wil – bv. de wil om een vordering in te 
stellen).  Enerzijds is de handtekening zeer belangrijk, maar anderzijds is de handtekening iets 
wat in de hectische drukte van de dagelijkse praktijk wel eens vergeten wordt.  Een onschul-
dige vergetelheid (errare humanum est) mag het verdere verloop van een procedure niet sabo-
teren, en niemand verdient het een zaak te winnen of te verliezen op grond van een ontbre-
kende handtekening in een processtuk. 
 Als iemand dus naderhand een ontbrekende handtekening zet, moet er in beginsel 
vanuit gegaan worden dat de betrokkene altijd de bedoeling heeft gehad het stuk te tekenen, 
alsof de handtekening m.a.w. nooit zou hebben ontbroken.  Een bijkomende reden om een 
dergelijk “vergrijp” met de nodige soepelheid te bejegenen, is dat mogelijkheden van 
misbruik hier moeilijk denkbaar lijken.  Stel dat een bepaald procedurestuk ondertekend moet 

                                                 
687  Meer daarover onder randnrs. 271 e.v. 
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zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie.  Een procespartij in persoon – ongeacht wat 
haar bedoelingen waren – stuurt een document naar de griffie en typt daaronder de naam van 
een advocaat bij het Hof van Cassatie, bv. degene die een negatief cassatie-advies verleende, 
zonder het document te ondertekenen (in de waan verkerend dat zoiets geen misdrijf kan 
uitmaken).688  Wanneer dan de betrokken advocaat bij het Hof van Cassatie de kans zou 
krijgen het niet-ondertekende stuk alsnog te ondertekenen, zou hij ongetwijfeld meteen zien 
dat hij het stuk niet heeft opgesteld.  In die hypothese blijft het stuk niet-ondertekend en blijft 
er sprake van nietigheid, zonder dat belangenschade vereist is (art. 862 Ger. W.), en 
onverminderd, in de aangehaalde hypothese, eventuele strafvervolging. 
 Dat voorbeeld illustreert dat het soepel bejegenen van ontbrekende handtekeningen (in 
concreto door de opsteller van het geschrift naderhand uit te nodigen het geschrift alsnog te 
ondertekenen) geen deur opent voor misbruiken of chicanes.  In omzeggens alle gevallen van 
ontbrekende handtekeningen gaat het om onschuldige vergetelheden.  Wanneer uitzonderlijk 
dan toch eens een handtekening ontbreekt omdat de (beweerde) opsteller van het geschrift 
nooit de bedoeling heeft gehad het te ondertekenen, zal een regularisatiemogelijkheid daar 
niets aan veranderen. 
 
3. De werkingssfeer van de nietigheidssanctie en de verzachtingsregeling 
 
a. Het begrip “proceshandelingen” 
 
a.1. Definitie 
 
255. Datgene wat in het gerechtelijk recht het voorwerp kan uitmaken van nietigheid, is een 
proceshandeling.  Het Hof van Cassatie definieerde de notie “proceshandelingen” in een 
arrest van 28 april 1988 als “een handeling die in het kader van een proces of onder toezicht 
van het gerecht, door de partijen, hun gevolmachtigden of het hulppersoneel van de rechter is 
verricht”.689

De wetgever had bij de formulering van art. 860 Ger. W. de bedoeling het begrip “pro-
ceshandelingen” zo ruim mogelijk te formuleren, dit met het oog op deformalisering van het 
procesrecht.690  Hoe ruimer de notie proceshandelingen, hoe meer nietigheden in aanmerking 
kunnen komen voor verzachting. 

Blijkens de bovenstaande definitie, heeft het begrip “proceshandeling” niet enkel be-
trekking op handelingen binnen het kader van het eigenlijke proces voorafgaand aan het beko-
men van een vonnis, maar ook op handelingen verricht ter uitvoering van of naar aanleiding 
van een vonnis.  Aldus werd in het aangehaalde arrest van 28 april 1988 beschouwd als 
“proceshandeling” (weze het niet voorgeschreven op straffe van nietigheid): de betekening, in 
het kader van een uitvoerend beslag op onroerend goed, van een hoger bod aan de notaris bij 

                                                 
688  Valsheid in het strafrecht kan immers materieel of intellectueel zijn. 
689  Cass. 28 april 1988, Arr. Cass. 1987-88, (1088) 1092. 
690  Art. 860, lid 1: “Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling kan 

nietig worden verklaard, indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen.” 
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gerechtsdeurwaardersexploot met aanzegging aan de koper, gepaard met een consignatie van 
het bedrag van het hoger bod op het kantoor van de notaris (art. 1592 Ger. W.). 
 “Proceshandelingen” kunnen m.a.w. plaatsvinden vóór of na het vonnis.  Of het vonnis 
zelf een proceshandeling uitmaakt, wordt onderzocht onder randnrs. 261 e.v. 
 
a.2. “Nietigheid van akten”; problemen i.v.m. de dagvaarding 
 
256. In de rechtspraak bestaat een hardnekkige tendens om het toepassingsgebied van de ver-
zachtingsregeling zo beperkt mogelijk te houden.  De achterliggende redenen daarvoor zijn 
soms moeilijk te begrijpen, aangezien de geloofwaardigheid van het gerecht niet gebaat is met 
procedures die stranden op een of andere procedurefout. 
 De neiging om fenomenen die manifest zouden moeten worden beschouwd als “proces-
handelingen” toch om te dopen tot iets anders, geeft soms aanleiding tot bijna surrealistische 
resultaten.  Een arrest van het Hof van Cassatie van 20 december 1996 is daarvan een goed – 
doch weinig fraai – voorbeeld.691  Een partij laat een dagvaarding betekenen in handen van 
een lasthebber (in casu een scheepsagent) in plaats van aan de gedaagde zelf (in casu een 
rederij), terwijl bij die lasthebber geen keuze van woonplaats was gedaan.692

 Het Hof overweegt “dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de dagvaarding 
betekend werd noch aan [de] persoon, noch aan de woonplaats van verweerder, noch aan een 
gekozen woonplaats, maar aan een lasthebber van verweerder bij wie geen woonplaats was 
gekozen;  Dat het arrest uit die vaststellingen, zonder schending van de in het onderdeel 
aangewezen wetsbepalingen die de nietigheid van akten betreffen, vermocht te beslissen dat 
de verweerder niet rechtsgeldig was gedagvaard”.693

 In het licht van de aangevoerde geschonden wetsbepalingen, oordeelt het Hof van 
Cassatie met andere woorden dat o.m. de artikelen 860 en 861 Ger. W. niet geschonden 
werden, omdat in casu de verweerder niet rechtsgeldig zou gedagvaard zijn, en de verzach-
tingsregeling (o.m. het vereiste van belangenschade) enkel betrekking zou hebben op de 
“nietigheid van akten”. 
 Dergelijke arresten verdienen om verschillende redenen geen bijval.  Ten eerste omdat 
het Hof van Cassatie aldus de indruk wekt duidelijke wetteksten (cf. art. 860: “Wat de 
verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij…”) niet te willen toepassen, door in dit 
geval iets te hanteren dat moeilijk anders dan als een kunstgreep kan worden omschreven.  Is 
een dagvaardingsexploot immers niet een archetypisch voorbeeld van een “akte”?  
Overwegen dat de verzachtingsregeling van de artikelen 860 e.v. enkel betrekking zou hebben 
op de nietigheid van akten, is eigenlijk zelfs een dubbele kunstgreep, want ten eerste blijkt uit 
de tekst van de wet zelf dat de verzachtingsregeling toepassing vindt op méér dan akten, 
namelijk op àlle proceshandelingen.  Ten tweede zou een gebrek in een dagvaardingsexploot 
zelfs met een verzachtingsregeling toepasselijk slechts op akten, daar nog steeds moeten 

                                                 
691  Cass. 20 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1241. 
692  Zie ook voor een ander geval van betekening aan de scheepsagent: Antwerpen 19 maart 2001, P. & B. 

2001, 253. 
693  Cass. 20 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1242. 
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onder kunnen vallen.  De verzachtingsregeling is toepasselijk op alle proceshandelingen, 
waarvan akten een deelverzameling uitmaken, waar dagvaardingsexploten op hun beurt een 
deelverzameling van uitmaken. 
 De functie van een dagvaarding in een burgerlijke procedure is weliswaar belangrijk, 
maar beperkt.  De oordeelsvorming van de rechter is in de overgrote meerderheid der gevallen 
slechts in geringe mate gebaseerd op de inhoud van de dagvaarding.  Wat van belang is voor 
de oordeelsvorming van de rechter, is het debat zoals zich dat voor hem ontspint tijdens de 
pleidooien of zoals dat schriftelijk ontwikkeld wordt in de conclusies.  Een dagvaarding is in 
die zin niet meer dan het belletje dat rinkelt om aan te kondigen dat de speeltijd voorbij is.  
Voor wie het hoort en terugkeert naar de klas, is het belletje niet meer van belang.  Enkel voor 
wie het niet gehoord heeft (niet kon gehoord hebben) en niet komt opdagen tijdens de les, is 
er een probleem. 
 Omnis comparatio claudicat: strikt gezien ligt het natuurlijk iets ingewikkelder.  Een 
dagvaarding heeft, toegeven, méér dan een signaalfunctie.  Het signaal dat men zich moet ko-
men verweren in rechte is op zich genomen zeer belangrijk (het gaat trouwens om de belang-
rijkste functie van de dagvaarding), maar daarnaast dient de dagvaarding ook een (beknopte, 
maar toch min of meer duidelijke) indicatie te bevatten over datgene waartegen men zich 
moet komen verweren.  De tweede functie van de dagvaarding kan men bijgevolg 
omschrijven als “verweervoorbereiding”. 

Als men niet weet waartegen men zich moet komen verweren, kan men geen dossier 
samenstellen en kan men tegenwoordig in vele gevallen niet meer op zinvolle wijze een 
raadsman kiezen (fenomeen van de specialisatie). 
 In het licht van de aangehaalde functies van de dagvaarding, is het een raadsel waarom 
de verzachtingsregeling daarop niet toepasselijk zou kunnen zijn.  Immers, als betekend wordt 
aan een lasthebber bij wie blijkt geen woonstkeuze te zijn gedaan, maar die lasthebber maakt 
de dagvaarding niettemin over aan de lastgever, die vervolgens verschijnt, waar is dan het 
probleem? 
 Iemand die op een inleidingszitting verschijnt – zelfs onder alle voorbehoud m.b.t. de 
geldigheid van de dagvaarding – kan niet meer beweren dat hij “het belletje niet heeft horen 
rinkelen”.  Het doel van de dagvaarding als signaal is bereikt wanneer iemand verschijnt op 
de inleidingszitting.694  Nietigheid van een dagvaarding kan bijgevolg – vanuit het oogpunt 
van de signaalfunctie van de dagvaarding, dus problemen m.b.t. de geldigheid van een 
betekening – m.i. slechts worden uitgesproken wanneer de dagvaarding haar doel als signaal 
niet bereikt heeft, zoals dat blijkt uit de afwezigheid van de verweerder. 
 Naast “niet verschijnen”, bestaat er ook het fenomeen van het “buiten adem ver-
schijnen”, m.a.w. wanneer men slechts zeer korte tijd vóór de inleidingszitting kennis kreeg 
van de dagvaarding.  Ook dat probleem is eenvoudig op te lossen, door op de inleidingszitting 
de zaak naar de rol te verzenden opdat partijen haar verder in gereedheid zouden brengen.  
Zolang op de inleidingszitting de zaak niet geheel of gedeeltelijk reeds beslecht wordt, en 
zolang er geen sprake is van verstek, bestaat er dus geen reden om enige sanctie op te leggen 

                                                 
694  Zie hierover ook randnr. 295. 
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naar aanleiding van problemen m.b.t. de signaalfunctie van de dagvaarding (verkeerd adres, te 
kort voor de inleidingszitting, etc.). 
 Ook wat de zgn. “verweervoorbereiding” betreft, ligt geen enkele reden voor om een 
dagvaardingsexploot te onttrekken aan de verzachtingsregeling.  Als een dagvaarding obscuur 
is en op de inleidingszitting verschijnt een volstrekt onvoorbereide verweerder – in dit geval 
per hypothese niet “buiten adem” – en in de dagvaarding werd toepassing gevraagd van art. 
735 Ger. W., waarna op de inleidingszitting de zaak inderdaad wordt afgehandeld met korte 
debatten, dan ligt er wel degelijk een schending voor van de belangen van de verweerder en 
heeft de dagvaarding haar normdoel evenmin bereikt (vanuit dit oogpunt: door een voldoende 
duidelijke omschrijving van het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de 
vordering (art. 702 Ger. W.) een behoorlijke voorbereiding van het verweer mogelijk maken).  
Dit voorbeeld maakt meteen duidelijk dat er geen behoefte bestaat aan een zgn. “sanctieloos” 
burgerlijk procesrecht.695

Wanneer daarentegen de inhoud van de dagvaarding op zich genomen niet helemaal 
duidelijk is (de “korte samenvatting van de middelen van de vordering” was bijv. te beknopt 
of zonder meer enigmatisch), hoeft dat op zich niet onherroepelijk aanleiding te geven tot een 
nietigverklaring van de dagvaarding.  Met name kan enerzijds geoordeeld worden dat het in 
de loop van het debat voor de verweerder wel duidelijk geworden is waartegen hij zich moet 
verweren, al dan niet na lectuur van de conclusies van de eiser.  In dat geval kan besloten 
worden dat de dagvaarding niet obscuur was.  Wanneer anderzijds ontegensprekelijk vaststaat 
dat de dagvaarding toch obscuur was, kan het vereiste van de belangenschade hier aanleiding 
geven tot verzachting (art. 861).  Immers, indien de eiser in zijn conclusie wel de nodige 
duidelijkheid verschaft zodat de verweerder weet waartegen hij zich moet verweren, dan zal 
de verweerder in de meeste gevallen moeilijk kunnen aantonen dat de onduidelijkheid in de 
dagvaarding zijn belangen geschaad heeft.  De concrete omstandigheden van de zaak zullen 
daarbij van belang zijn.  Indien de verweerder bijvoorbeeld in een zaak waarin geen dwin-
gende conclusietermijnen bepaald werden met gepaste spoed na de inleiding van de zaak (en 
vanzelfsprekend na mededeling van de stukken van de eiser) in zijn conclusie opwerpt dat hij 
niet weet waartegen hij zich moet verweren, en de eiser vervolgens met gepaste spoed duide-
lijkheid schept over waar het debat precies over gaat, dan kan de verweerder bezwaarlijk 
volhouden dat zijn belangen geschaad werden door het enigszins obscure karakter van de dag-
vaarding.  Wanneer daarentegen wel dwingende conclusietermijnen werden opgelegd en de 
verweerder verliest ingevolge het obscure karakter van de dagvaarding per hypothese de helft 
van zijn zinvolle conclusiemogelijkheden (onduidelijke dagvaarding, conclusie voor verweer-
der, één conclusie voor eiser waarin duidelijkheid geschapen wordt, laatste conclusie voor 
verweerder), dan kan men volhouden dat de belangen van de verweerder door het obscure 
karakter van de dagvaarding wèl geschaad werden.  Ook in dit geval is remediëring niet uit-
gesloten.  Immers, als de belangenschade voor de verweerder erin bestaat dat hem één nuttige 
conclusiemogelijkheid ontnomen wordt, dan kan de eiser aanbieden om een bijkomende con-
clusieronde te organiseren.  Indien de verweerder in zo’n geval zou weigeren daarmee ak-

                                                 
695  In dezelfde zin: J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het 

gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 49. 
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koord te gaan, kan geoordeeld worden dat er dus toch geen belangenschade blijkt voor te lig-
gen, zoniet zou de verweerder wel gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid hem 
geboden door de eiser.696

 Alles wat te maken heeft met de aanhangigmaking van de vordering, met inbegrip van 
problemen i.v.m. de betekening en de inhoud van een dagvaardingsexploot, moet dus wel 
degelijk geacht worden te vallen binnen het toepassingsgebied van de verzachtingsregeling 
van de nietigheid.  De wetgever heeft de bedoeling gehad dat toepassingsgebied zo ruim 
mogelijk op te vatten en tendenzen in de rechtspraak om op artificiële wijze allerlei (kern)fe-
nomenen uit het burgerlijk proces – zoals de aanhangigmaking van de vordering – onbuig-
zaam en formalistisch te bejegenen en het minste vormgebrek in dat verband onherroepelijk 
en zonder mogelijkheid tot remediëring aanleiding te laten geven tot afwijzing van de vor-
dering (of ruimer, finale “kortsluiting” van het debat: het kan immers ook gaan om vorm-
gebreken waar de verweerder verantwoordelijk voor is), dienen krachtig bestreden te worden. 
 
a.3. Wijze van aanhangigmaking van de vordering (dagvaarding versus verzoekschrift) 
 
257. Een ander voorbeeld van een kwestie die bij uitstek als een “proceshandeling” zou 
moeten gelden, doch waar de rechtspraak toch overwegend aanneemt dat zij niet onder de 
verzachtingsregeling valt, is de wijze van aanhangigmaking van de vordering.697

 Hierboven (randnr. 256) werd reeds benadrukt dat een dagvaarding weliswaar een be-
langrijk document is, maar dat het belang ervan niet moet worden overdreven, met name wan-
neer de verweerder het signaal goed ontvangen blijkt te hebben en hij in staat is gebleken zijn 
verweer behoorlijk voor te bereiden.698  Een dagvaarding sensu stricto biedt inderdaad een 
aantal bijkomende waarborgen, die op zich niet overbodig zijn.  Wanneer evenwel de ver-
weerder aan wie bijvoorbeeld door de eiser eenvoudigweg een verzoekschrift per aangeteken-
de brief verstuurd werd, toch verschijnt en zijn verweer heeft kunnen voorbereiden, ligt er 
geen valabele reden voor om nog aandacht te besteden aan de kwestie van hoe de vordering 
aanhangig werd gemaakt.  Zelfs al werden de voorschriften m.b.t. het tegensprekelijk 
verzoekschrift niet nageleefd (art. 1034quinquies bijvoorbeeld: het verzoekschrift op 
tegenspraak moet natuurlijk niet rechtstreeks naar de tegenpartij verstuurd worden bij 
                                                 
696  Maar nogmaals, veel hangt af van de concrete situatie.  Indien sprake is van een geschil met twaalf 

partijen en een bijkomende conclusieronde zou bijvoorbeeld twee jaar in beslag nemen, dan kan zo’n 
gegeven wel beschouwd worden als belangenschade. 

697  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 30 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1052; Arbh. Antwerpen, afd. 
Hasselt, 25 juni 1999, www.cass.be, samenvatting (verzoekschrift i.p.v. dagvaarding, art. 700 als regel 
van gerechtelijke organisatie, vordering onontvankelijk, zelfs wanneer de rechten van de verweerder niet 
werden geschaad).  Zie verder over deze kwestie: J. LAENENS, “Inleiding van het geding: exploot of ver-
zoekschrift”, in X., De vereenvoudiging en versnelling van het burgerlijk proces, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 51; P. VAN ORSHOVEN en B. LAMBRECHT, “Het recht van verdediging bij de inleiding van de zaak” 
in B. MAES en M. STORME, (eds.), Moet het recht van verdediging worden afgeschaft ? / Les perversions 
du droit de la défense, Antwerpen-Brussel, Kluwer-Bruylant, 2000, 1; P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en 
schietgeweren...”, 2000, 38. 

698  Zie ook het geval vermeld onder randnr. 94, waar sprake was van een vordering ingesteld tegen iemand 
die op het ogenblik van de instelling van de vordering, zelfs nog geen partij was (maar die later ingevolge 
een vrijwillige tussenkomst partij werd, zonder de regelmatigheid van de destijds reeds ingestelde 
vorderingen te betwisten). 
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aangetekende brief, maar wordt aan de griffie bezorgd, waarna de griffie het verstuurt per 
gerechtsbrief), bestaat er in zo’n geval geen reden om de vordering op die grondslag af te 
wijzen.  Als beide partijen verschijnen en geen van beiden klaagt enig verzuim aan m.b.t. de 
aanhangigmaking, mag van het gerecht verwacht worden dat de vordering als geldig 
aanhangig gemaakt geldt (uiteraard, desgevallend, na betaling van het rolrecht).  Desnoods – 
in het bijzonder in het geval waarin de verweerder slechts werd uitgenodigd bij brief door de 
eiser – moet men er maar vanuit gaan dat de partijen vrijwillig verschenen zijn. 
 
258. Het bovenstaande kan wellicht in de ogen van sommigen al te soepel lijken, maar het is 
dat niet.  Immers, bovenstaande “vrijpostigheid” m.b.t. de wijze van aanhangigmaking van de 
vordering, houdt vanzelfsprekend op wanneer de (beoogde) verweerder niet verschijnt.  Aldus 
kan er geen sprake van zijn dat aan de eiser die zijn verweerder heeft opgeroepen om te 
verschijnen op enige wijze die strijdt met de tekst van de wet (bv. verzoekschrift i.p.v. 
dagvaarding, of verzoekschrift zonder naleving van de toepasselijke voorschriften), een 
verstek wordt verleend.699  Bij niet-verschijning van de verweerder is er immers geen enkele 
garantie m.b.t. het bereiken van de doelstellingen van de dagvaarding (signaalfunctie en 
verweervoorbereiding). 
 
259. De lege lata bestaat er geen vrije keuze tussen inleiding van de vordering bij dag-
vaarding dan wel bij verzoekschrift (behoudens voor de arbeidsrechtbank voor wat betreft de 
vorderingen bedoeld in art. 704, § 1, Ger. W., ingevoerd bij wet van 13 december 2005, met 
ingang van een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2007700).  Dit 
kan worden afgeleid uit de tekst van art. 1034bis Ger. W.701  In het bovenstaande wordt niet 
eens voor een dergelijke vrije keuze gepleit.  De wetgever heeft gemeend dat er niet zelden 
omstandigheden zijn waarin rechtsingang bij dagvaarding (in strikte zin, dus bij gerechtsdeur-
waardersexploot) een aantal bijkomende waarborgen biedt, en voor die keuze van de 
wetgever valt inderdaad wel iets te zeggen702  (hoewel de inleiding bij verzoekschrift op 
tegenspraak toch ook met een aantal waarborgen omringd wordt, zie i.h.b. art. 1034quater 
Ger. W., dat vereist dat een getuigschrift van woonplaats wordt gevoegd bij het 
verzoekschrift, behalve wanneer het geding reeds eerder werd ingeleid bij dagvaarding of bij 
keuze van woonplaats).703

                                                 
699  Bij onregelmatige oproeping is het verlenen van verstek onmogelijk: Cass. 4 oktober 1934, Pas. 1935, I, 

1; R. SOETAERT, “Nietigheid wegens vormverzuim en verval door tijdsverloop ter zake van proces-
handelingen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 
1976, 51.  Dat beginsel is gesteund op het recht van verdediging. 

700  Zie daarover randnrs. 137 en 507. 
701  In dezelfde zin: P. VAN ORSHOVEN en B. LAMBRECHT, l.c., 2-3. 
702  Met name het beroep op de postdiensten blijft een inherent zwak punt bij kennisgeving bij gerechtsbrief; 

meer hierover bij P. VAN ORSHOVEN en B. LAMBRECHT, l.c., 5. 
703  Art. 1034quater Ger. W. werd gewijzigd bij Wet van 13 december 2005 houdende bepalingen 

betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve 
schuldenregeling (B.S. 21 december 2005); die wet voert o.m. de mogelijkheid in om in plaats van een 
getuigschrift van woonst (afgeleverd door het gemeentebestuur), een uittreksel uit het rijksregister bij het 
verzoekschrift op tegenspraak te voegen. 
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 In het bovenstaande wordt dus niet gepleit voor vrije keuze – een dergelijke opvatting 
zou men immers slechts kunnen volhouden de lege ferenda – maar wordt enkel het standpunt 
verdedigd dat enige sanctie niet opportuun is wanneer blijkt dat de verweerder verschijnt (d.i. 
het signaal van de eiser ontvangen heeft) en hij zijn verweer behoorlijk heeft kunnen voor-
bereiden. 
 
260. Volledigheidshalve mag nog worden opgemerkt dat volgens een bepaalde strekking704 – 
waaronder helaas ook de cassatierechtspraak705 – de regels m.b.t. de wijze van inleiding van 
de vordering gelden als zgn. “regels van rechterlijke organisatie” (zie over die categorie de 
randnrs. 263 e.v.).706  Of de goede werking van het gerecht werkelijk bedreigd wordt wanneer 
iemand die had moeten worden gedaagd bij gerechtsdeurwaardersexploot, voor de rechtbank 
verschijnt gevolg gevend aan een oproeping bij gerechtsbrief waarbij hem een verzoekschrift 
bezorgd wordt, is een vraag waarop het antwoord uiteraard negatief is.  In zo’n geval moet de 
verzachtingsregeling geacht worden toepassing te vinden.  Uit deze situatie blijkt ook dat die 
regeling allerminst enig automatisme impliceert: wanneer de verweerder verschijnt (d.w.z. de 
boodschap goed ontvangen heeft), is er inderdaad geen probleem.  Een probleem van wijze 
van rechtsingang sanctioneren met een nietigheid wanneer de verweerder toch verschenen is, 
is zowel disproportioneel als een geval waarin de sanctie zelf een grotere verstoring van het 
procesverloop oplevert dan het gesanctioneerde euvel (zie randnrs. 52 e.v.).707

De strekking dat hier een zgn. “regel van rechterlijke organisatie” geschonden wordt, 
heeft daarom bij toepassing ervan op de regels inzake wijze van rechtsingang slechts tot hin-
derlijk gevolg dat een procedureprobleem ontstaat waar de partijen er zelf geen zien, boven-
dien in een situatie waarin de goede werking van het rechterlijk apparaat allerminst bedreigd 
wordt door het euvel. 

Wanneer de verweerder daarentegen niet verschijnt na rechtsingang bij verzoekschrift 
in een geval waarin krachtens de wet een dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot 
vereist is, impliceert de toepasselijkheid van de verzachtingsregeling helemaal niet dat de 
verweerder van enig recht verstoken blijft.  Wanneer in zo’n geval de verweerder 
incommunicado blijkt, bestaat er geen enkele garantie dat het verzoekschrift hem wel degelijk 
bereikt heeft.  De rechter moet in dat geval de vordering ten onrechte ingeleid bij 
verzoekschrift ambtshalve afwijzen wegens nietigheid van de inleidende akte (die bij 

                                                 
704  Zie o.m.: Antwerpen 1 december 2004, P. & B. 2005, 81. 
705  Cass. 27 mei 1994, R.W. 1994-95, 1022.  Zie ook in dezelfde kritische zin als hierboven: J. LAENENS, 

“Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  Waarom en 
waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 51, en de verwijzingen aldaar.  Zie ook kritisch tegenover het 
arrest van 27 mei 1994: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 317. 

706  Cass. 30 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1052.  Zie ook: D. DEGREEF, “De sanctieregeling bij niet-
naleving van art. 700 Gerechtelijk Wetboek.  ‘Nullité ou irrecevabilité sans texte?…’”, P. & B. 1998, 45. 

707  Ook in Nederland werd op dit stuk een en ander versoepeld: “Herstel van processuele fouten wordt in 
nog ruimere mate dan voorheen toegelaten.  Een verkeerde start van de procedure, bijvoorbeeld met een 
verzoekschrift in plaats van een dagvaarding of omgekeerd, leidt niet meer tot niet-ontvankelijkheid.  De 
rechter beveelt dan verbetering of aanvulling van het inleidend stuk, waarbij de procedure aanhangig 
blijft vanaf de oorspronkelijke dag van indiening of dagvaarding (art. 69).” (HUGENHOLTZ, W. en 
HEEMSKERK, W. H., Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, Elsevier, 2002, 51). 
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ontstentenis van verschijning van de verweerder niet gedekt is in deze hypothese, omdat er 
geen garantie bestaat dat de verweerder kennis heeft gekregen van de oproeping), of minstens 
moet hij verdere behandeling van de zaak opschorten totdat de verweerder op regelmatige 
wijze gedagvaard werd.  De grens ligt nochtans niet tussen wel of niet verschijnen.  Wie wel 
verschijnt, kan niettemin doen blijken van belangenschade, bv. wanneer er sprake is van een 
probleem van “voortijdigheid” van de gedinginleidende akte (d.i. eigenlijk: voortijdigheid van 
de inleidingszitting, een probleem dat als zodanig niets te maken heeft met keuze van 
rechtsingang en dat eenvoudig kan worden geremedieerd door de verweerder wat meer tijd te 
gunnen door bv. de zaak uit te stellen; zie randnr. 256).  Andere gevallen van belangenschade 
zijn weliswaar bij een verschijnende verweerder moeilijk denkbaar, maar dan nog valt de 
grens niet gelijk met al dan niet verschijnen.  Immers: voor wie verschijnt lijkt belangen-
schade bij problemen i.v.m. keuze van rechtsingang in beginsel ipso facto uitgesloten, maar 
óók wie niet verschijnt kan in sommige gevallen geen belangenschade inroepen.  Dit geldt 
met name in gevallen waarin bv. uit briefwisseling duidelijk blijkt dat de verweerder (tijdig) 
kennis heeft gekregen van de gedinginleidende akte – per hypothese een verzoekschrift 
terwijl de wet een dagvaarding sensu stricto voorschrijft – maar eenvoudigweg weigert te 
verschijnen, wetende dat de eiser hem in rechte wil doen verschijnen, om te proberen de eiser 
te doen stranden op een nietigheid van de gedinginleidende akte.  Het normdoel van de 
regeling die een dagvaarding voorschrijft is: maximale garanties bieden opdat de 
gedinginleidende akte de bestemmeling ervan tijdig en daadwerkelijk bereikt.  Wanneer 
vaststaat dat de verweerder louter op grond van een chicaneuze attitude niet verschijnt na 
ontvangst van een verzoekschrift i.p.v. een dagvaarding in strikte zin – dus indien er absoluut 
geen twijfel over kan bestaan over het feit dat de verweerder het verzoekschrift goed ontvan-
gen heeft – mag of moet de nietigheid m.a.w. als gedekt gelden en kan tegen de verweerder 
verstek worden genomen.  Toegegeven moet worden dat, teneinde de verweerder niet te 
verschalken, het in deze hypothese weliswaar passender voorkomt om niet meteen verstek 
tegen hem te verlenen, maar hem op te roepen middels een gerechtsbrief op grond van art. 
803 Ger. W.  In de hypothese waarin daarentegen niet vaststaat dat de gedaagde op de hoogte 
is, is het passender de eiser de kans te geven alsnog de vordering in te leiden op regelmatige 
wijze. 
 
b. Nietigheid en vonnissen 
 
261. Vonnissen gelden volgens de heersende mening niet als “proceshandelingen” zoals be-
doeld in art. 860 Ger. W.  De zgn. “theorie der nietigheden” vervat in de artikelen 860 e.v. 
vindt, zo wordt meestal – doch ten onrechte708 – aangenomen, geen toepassing op vonnis-

                                                 
708  J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  

Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 51; P. VAN ORSHOVEN en K. WAGNER, “De Wet van 3 
augustus 1992 en de sancties in het burgerlijk procesrecht.  Terug naar af?” in P. TAELMAN en M. 
STORME, (eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en 
toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, (93) 100. 
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sen.709  De wet zelf bepaalt immers dat middelen van nietigheid niet kunnen worden aange-
wend tegen vonnissen.  Deze kunnen alleen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de 
wet bepaald (art. 20 Ger. W.). 
 De heersende mening vindt haar weerslag in de definitie van “proceshandelingen” in het 
arrest van het Hof van Cassatie van 28 april 1988 (cf. supra, randnr. 255): enkel handelingen 
verricht “door de partijen, hun gevolmachtigden of het hulppersoneel van de rechter” komen 
in aanmerking (lees: met uitsluiting van vonnissen). 
 Van nietigheid van een vonnis kan maar sprake zijn bij een normovertreding door de 
rechter zelf710 (die zich kan vergissen bij de toepassing van procesrechtelijke evenals mate-
rieelrechtelijke normen). 
 
262. De draagwijdte van art. 20 Ger. W. is – of lijkt – tweeledig.  Enerzijds kan men niet, 
buiten het kader van de aanwending van de rechtsmiddelen, voor rechter A een vordering 
inleiden strekkende tot vaststelling dat het vonnis van rechter B nietig is.  Anderzijds wordt 
op grond van die bepaling overwegend aangenomen dat de verzachtingen van de nietigheden 
geen toepassing zouden vinden op vonnissen. 
 Bij nader inzien bestaat er echter geen reden om in art. 20 Ger. W. te lezen wat er niet in 
staat: er staat alleen dat middelen van nietigheid niet kunnen worden aangewend tegen von-
nissen, en dat vernietiging van een vonnis enkel mogelijk is naar aanleiding van aanwending 
van een rechtsmiddel. 
 Uit de tekst van de wet vloeit als zodanig niet voort dat toepassing van de artikelen 860 
e.v. (de verzachtingsregeling) op vonnissen uitgesloten zouden zijn.  De wet bepaalt enkel dat 
men de nietigheid van een vonnis niet kan nastreven buiten de aanwending van rechtsmid-
delen.  Anders gezegd: de wet bepaalt niet dat men, naar aanleiding van de aanvechting van 
een vonnis bij de aanwending van een rechtsmiddel, geen verweer zou kunnen opwerpen ge-
steund op de verzachting van een nietigheid vervat in het vonnis. 
 Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de bespreking van de sanctionering 
van normovertredingen begaan door de rechter zelf (randnrs. 590 e.v.).  Daar zal blijken dat 
wanneer een vonnis, dat een correcte toepassing maakt van het materieel recht, behept is met 
een procesrechtelijk gebrek dat de rechten der partijen niet kan hebben geschaad, er in begin-
sel geen aanleiding zou mogen zijn tot vernietiging van het bestreden vonnis. 
 Het praktische belang van deze kwestie dient nochtans niet te worden overdreven.  Men 
staat per hypothese voor de situatie waarin tegen een vonnis een rechtsmiddel wordt aange-
wend, zodat de partijen alleszins belast worden met de noodzaak een nieuwe aanleg te voeren.  

                                                 
709  Zie hierover: R. SOETAERT, “Nietigheid wegens vormverzuim en verval door tijdsverloop ter zake van 

proceshandelingen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, 
Acco, 1976, 45-47. 

710  Tenzij bv. de handtekening van de griffier ontbreekt, in strijd met art. 782 Ger. W.  In dat geval is echter 
sprake van een probleem ten gevolge van een verzuim van “hulppersoneel van de rechter”: volgens de 
hierboven aangehaalde cassatierechtspraak zou een vonnis behept met een nietigheid die haar oorsprong 
vindt in een verzuim van hulppersoneel van de rechter blijkbaar wel kunnen gelden als een proceshan-
deling die onder de nietigheidsregeling van art. 860 e.v. Ger. W. valt (zie ook: G. VAN MELLAERT, “Ex-
cepties”, in G. VAN MELLAERT, (ed.), Praktijkboek gerechtelijk recht, Brugge, Vanden Broele, 2002, 
losbl., deel “geding”, hfdst. IV, afd. I, 11). 
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De hogere rechter (of de rechter op verzet of derdenverzet) zal alleszins kennis moeten nemen 
van het rechtsmiddel.  Wanneer de uiteindelijke uitspraak naar aanleiding van het rechtsmid-
del bestaat uit een vernietiging wegens een proceduregebrek, gevolgd door een oordeel m.b.t. 
het materieel recht dat voor de partijen hetzelfde resultaat heeft, dan komen de gevolgen voor 
de partijen op hetzelfde neer als bij een weigering van een vernietiging wegens het procedure-
gebrek, wegens dekking van nietigheid (behoudens wat de gevolgen voor de gerechtskosten 
betreft). 
 Het al dan niet toepassen van de verzachtingen van de nietigheden op vonnissen, lijkt 
ook weinig impact te kunnen hebben op het aantal rechtsmiddelen dat wordt aangewend.  
Wanneer het enige gebrek in een vonnis van procedurele aard is, is de kans op hoger beroep 
sowieso nauwelijks groter of kleiner dan wanneer er geen gebrek van procedurele aard is.  De 
vraag of het materieel recht correct werd toegepast (of beter, de perceptie bij de procespartij 
dat het materieel recht inderdaad correct werd toegepast) en of de feiten juist werden beoor-
deeld, lijkt meer van doorslaggevende aard bij een beslissing om al dan niet een rechtsmiddel 
aan te wenden (precies omdat, als er toch alleen maar een gebrek van procedurele aard te be-
speuren valt, de verwachting zal zijn dat de hogere rechter het materieel recht op identieke 
wijze zal toepassen). 
 
c. Regels van rechterlijke organisatie 
 
263. Bij de bespreking van het toepassingsgebied van de nietigheidssanctie en de verzach-
tingsregeling, mogen de zgn. “regels van rechterlijke organisatie” niet onvermeld blijven.711

 Die categorie is – zie ook reeds supra randnr. 248 – een instrument uit de “trukendoos” 
van degenen die deformalisering van het procesrecht niet genegen blijken te zijn.  Met name 
wordt – te vaak – in rechterlijke uitspraken volgehouden dat de verzachtingsregeling geen 
toepassing zou vinden op zgn. “regels van rechterlijke organisatie”.  Het gaat blijkbaar om 
vergrijpen die men zo erg vindt… dat men de wet niet meer wil toepassen.  Een elegante 
manier om de wet te weigeren toe te passen, is te beweren dat zij niet toepasselijk zou zijn. 
 Het hele verhaal van de “regels van rechterlijke organisatie” mag als contra legem be-
schouwd worden.  Art. 860, dat het toepassingsgebied van de verzachtingsregeling uitstrekt 
tot àlle proceshandelingen, rept met geen woord over enige niet-toepasselijkheid bij misken-
ning van een “regel van rechterlijke organisatie”.712  Auteurs die – in ietwat kritiekloze navol-
                                                 
711  Zie voor verdere lectuur daarover: G. CLOSSET-MARCHAL, “La sanction de l’inobservation des règles 

relevant de l’organisation judiciaire”, (noot onder Cass. 22 april 1999), T.B.B.R. 2000, 361; G. CLOSSET-
MARCHAL, “Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à l’organisation 
judiciaire”, (noot onder Cass. 27 mei 1994), R.C.J.B. 1995, 639; B. DECONINCK, “Naar een afbakening in 
de sanctieregeling?”, in J. LAENENS en M. STORME, (eds.), De sanctieregeling in het gerechtelijk recht – 
Les sanctions en droit judiciaire, Diegem, Kluwer, 1994, 80-88; D. DEGREEF, “De sanctieregeling bij 
niet-naleving van art. 700 Gerechtelijk Wetboek.  ‘Nullité ou irrecevabilité sans texte?…’”, P. & B. 1998, 
45; L. DU CASTILLON, “Le rôle du juge par rapport aux exceptions, nullités et fins de non-recevoir dans 
l’instance contradictoire”, in LINSMEAU, J. en STORME, M., (eds.), Le rôle respectif du juge et des parties 
dans le procès civil / De respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, Diegem, 
Kluwer, 1999, 147. 

712  Zie eveneens voor kritiek op de niet-toepassing van de verzachtingsregeling op de zgn. “regels van 
rechterlijke organisatie” (en voor toelichting bij de wetswijziging van 1992): P. VAN ORSHOVEN, “Wolf-
ijzers en schietgeweren...”, 2000, 39-41. 
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ging van bepaalde rechtspraak – toch menen een verantwoording te kunnen vinden voor het 
bestaan van de categorie van de “regels van rechterlijke organisatie” – waarop de verzach-
tingsregeling ipso facto nooit toepassing zou vinden – rijden zich niet zelden vast in een 
moeras van warrige distinguo’s waar iedere klare systematiek ver te zoeken is.713  Aldus ma-
ken sommigen het onderscheid tussen onontvankelijkheid sensu stricto wegens ontstentenis 
van rechtsvordering (zodat de eis niet opnieuw kan worden ingeleid) tegenover de onontvan-
kelijkheid van de vordering zelf, zonder dat de rechtsvordering als zodanig echt ontbreekt, 
zodat de vordering in dat geval wel opnieuw, maar dan correct, kan worden ingeleid – men 
verliest dan uit het oog dat het voorwerp van een onontvankelijkheid altijd de concrete vor-
dering zelf is (ook als er geen sprake is van enige rechtsvordering, kan slechts een concreet 
ingestelde vordering onontvankelijk worden verklaard).  Miskenning van regels van rechter-
lijke organisatie zou, volgens de auteurs die dergelijke distinguo’s hanteren, moeten worden 
beschouwd als een geval van “onontvankelijkheid van de concrete vordering zelf zonder dat 
echt sprake is van ontstentenis van rechtsvordering”714 – een dergelijk distinguo is niets meer 
dan een krampachtige en artificiële poging om iets wat de wetgever heeft willen beschouwen 
als een nietigheid waarop de verzachtingsregeling toepassing kàn vinden (wat dus allerminst 
impliceert dat de verzachting een automatisme uitmaakt en dat alles door de beugel moet kun-
nen), aan de toepassing van de verzachtingsregeling te onttrekken. 
 Een zo mogelijk nog krampachtiger distinguo dat in dit verband soms opduikt, betreft 
het onderscheid tussen “regels van rechterlijke organisatie” tegenover “regel die louter 
betrekking heeft op de rechterlijke organisatie” (het één zou de openbare orde raken, het 
ander niet).715  Van hetzelfde allooi is het onderscheid tussen “organieke of gerechtelijke 
nietigheid” enerzijds tegenover de nietigheden die vallen onder art. 860 e.v.  Samen met VAN 

ORSHOVEN kan er niet genoeg op gewezen worden dat een dergelijke “vlucht in de 
onontvankelijkheid” onaanvaardbaar is en dat dergelijke distinguo’s haaks staan op de 
bedoeling van de wetgever om àlle nietigheden te onderwerpen aan de toepassing van de 
artikelen 860 e.v.716

 
264. Een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 11 februari 2003717 illustreert hoe 
bepaalde rechtspraak soms beroep doet op de zgn. “regels van rechterlijke organisatie” om de 
verzachtingsregeling niet toe te passen in omstandigheden waarin zij volgens de wil van de 
wetgever wel toepassing zou moeten vinden: “Overwegende dat appellante als eerste grief 
opwerpt dat de procedure van evenredige verdeling niet geldig gestart is; / [de gerechts-
deurwaarder stuurde een gewone brief, met mededeling dat hij zal overgaan tot evenredige 
verdeling van gelden] / Overwegende dat appellante niet betwist de brief ontvangen te 

                                                 
713  Zie: D. DEGREEF, “De sanctieregeling bij niet-naleving van art. 700 Gerechtelijk Wetboek.  ‘Nullité ou 

irrecevabilité sans texte?…’”, P. & B. 1998, 45 e.v. 
714  Zie in die zin: D. DEGREEF, “De sanctieregeling bij niet-naleving van art. 700 Gerechtelijk Wetboek.  

‘Nullité ou irrecevabilité sans texte?…’”, P. & B. 1998, 51. 
715  Zie: D. DEGREEF, l.c., 52-53. 
716  P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 39-40. 
717  Onuitg., inzake 2001/A.R./1500. 
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hebben; / Overwegende dat art. 1627 Ger. W. uitdrukkelijk bepaalt dat de schuldeisers bij 
aangetekend schrijven dienen te worden verwittigd indien het schrijven gericht wordt aan de 
woonplaats – in casu de maatschappelijke zetel – van de schuldeiser doch desbetreffend geen 
sanctie wordt voorzien indien er een gewone brief wordt verstuurd; / Dat nochtans dient 
aangenomen dat de procedure van evenredige verdeling start met de verzending van dit 
aangetekend schrijven en de gerechtsdeurwaarder de wet dient na te leven, waar uitdrukkelijk 
de wijze van aangetekende brief als verwittiging wordt bepaald; / Dat het terzake van geen 
belang is dat appellante het schrijven ontvangen heeft en de artikelen 860 e.v. terzake niet 
gelden; / Dat art. 1627 Ger. W. als een regel van rechterlijke organisatie dient aangezien te 
worden die bijgevolg een gebiedend karakter draagt en geen mogelijkheid opent om een 
aangetekend schrijven door een gewoon schrijven te vervangen; dat de schuldeiser er mocht 
van uitgaan dat deze procedure start met een aangetekend schrijven naar zijn woonplaats 
gericht;  / Dat het niet opgaat dat art. 1627 Ger. W. mag geschonden worden en terzake geen 
sanctie zou gelden; / Dat art. 1627 niet als een gewone procesrechtelijke regel wordt 
aangezien waarop de artikelen 860 e.v. Ger. W. van toepassing zijn en deze artikelen niet 
kunnen worden toegepast op de schending van deze regel die onder de rechterlijke 
organisatie ressorteert (…); Dat de procedure dan ook nietig dient verklaard aangezien de 
schending van een regel van rechterlijke organisatie anders onbestraft zou blijven;  Dat de 
gerechtsdeurwaarder dan ook ab initio dient te herbeginnen.” 
 Het arrest werd ietwat uitvoerig geciteerd, ter illustratie van de perfiditeit van het me-
chanisme van de zgn. “regels van rechterlijke organisatie”.  Het feit dat de normovertreding in 
casu volstrekt onbeduidend was, blijkt uit het gegeven dat de bestemmeling de brief ont-
vangen heeft en zulks niet betwist.  Wanneer een document per aangetekende brief verstuurd 
moet worden maar er geen betwisting bestaat over het feit dat de bestemmeling het document 
ontvangen heeft, is het overbodig en futiel nog te discussiëren over de vraag of de brief 
misschien toch niet aangetekend had moeten worden verstuurd.  Immers: wanneer de bestem-
meling niet betwist dat hij de brief ontvangen heeft, is dat eigenlijk nog een veel grotere 
garantie van daadwerkelijke ontvangst dan het feit dat de brief aangetekend verstuurd werd.  
De enige bestaansreden van het fenomeen van de aangetekende brief, is de organisatie van 
een systeem gericht op grotere zekerheid van daadwerkelijke ontvangst dan bij een gewone 
zending.  In dit verband mag duidelijk zijn dat de gewone aangetekende brief natuurlijk meer 
garanties biedt dan de gewone brief, maar dat enkel de aangetekende brief met – per hypo-
these ondertekende en teruggestuurde – ontvangstbevestiging een probleemloze en heldere 
garantie biedt van ontvangst.  Bij de gewone aangetekende zending kan daadwerkelijke ont-
vangst (in het beste geval) alleen maar blijken bij nazicht van de registers van De Post.  Wie 
echter in het kader van een procedure niet betwist dat hij een brief ontvangen heeft, biedt 
aldus met hogere mate van zekerheid het bewijs dat hij een brief ontvangen heeft dan de be-
stemmeling van een gewone aangetekende brief. 
 
265. Een ander typisch voorbeeld van een zgn. “regel van rechterlijke organisatie” waarbij 
ingevolge aanwending van die categorie een procedure-incident met ernstige gevolgen kan 
ontstaan, terwijl de goede werking van het rechterlijk apparaat allerminst bedreigd werd, is de 
problematiek van de wijze van rechtsingang.  Dat komt hierboven aan bod onder het opschrift 
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“Wijze van aanhangigmaking van de vordering (dagvaarding versus verzoekschrift)”; zie 
randnrs. 257 e.v. 
 
266. Een arrest van het Hof van Cassatie van 9 december 2005 vormt een (impliciete) illus-
tratie van het gegeven dat de toepasselijkheid van de verzachtingsregeling op nietigheden die 
beschouwd worden als sanctionering van regels van rechterlijke organisatie, zoals gezegd niet 
ipso facto als resultaat zou hebben dat alles door de beugel moet kunnen.718  Op de webstek 
van het Hof staat vermeld als trefwoord “organisation judiciaire” (vertaling in het Nederlands 
nog niet beschikbaar ten tijde van de raadpleging).  In het arrest zelf is niet uitdrukkelijk 
sprake van “regels van rechterlijke organisatie” of van de nietigheidsregeling, maar wordt een 
arrest nietig verklaard naar aanleiding van schending art. 292, lid 2, Ger. W., zonder onder-
zoek van de vraag of enige bepaling van de verzachtingsregeling geschonden werd (art. 292, 
lid 2: “Nietig is het vonnis, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een 
ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak”).  Meer bepaald was het bestreden 
arrest van het hof van beroep gewezen door een kamer waarin een raadsheer zetelde die 
vroeger van de zaak kennis had genomen als rechter in de rechtbank van eerste aanleg. 
 Indien als uitgangspunt genomen wordt dat schending van die regel niet zonder gevolg 
mag blijven (immers: miskenning van die regel kan bij de rechtzoekende de indruk wekken 
dat de tweede aanleg een zinloze oefening is), hoeft toetsing aan de verzachtingsregeling geen 
aanleiding te geven tot een ongewenst (in dit geval: overdreven laks geacht) resultaat.  
Immers: de in eerste aanleg in het ongelijk gestelde partij, kan in dit geval wel degelijk bogen 
op belangenschade.  Als dezelfde rechters oordelen in hoger beroep als in eerste aanleg, zijn 
de slaagkansen van het hoger beroep allicht lager.  Het normdoel van de regel lijkt evenmin 
bereikt.  Dat normdoel is o.m. bewerkstelligen dat de rechter in hoger beroep op onbevangen 
wijze, zonder enig vooroordeel, recht zal spreken (er ligt m.a.w. een waarborg voor van de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter).  Wanneer de rechter voordien reeds ge-
oordeeld heeft, mag de rechtzoekende redelijkerwijze vrezen dat de rechter, inmiddels be-
noemd in het hof van beroep, niet meer onbevooroordeeld zal zijn.  Ook zonder beroep op de 
theorie van de regels van rechterlijke organisatie en met toetsing aan de verzachtingsregeling, 
blijft in dit voorbeeld de nietigverklaring mogelijk. 

Het gegeven dat schending van art. 292 sinds de hervorming van 1992 geschrapt werd 
uit de lijst van de zgn. “absolute” nietigheden van art. 862 Ger. W., mag ten slotte ook 
worden beschouwd als een uiting van de wil van de wetgever om schending van deze 
bepaling te onderwerpen aan toetsing aan de verzachtingsregeling (belangenschade geldt 
terzake niet als vermoeden). 
 
B. De sanctionering van proceshandelingen: nietigheid versus niet-ontvankelijkheid  
 
1. Niet-ontvankelijkheid en vormgebreken 
 
a. De verknochtheid tussen vormgebreken en nietigheid 

                                                 
718  Cass. 9 december 2005, A.R. C.05.0095.F, www.cass.be. 
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267. Hoger (randnr. 13) werd de niet-ontvankelijkheid omschreven als de sanctie die wordt 
uitgesproken wanneer iemand een bepaalde aanspraak formuleert doch niet (meer) het recht 
heeft een uitspraak te bekomen over de gegrondheid van die aanspraak.  Niet-
ontvankelijkheid is derhalve – althans dat zou het uitgangspunt moeten zijn – de sanctie die 
wordt uitgesproken bij ontstentenis van rechtsvordering. 
 Er zijn vele omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot niet-ontvankelijkheid (van 
een vordering of van een rechtsmiddel).  De rechtsvordering kan teloorgaan door verjaring.  
Ook wie niet het vereiste belang of de vereiste hoedanigheid heeft om een vordering in rechte 
in te stellen, heeft geen rechtsvordering. 
 De mogelijkheid om een rechtsmiddel aan te wenden, is meestal aan een termijn 
verbonden.  Het verstrijken van die termijn geeft aanleiding tot niet-ontvankelijkheid van het 
uitgeoefende rechtsmiddel. 

Wanneer de rechter de niet-ontvankelijkheid uitspreekt, bevestigt hij dat de partij tegen 
wie die sanctie wordt uitgesproken, geen rechtsvordering (meer) heeft of niet (meer) over de 
mogelijkheid beschikt om een bepaald rechtsmiddel aan te wenden wegens termijnoverschrij-
ding, gemis aan belang of hoedanigheid, of wegens een andere omstandigheid die het recht 
zelf om over de aanspraak gehoord te worden aantast. 
 De niet-ontvankelijkheid sluit de toegang tot de rechter bijgevolg – althans wanneer zij 
impliceert dat de betrokken partij geen rechtsvordering heeft – definitief uit.  De betrokkene 
zal zijn vordering (of rechtsmiddel) niet opnieuw aan de rechter kunnen voorleggen.719

 
268. Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de niet-ontvankelijkheid als sanctie voor 
de miskenning van een vormgebrek, anders dan een termijnoverschrijding, in beginsel niet de 
aangewezen sanctie is.  Bij niet-ontvankelijkheid wordt men niet gehoord over de gegrond-
heid van de aanspraak: wanneer een aanspraak tijdig maar niet volgens de juiste vormen 
wordt uitgeoefend, zou dat op zich nog geen aanleiding mogen geven tot onontvankelijkheid. 
 Vormvoorschriften in de enge zin betreffen de vraag hoe men zich tot de rechter moet 
wenden, niet de vraag of en zo ja binnen welke termijn men zich tot de rechter kan wenden 
om een uitspraak te bekomen over de gegrondheid van een bepaalde aanspraak. 
 Miskenning van vormvoorschriften in enge zin (d.w.z. met uitsluiting van termijnen), 
geeft in beginsel aanleiding tot nietigheid, d.i. ongeldigheid van de betrokken (proces)han-
deling.  Voor onontvankelijkheid zou er in dit verband – in beginsel720 – geen plaats mogen 
zijn. 
 
269. Nochtans bestaat er in de rechtspraak een onmiskenbare en betreurenswaardige neiging 
om miskenning van vormvoorschriften te sanctioneren met onontvankelijkheid. 

                                                 
719  Op dat principe bestaan wel een aantal uitzonderingen of minstens relativeringen.  Zie met name randnrs. 

14, 84, 110, 162-164 en 285. 
720  Er zijn wel gevallen waarin uiteindelijk toch sprake zal zijn van onontvankelijkheid (bv. van een 

ingesteld rechtsmiddel) naar aanleiding van een puur vormelijk probleem, maar dan nadat de kwestie is 
afgetoetst aan de verzachtingsregeling en blijkt dat er inderdaad belangenschade voorligt en dat het 
normdoel niet bereikt werd: zie randnrs. 468 en 513. 
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 Een belangrijk gevolg van een dergelijke werkwijze is dat men, bij het uitspreken van 
de onontvankelijkheid, de verzachtingsregels zoals neergelegd in art. 860 e.v. Ger. W., niet 
hoeft toe te passen. 
 Die verzachtingsregels werden door de wetgever precies ingevoerd met het oog op de-
formalisering van het procesrecht.721  De bedoeling ervan is om de weg van het gelijk hebben 
naar het gelijk krijgen zo kort mogelijk te maken.  Die weg mag niet verworden tot een hin-
dernissenparcours waarbij meer aandacht besteed wordt aan allerlei valkuilen verspreid over 
het parcours, dan aan de grond van de zaak. 
 
b. Toepassingsgevallen: onontvankelijkheid na vormgebreken, waarbij dit niet de ge-
paste sanctie is 
 
270. Enkele gevallen waarin vormgebreken wèl terecht aanleiding geven tot onontvankelijk-
heid, worden besproken in de randnummers 189. 
 
b.1. Ondertekening van processtukken 
 
271. Een schijnbaar eenvoudige aangelegenheid als de ondertekening van processtukken 
blijkt in de praktijk niet zelden voor problemen te zorgen, met vaak bijzonder verregaande 
gevolgen. 
 Bij de ondertekening van processtukken kan er in verschillende opzichten sprake zijn 
van een vormgebrek: ofwel ontbreekt de handtekening, ofwel heeft de ondertekenaar niet de 
juiste hoedanigheid, ofwel kan die hoedanigheid niet achterhaald worden omdat ze niet 
vermeld is of omdat de handtekening onleesbaar is. 
 In wat volgt zal blijken dat de rechtspraak, vooral dan van het Hof van Cassatie, terzake 
(soms) blijk geeft van een buitengewone gestrengheid. 
 
b.1.1. De akte tot wraking (art. 835 Ger. W.) 
 
272. Een arrest van het Hof van Cassatie van 21 december 2000 biedt een sprekend voor-
beeld van een situatie waarin een vormgebrek gesanctioneerd wordt met onontvankelijkheid, 
terwijl dat niet de aangewezen sanctie was.722

Een partij legde een gemotiveerde en ondertekende akte neer ter griffie van het Hof van 
Beroep, waarin de wraking verzocht wordt van in het verzoekschrift nader omschreven ma-
gistraten zetelend in een bepaalde zaak. 
 Art. 835 Ger. W. – zoals toepasselijk ten tijde van het arrest – luidde: “De vordering tot 
wraking wordt ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte, die de middelen bevat en onder-

                                                 
721  Waarover R. DE CORTE reeds dertig jaar geleden opmerkte: “Dit verlangen naar deformaliseren mag niet 

blijven bij het formuleren van een vage verzuchting in de inleiding van een handboek over gerechtelijk 
recht; het moet in werkelijkheid aan elk onderdeel van het wetboek worden getoetst.” (R. DE CORTE, 
“Termijnen in het gerechtelijk recht”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk 
privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 37). 

722  Cass. 21 december 2000, Arr. Cass. 2000, 2087. 
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tekend wordt door de partij of door haar bijzonder gemachtigde, wiens volmacht bij de akte 
wordt gevoegd.”723

 In de zaak die aanleiding gaf tot het besproken arrest was de akte weliswaar onderte-
kend, maar niet door de partij zelf.  De raadsman die de akte had ondertekend, had evenmin 
een bijzondere volmacht bij de akte gevoegd. 
 Het Hof van Cassatie overweegt m.b.t. het verzoek tot wraking: “Overwegende dat de 
akte tot wraking niet door eiser ondertekend is en dat de bij die wetsbepaling [art. 835 Ger. 
W.] opgelegde bijzondere volmacht niet bij die akte is gevoegd; Dat het verzoek niet 
ontvankelijk is”. 
 Het gaat om een oordeel dat men moeilijk anders dan als formalistisch kan bestempelen, 
in omstandigheden waarin er geen reden was om zeer streng te zijn.  Minstens ging het om 
omstandigheden die het opleggen van een niet-remedieerbare sanctie bezwaarlijk konden 
verantwoorden. 
 
273. Art. 835 Ger. W. bevat een regel die op zich geheel duidelijk is, maar die men toch 
makkelijk uit het oog kan verliezen.  Ten eerste komt een wraking, relatief gezien, niet zo 
vaak voor.  Ten tweede wordt als praktische vuistregel inzake de draagwijdte van het mandaat 
ad litem niet zelden aangenomen dat men als raadsman alle procedurestukken voor zijn cliënt 
mag ondertekenen, behalve wanneer daarin een afstand van recht wordt gedaan (aldus is de 
dading een typisch document dat door de partijen zelf ondertekend wordt).724  Het voordeel 
van die in de praktijk vaak gehanteerde vuistregel is dat hij helder en makkelijk te onthouden 
is.  Het nadeel ervan is dat hij... verkeerd is (of minstens niet altijd juist).725  In het geval van 
de akte tot wraking bijvoorbeeld, valt de ondertekening ervan door een raadsman krachtens 
art. 835 niet binnen het mandaat ad litem, hoewel het niet gaat om een document waarin een 
partij enig recht prijsgeeft. 
 
274. Art. 835 Ger. W. bevat een vormvoorschrift, een regel m.b.t. de wijze waarop men zich 
tot de rechter moet wenden om een uitspraak te bekomen over een vordering tot wraking. 
 De sanctie die in het besproken geval werd uitgesproken, had als gevolg dat de partij in 
kwestie het recht verloor om over haar aanspraak (tot wraking) gehoord te worden.  Een 
nieuwe vordering tot wraking inleiden, waarbij wel de juiste handtekening geplaatst wordt of 
de bijzondere volmacht bij de akte wordt gevoegd, lijkt op grond van art. 842 Ger. W. uit-
gesloten.  Krachtens die bepaling belet het vonnis of arrest dat een vordering tot wraking van 

                                                 
723  Art. 835 Ger. W. werd vervangen door art. 375 van de Wet van 22 december 2003 (B.S. 31 december 

2003) en luidt thans: “Op straffe van nietigheid wordt de vordering tot wraking ingeleid bij een ter griffie 
neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien jaar 
bij de balie is ingeschreven.” 

724  Meer daarover: Cass. 15 maart 1994, Pas. 1994, I, 309; J.-P. BUYLE, “Le désistement d’instance et 
l’avocat”, (noot onder Luik 15 januari 2004), J.L.M.B. 2005, 302. 

725  Zelfs wat afstand betreft moet die praktische vuistregel genuanceerd worden, aangezien de advocaat wel 
een afstand van geding mag doen voor zijn cliënt zonder voorlegging van een bijzondere volmacht (die 
hij wel moet hebben) – enkel wanneer er daarover betwisting bestaat, moet de rechter nagaan of de 
advocaat daartoe gemachtigd is en moet hij m.a.w. voorlegging van de bijzondere volmacht vragen (Cass. 
15 maart 1994, Pas. 1994, I, 309; Luik 15 januari 2004, J.L.M.B. 2005, 302, noot J.-P. BUYLE). 

 



 – 250 –

een rechter heeft verworpen, niet dat een nieuwe vordering wordt ingesteld wegens feiten die 
zich sedert de uitspraak hebben voorgedaan.  A contrario is het inleiden van een nieuwe vor-
dering tot wraking, op grond van dezelfde feiten als die reeds neergelegd in het eerste verzoek 
tot wraking – in casu door een vormgebrek aangetast – niet mogelijk. 
 
275. Art. 842 Ger. W. is een bepaling die wèl naar goed recht aanleiding kan geven tot 
onontvankelijkheid.  Immers, wanneer een partij gehoord is geworden over haar aanspraak en 
haar verzoek tot wraking verworpen is (op inhoudelijke gronden), spreekt het voor zich dat zij 
over een tweede aanspraak, op grond van dezelfde feiten, niet meer moet worden gehoord.  
Het gezag van gewijsde van de uitspraak waarin de wraking verworpen wordt, belet dat een 
tweede maal een vordering tot wraking wordt ingeleid, tenzij het over andere feiten gaat, die 
dateren van na de uitspraak. 
 Het niet plaatsen van de juiste handtekening daarentegen, is een louter formele kwestie.  
Misschien had de wetgever goede redenen voor het vormvoorschrift neergelegd in art. 835 
Ger. W. – redenen die alhier buiten beschouwing mogen blijven – en ongetwijfeld moet niet 
getolereerd worden dat de miskenning van een duidelijk en belangrijk vormvoorschrift zoals 
neergelegd in die bepaling, niet in acht genomen wordt. 
 Het op definitieve wijze afsluiten van de mogelijkheid voor de betrokken partij om ooit 
nog een uitspraak te verkrijgen over de gegrondheid van haar aanspraak (tot wraking), lijkt 
echter buiten elke verhouding te staan tot de aard van het vormverzuim. 
 
276. Vanuit een strenge opvatting, zou men kunnen volhouden dat het opleggen van dras-
tische sancties voor (begrijpelijke en niet eens zo dramatische) vormverzuimen een “voor-
beeldfunctie” heeft ten aanzien van andere advocaten, die na lectuur van het betrokken cas-
satie-arrest het bestaan van art. 835 Ger. W. misschien niet meer zullen vergeten.  Ten eerste 
is die voorbeeldfunctie relatief (zeker bij niet-alledaagse kwesties zoals de wraking), en ten 
tweede heeft de rechtzoekende daar geen boodschap aan.  De taak van de rechter is om recht 
te spreken: opdat de rechtzoekende vertrouwen zou hebben in justitie, moet zoveel mogelijk 
worden vermeden dat vorderingen worden afgewezen op grond van vormfouten.726  De recht-
zoekende wil dat recht gesproken wordt over de gegrondheid van zijn aanspraak.  Het ontbre-
ken van de juiste handtekening of van een volmacht bij een verzoekschrift tot wraking, is in 
de ogen van de meeste rechtzoekenden ongetwijfeld een futiliteit.  Minstens zal de rechtzoe-
kende – terecht – niet begrijpen waarom een dergelijk gering vormverzuim aanleiding geeft 
tot zo’n zwaarwichtige sanctie. 
 Een meer gepaste wijze om een vormverzuim zoals de miskenning van art. 835 Ger. W. 
te remediëren, is eenvoudigweg de betrokken raadsman bij gewone brief te laten weten dat de 
rechtspleging geschorst is zolang hij niet de vereiste volmacht heeft neergelegd, binnen een 

                                                 
726  Marcel STORME evenals Jean LAENENS delen deze mening: “Met M.L. STORME ben ik ervan overtuigd 

dat het maximaal terugdringen van het formalisme in het gerechtelijk recht een fundamentele bijdrage 
kan betekenen bij het herwinnen van het vertrouwen in justitie.” (J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk 
geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 12).  Zie ook: M.L. STORME, “Vertrouwen in justitie via de 
procedureregels?”, in P. LEMMENS en M. STORME, (eds.), Vertrouwen in het gerecht, 1995, (75), 83 en P. 
VAN ORSHOVEN, “Tussen laksheid en formalisme.  Voor een grondwettige interpretatie van het 
procesrecht”, R.W. 1997-98, 709. 

 



 – 251 –

bepaalde termijn (d.i. een “remedie” die eigenlijk bij de meeste gevallen van een ontbrekende 
handtekening of volmacht kan worden toegepast). 
 
277. De motivering van het arrest dd. 21 december 2000 telt minder dan een halve bladzijde: 
het is zeer makkelijk om op grond van een ontbrekende handtekening of volmacht een vor-
dering af te wijzen als zijnde onontvankelijk.  Een dergelijke werkwijze vermijdt dat men de 
inspanning dient te leveren zich uit te spreken over de grond van de aanspraak.  Overdreven 
formalisme is aldus ook “gemakkelijk” (waarbij kiezen voor een overdreven formalistische en 
dus “gemakkelijke” oplossing niet noodzakelijk blijk geeft van gemakzucht: het kan ook gaan 
om een – niet goed te keuren – poging om een niet meer te verwerken instroom van zaken in 
te dammen). 
 
b.1.2. Ondertekening door een advocaat die niet vermeldt dat hij advocaat is 
 
278. De bedenkingen van de vorige randnummers gelden ook, maar dan in nog sterkere 
mate, voor een arrest van het Hof van Cassatie van 29 oktober 1999.727

 In die zaak was een verzoekschrift (tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens 
gewettigde verdenking) neergelegd dat krachtens de wet ondertekend moet zijn door een ad-
vocaat (art. 653 Ger. W.; zie ook randnrs. 193 en 288 over die bepaling).728  Het 
verzoekschrift vermeldde dat het was opgemaakt door advocaat X.  Onderaan het 
verzoekschrift stond de naam van Mr. X getypt, met daarvoor de vermelding “loco”, en 
voorafgegaan door een leesbare handtekening van Y.  Ondertekenaar Y had zijn hoedanigheid 
niet vermeld.  Het Hof van Cassatie verwierp het verzoek tot onttrekking als zijnde kennelijk 
niet ontvankelijk. 
 Het Openbaar Ministerie was evenwel van mening dat het verzoekschrift niet kennelijk 
onontvankelijk was, aangezien uit het tableau van de Nederlandstalige Orde van Advocaten 
van de balie te Brussel bleek dat Y advocaat was.729

 Het spreekt voor zich dat de rechtzoekende (evenals Mr. X en Mr. Y…) zich door een 
dergelijk oordeel niet zonder reden verschalkt zal voelen.  Dergelijk formalisme draagt niet 
bij tot het vertrouwen van de burger in het gerecht.730  Men kan zich zelfs de vraag stellen of 
er in casu überhaupt sprake was van een vormgebrek.  Immers, het verzoekschrift wàs 
ondertekend door een advocaat.  De handtekening was zelfs leesbaar, zodat eenieder die zou 
twijfelen aan de hoedanigheid van Mr. Y met een minimale inspanning, in casu een 
eenvoudige raadpleging van het tableau, kon vaststellen dat Mr. Y inderdaad advocaat was.  
Bovendien bleek uit de vermeldingen van het verzoekschrift duidelijk dat het was opgesteld 
door Mr. X, advocaat.  De bedoeling van de wetgever die sinds de wetswijziging van 12 
                                                 
727  Cass. 29 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1355. 
728  Zie ook de Wet van 6 december 2005 tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het 

Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan 
de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te 
berechten (Belgisch Staatsblad 13 januari 2006). 

729  Zie de voetnoot onder het arrest in Arr. Cass. 1999, 1356. 
730  Zie reeds supra, randnummer 192, 249 en 276. 
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maart 1998 in art. 653 Ger. W. het vereiste van de ondertekening door een advocaat heeft 
ingevoegd, was uiteraard om de balie een zekere filterfunctie te laten vervullen op het stuk 
van de onttrekking van de zaak aan de rechter (waarbij, zoals hoger reeds opgemerkt, tegelijk 
sprake was van een versoepeling tegenover de vroegere rechtspraak van het Hof van Cassatie 
die bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie noodzakelijk achtte).731

   Alleen reeds uit het feit dat in de (getypte) vermeldingen sprake is van advocaat X, 
blijkt dat het stuk is opgesteld door een advocaat – zoniet zou het een vals stuk zijn.  Zelfs 
indien de handtekening onleesbaar is, mag in principe nog altijd worden aangenomen dat Mr. 
X, advocaat, het stuk heeft opgesteld.  Indien er omstandigheden voorliggen die kunnen doen 
twijfelen aan de waarachtigheid van het stuk, past het Mr. X de kans te bieden om zich over 
het stuk uit te spreken en om het eventueel naderhand te ondertekenen. 
 Het feit dat processtukken dagelijks ontelbare malen ondertekend worden door advo-
caten die het stuk zelf niet hebben opgesteld, is een vrijwel onvermijdelijk gegeven (deels 
veroorzaakt door een zeer archaïsche weigerachtige houding tegenover de ontvangst van stuk-
ken per fax, hoewel m.i. de verzending van stukken per fax zonder meer aanvaardbaar zou 
moeten zijn in vrijwel alle omstandigheden, weze het dat men mag vereisen dat het stuk zelf 
achteraf per gewone post wordt opgestuurd).  Een advocaat uit Oostende of Tongeren die een 
document in Brussel ter griffie moet neerleggen, kan men niet kwalijk nemen zijn stuk per 
elektronische post te verzenden naar een Brusselse confrater die het stuk voor hem ter griffie 
zal neerleggen – wat op zich genomen al omslachtig is.  Dat in dergelijke omstandigheden een 
onontvankelijkheid wordt uitgesproken omdat de ondertekenaar naast zijn handtekening geen 
melding maakt van het woord “advocaat”, is dus een onaanvaardbare valstrik.   
 
279. De gestrengheid die het Hof van Cassatie aan de dag legt inzake de ondertekening van 
processtukken, blijkt nog uit een arrest van 18 januari 1999.732  In dat geval ging het om een 
voorziening in cassatie inzake directe belastingen, waarvoor bijstand van een advocaat bij het 
Hof van Cassatie niet vereist is.  Het verzoekschrift tot cassatie vermeldde dat het was opge-
steld door advocaat X.  Het droeg een onleesbare handtekening, en het woord “loco” voor de 
naam van Mr. X.  Geen melding werd gemaakt van de naam en de hoedanigheid van de 
ondertekenaar.  De voorziening werd verworpen als zijnde niet-ontvankelijk.  Zoals reeds 
vermeld in het vorige randnummer, zouden dit soort problemen op een andere manier moeten 
worden aangepakt.  Indien men betwijfelt of hij die gebruik maakte van de uitdrukking “loco” 
wel advocaat is, is het aangewezen dat Mr. X, zijnde de advocaat vermeld in het verzoek-
schrift, wordt uitgenodigd om het verzoekschrift te komen ondertekenen.733

Toegegeven moet worden dat de inspanning voor de leden van de balie niet zeer groot 
is om, wanneer zij “loco” ondertekenen, in leesbaar handschrift ook de eigen naam te vermel-
den, evenals daar het woord “advocaat” of de letters “adv.” aan toe te voegen.  Een 
                                                 
731  Cf. supra, randnr. 193. 
732  Cass. 18 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 58. 
733  “Loco” is een uitdrukking die enkel zou mogen worden gehanteerd door iemand die zelf ook advocaat is 

– strikt gezien kan immers enkel een advocaat tekenen loco (“in de plaats van”) een advocaat.  Wanneer 
een administratieve medewerker tekent voor een advocaat is de uitdrukking “in opdracht” of “i.o.” 
aangewezen (en trouwens gebruikelijk). 
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nalatigheid in dat opzicht (wanneer men bv. een document in vijftienvoud loco moet 
ondertekenen, is de verleiding om zich te beperken tot het woord “loco” en een handtekening 
of paraaf begrijpelijk), zou evenwel in geen geval aanleiding mogen geven tot een 
onontvankelijkheid.  Deze zware en onherroepelijke sanctie staat geenszins in verhouding tot 
de aard van het gesanctioneerde vormgebrek. 

De grote gestrengheid die het Hof van Cassatie tegenover advocaten aan de dag legt, 
schijnt ook ietwat te contrasteren met de soepelheid die tegenover magistraten aan de dag 
wordt gelegd.  Aldus is meldenswaard het arrest van 4 februari 1997, waarin in een beschik-
king de… naam van de alleenzetelend rechter ontbrak.  De beschikking werd verleend “in 
raadkamer, alwaar zetelde de heer (hier ontbreekt de naam), ondervoorzitter, alleenzetelend 
rechter, bijgestaan door [X.], griffier”.  Het Hof oordeelt dat die beschikking aldus door een 
lid van de rechterlijke macht werd gewezen.  Als men van een anoniem persoon aanneemt dat 
hij lid is van de rechterlijke macht, dan mag men ervan uitgaan dat van een wèl nominatim 
genoemd persoon de vereiste hoedanigheid toch makkelijker te verifiëren is.734

Meldenswaard is nog een arrest van 9 januari 1997 – ook weer een zaak waarin een 
handeling van een magistraat ter beoordeling voorlag…735  Met name had een rechter in zijn 
uitspraak toepassing gemaakt van grondwetsartikelen die inhoudelijk niet gewijzigd waren 
maar die inmiddels wel hernummerd waren.  Zolang de inhoud van die bepalingen niet 
gewijzigd is, wil het Hof van Cassatie daar niet te zwaar aan tillen, daar het middel dat dit 
“vergrijp” aanvocht niet ontvankelijk werd verklaard wegens gebrek aan belang.  De indruk 
dat hier een zekere “selectieve soepelheid” aan de daggelegd wordt, dreigt hier al snel gewekt 
te worden… 
 
b.1.3. Indien een probleem van ondertekening van een processtuk geen verband houdt met de 
toegang tot de rechter, gaat het hooguit om een nietigheid.  Aangewezen remediëring.
 
280. In de bovenstaande randnummers werd de aandacht gevestigd op gevallen waarin de 
rechtspraak (van het Hof van Cassatie) blijk geeft van onnodig grote gestrengheid.  Er bestaat 
nochtans rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij  problemen i.v.m. ontbrekende 
handtekeningen worden ondergebracht in de categorie waarin zij – voorzover er geen sprake 
is van een probleem van toegang tot de rechter – thuishoren, zijnde de nietigheid. 
 In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 14 januari 1999736, had zich het volgende 
voorgedaan.  In een belastingszaak werd, onder het regime van het Wetboek van Inkomsten-
belastingen (1992), een voorziening ingesteld voor het hof van beroep tegen een beslissing 
van de gewestelijke directeur der belastingen.  Op het afschrift van het exploot van 

                                                 
734  Cass. 4 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 153.  Volledigheidshalve moet hieraan worden toegevoegd dat de 

weglating van de naam in deze zaak niet zonder gevolg bleef.  Het Hof besluit immers dat ingevolge de 
weglating van de naam van de magistraat in de beschikking tot verwijzing naar de correctionele 
rechtbank, niet meer kon worden nagegaan of de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld, d.i. 
zonder magistraten die voorheen deel uitmaakten van een onderzoeksgerecht dat zich over de zaak had 
gebogen. 

735  Cass. 9 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 43. 
736  Cass. 14 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 50. 
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betekening waarmee de voorziening werd ingesteld, ontbrak de handtekening van de 
instrumenterende gerechtsdeurwaarder.  Het hof van beroep was in het bestreden arrest van 
oordeel dat de voorziening nietig was, aangezien krachtens de artikelen 43 en 45 Ger. W. niet 
alleen het exploot van betekening maar ook het afschrift van die akte, op straffe van 
nietigheid de handtekening van de gerechtsdeurwaarder moet dragen.  Op grond daarvan was 
het hof van beroep van oordeel dat het, ten gevolge van die nietigheid, alle bevoegdheid en 
rechtsmacht miste om over de voorziening uitspraak te doen. 
 Het Hof van Cassatie oordeelde dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
bleek dat de betekening van de voorziening het doel had bereikt dat de wet ermee beoogt, 
namelijk door toedoen van een gerechtsdeurwaarder die de datum en de overeenstemming 
met het origineel waarmerkt, aan verweerder het afschrift bezorgen van het door eiser 
opgestelde verzoekschrift aan de hand waarvan de voorziening is ingesteld.  De beslissing van 
het hof van beroep miskent zodoende art. 867 Ger. W. 
 De beslissing van het Hof van Cassatie is merkwaardig.737  Ten eerste valt op dat het 
Hof van Cassatie in dit arrest, naar aanleiding van een ontbrekende handtekening, veel milder 
oordeelt dan in de hiervoor besproken gevallen i.v.m. ondertekening van processtukken.  Ten 
tweede kunnen ook vragen gesteld worden bij de redenering die in het arrest gevolgd wordt, 
zelfs al verdient de oplossing van het Hof van Cassatie meer bijval dan het oordeel waartoe 
het hof van beroep in het bestreden arrest komt.  Immers, het Hof van Cassatie overweegt dat 
het normdoel van het voorschrift (in casu de vereiste ondertekening van het afschrift van het 
exploot dat aan de bestemmeling van de betekening overhandigd wordt) bereikt werd, ook al 
was het afschrift niet ondertekend.  Dat normdoel bestaat er volgens het Hof in dat door 
toedoen van een gerechtsdeurwaarder die de datum en de overeenstemming met het origineel 
waarmerkt, aan de verweerder een afschrift bezorgd wordt van de betekende akte.  Het valt 
evenwel moeilijk in te zien in welk opzicht de instrumenterende gerechtsdeurwaarder de 
overeenstemming met het origineel waarmerkt, indien het afschrift niet ondertekend is.  Dat is 
precies de bestaansreden van het vereiste van de ondertekening van het afschrift.  Indien de 
redenering gevolgd door het Hof van Cassatie in dit arrest gevolgd wordt, heeft art. 45 Ger. 
W. nauwelijks nog enige betekenis (dat artikel bepaalt dat het afschrift van het exploot op 
straffe van nietigheid alle vermeldingen van het origineel moet bevatten en door de gerechts-
deurwaarder getekend moet zijn). 
 Zelfs al verdient het eindresultaat van de beslissing bijval (namelijk dat het hof van be-
roep in een dergelijk geval uiteindelijk toch zal oordelen over de grond van de zaak en de toe-
gang tot de rechter voor de rechtzoekende niet zal afsluiten op grond van een ontbrekende 
handtekening), dan neemt dat nog niet weg dat de remediëring van de sanctie (nl. verzachting 

                                                 
737  Zij ligt evenwel geheel in de lijn van andere rechtspraak: zie Cass. 22 december 1995, Arr. Cass. 1995, 

1158 (vergelijkbaar geval: handtekening van gerechtsdeurwaarder ontbreekt op afschrift van exploot van 
betekening van verzoekschrift tot cassatie – het Hof oordeelt dat het normdoel bereikt is, nl. het afschrift 
van het door eiser opgestelde verzoekschrift tot cassatie te doen toekomen door de ambtelijke 
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, die de dagtekening ervan voor echt verklaart en het 
eensluidend verklaart met het origineel; in casu was weliswaar het afschrift van het exploot niet 
ondertekend, maar wel de aangetekende brief van de gerechtsdeurwaarder waarmee hij meldde dat hij 
zich op een bepaald tijdstip aan eisers woonplaats had aangeboden en een afschrift aldaar had achter-
gelaten). 
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van de nietigheid door te oordelen dat het normdoel bereikt werd, waarbij het normdoel even-
wel certifiëring is van overeenstemming tussen origineel en afschrift) enigszins artificieel 
overkomt. 
 Wanneer enige actor van het gerecht op een processtuk, om welke reden dan ook, een 
handtekening dient te plaatsen, dient ontstentenis van die handtekening indien mogelijk te 
worden opgevangen door de betrokkene uit te nodigen om het stuk naderhand alsnog te 
ondertekenen (desnoods per fax).738  Indien de betrokkene bereid is het stuk te ondertekenen 
(in het besproken geval: precies omdat de gerechtsdeurwaarder de overeenstemming tussen 
het afschrift en het origineel bevestigt), dient ervan te worden uitgegaan dat er nooit sprake is 
geweest van enige ontstentenis van een handtekening.739

 Hetzelfde geldt bijvoorbeeld wanneer een advocaat bij het Hof van Cassatie in een 
burgerlijke zaak heeft nagelaten zijn paraaf te zetten op de bij het cassatieverzoekschrift ge-
voegde stukken.  Het is al te gemakkelijk om te oordelen, zoals het Hof van Cassatie doet, dat 
in een dergelijk geval die stukken niet in het proces mogen worden aangewend.740

 
281. Zoals vermeld zijn ontbrekende handtekeningen bij uitstek een remedieerbaar feno-
meen, maar de remediëring die het meest aangewezen lijkt is de ondertekening naderhand 
alsnog te bekomen, veeleer dan het normdoel bereikt te achten in gevallen waarin dat 
eigenlijk niet zo is – tenzij uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat het normdoel toch 
bereikt is, wat bv. het geval kan zijn indien de gerechtsdeurwaarder een (per vergissing niet 
ondertekend) afschrift doet geworden aan een partij per (door de gerechtsdeurwaarder wel 
ondertekende) aangetekende brief waaruit blijkt dat de gerechtsdeurwaarder de eensluidend-
heid tussen origineel en afschrift bevestigt.741

 
b.2. Verkeerde adressering of verkeerde betekeningswijze van processtukken
 
282. Processtukken kunnen op verschillende wijzen verkeerd geadresseerd zijn.  Er kan spra-
ke zijn van een verschrijving, van een administratieve vergissing, maar het komt ook voor dat 
een processtuk aan een verkeerde instantie gericht wordt.  Het hierna besproken geval toont 
aan dat iets dergelijks niet louter denkbeeldig is. 
 
283. Het beroep tegen een beslissing van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren 
wordt bij aangetekende brief gestuurd aan de voorzitter van de provinciale orde die de beslis-
sing heeft gewezen.  In de zaak die aanleiding gaf tot het cassatie-arrest van 22 april 1999, 
was het beroep bij aangetekende brief gestuurd aan de raad van beroep.742

                                                 
738  Voor een toepassing: Antwerpen 21 juni 2004, P. & B. 2004, 101 (navolgende ondertekening van een 

deskundig verslag door de gerechtsdeskundige). 
739  Zie ook infra, nr. 289 (ontbrekende stempels). 
740  Cass. 10 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 430; Cass. 10 november 1995, Arr. Cass. 1995, 995.  Zie ook 

randnr. 561. 
741  Zie: Cass. 22 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1158. 
742  Cass. 22 april 1999, Arr. Cass. 1999, 550. 
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 Het ging m.a.w. om een zaak waarin de raad van beroep een beroep verwierp omwille 
van het feit dat het beroep gericht was… aan de raad van beroep! 
 Dit geval is illustratief in verschillende opzichten.  Ten eerste blijkt hieruit dat een pro-
bleem van verkeerde adressering niet zo denkbeeldig is als het op het eerste gezicht misschien 
lijkt.  Ten tweede blijkt daaruit ook dat een verkeerde adressering niet altijd het gevolg is van 
verregaande of onaanvaardbare slordigheid, doch ook het gevolg kan zijn van een begrijpe-
lijke vergissing.743

 Het hoeft geen betoog dat een verkeerde adressering een typevoorbeeld is van een 
louter vormgebrek.  Het gaat bovendien om een vormgebrek dat bij uitstek remedieerbaar is.  
Wanneer de raad van beroep geroepen wordt te oordelen over een beroep dat is gericht bij 
aangetekende brief aan de raad van beroep i.p.v. aan de voorzitter van de provinciale orde die 
de beslissing gewezen heeft, zou de datum van de eerste aangetekende brief moeten gelden 
als de datum waarop hoger beroep is ingesteld.  De remediëring van een dergelijk vormgebrek 
zou erin moeten bestaan, zo zij al nodig is, dat de raad van beroep bij ontvangst van de aange-
tekende brief de verzoeker ervan op de hoogte brengt dat hij zijn beroep dient te richten aan 
de voorzitter van de provinciale orde die de beslissing gewezen heeft.  Het alternatief zou zijn 
dat de raad van beroep rechtstreeks die voorzitter ervan op de hoogte brengt dat er beroep is 
ingesteld tegen zijn beslissing (zodat deze laatste het dossier kan overmaken aan de raad van 
beroep, zoals hij ook dient te doen wanneer hij het beroep ontvangt bij aangetekende brief aan 
hemzelf gericht). 
 Wat de raad van beroep in het besproken geval gedaan heeft, daarin gevolgd door het 
Hof van Cassatie, is alleszins een oneigenlijk of ongepast gebruik van de onontvankelijk-
heidssanctie (oneigenlijk wanneer men van oordeel is dat die sanctie het onvermijdelijk ge-
volg is van een dwingende wettekst, ongepast wanneer men van oordeel is dat zulks niet het 
geval is – een kwestie waarover men in dit geval van mening kan verschillen).  De onontvan-
kelijkheid van het beroep hield geen enkel verband met de rechtsvordering van de verzoeker: 
zijn recht om over zijn aanspraak een uitspraak te bekomen, blijft in het hele verhaal buiten 
beeld.  Slechts omwille van een louter vormgebrek (en wat is er nu zo schokkend aan een 
beroep waarover de raad van beroep moet oordelen, gericht aan de raad van beroep?), werd 
hem de toegang tot de beroepsinstantie definitief afgesloten (de beroepstermijn van 15 dagen 
liep immers vanaf de kennisgeving). 
 Het Hof van Cassatie poneert eenvoudigweg dat het naleven van de bepaling in kwestie 
(i.v.m. de aangetekende brief te richten aan de voorzitter van de provinciale raad die de 
beslissing heeft gewezen), een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep.  
Nochtans wordt in art. 29 van het K.B. van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en 
de werking der raden van de Orde van Geneesheren, geen melding gemaakt van enige sanctie 
bij niet-naleving van die bepaling. 

                                                 
743  Zie voor een ander voorbeeld: Cass. 5 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1169: niet ontvankelijk inzake 

inkomstenbelastingen is het cassatieberoep ingesteld bij een verzoekschrift dat niet ter griffie van het hof 
van beroep maar ter griffie van het Hof van Cassatie werd ingediend (art. 388, lid 2, W.I.B. 1992, d.i. een 
bepaling die werd opgeheven door de Wet van 15 maart 1999).  Ook in een dergelijk geval zou ruimte 
moeten zijn voor remediëring, het verzoekschrift was tenslotte bestemd voor het Hof van Cassatie.  In 
zo’n geval zou de griffie van het Hof van Cassatie eventueel aan de griffie van het hof van beroep 
kunnen melden dat een verzoekschrift houdende voorziening in cassatie werd ontvangen. 
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 Vervolgens overweegt het Hof van Cassatie dat de artikelen 860, 861, 862 en 867 
(waarop het cassatiemiddel gesteund was) niets bepalen omtrent de voorwaarden voor de 
ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen.  Het Hof oordeelt, zoals de raad van beroep deed, dat 
het hoger beroep niet ontvankelijk was.  
 Bij analyse van de bepalingen waarvan sprake in het arrest (zoals ook weergegeven in 
het cassatiemiddel), blijkt dat nergens een vormvereiste uitdrukkelijk op straffe van onont-
vankelijkheid werd opgelegd.  In het licht van de bepaling die de vorm vastlegt volgens de-
welke het hoger beroep moet worden ingesteld, moet ervan worden uitgegaan dat er inderdaad 
een tekst voorligt op grond waarvan de nietigheid van het beroep kan worden uitgesproken 
(art. 860 Ger. W.).  Nu het hele probleem was opgelost indien de raad van beroep eenvoudig-
weg het dossier had opgevraagd bij de betrokken voorzitter van de provinciale orde, lijken 
niemands belangen geschaad door het vormgebrek (art. 861).  Mede in het licht van de ruime 
bewoordingen van art. 860 (“Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij”), had 
het hoger beroep in het besproken geval niet onontvankelijk mogen worden verklaard op 
grond van de verkeerde adressering, die een louter vormgebrek was dat weliswaar geacht 
moest worden een nietigheid op te leveren, maar die gedekt was aangezien er geen sprake was 
van enige belangenschade. 
 
284. Onder randnummer 282 werd er reeds op gewezen dat processtukken op verschillende 
wijzen verkeerd geadresseerd kunnen zijn.  Men kan stukken richten tot een verkeerde 
instantie, naar een verkeerd adres sturen, of bv. zijn toevlucht nemen tot een betekening aan 
het parket terwijl men toch op de hoogte was van de woonplaats van de wederpartij in het 
buitenland.744  Niettemin lijken al die gevallen te vallen onder de gemeenschappelijke noemer 
van de nietigheid, daar het telkens de wijze van uitoefening van de rechtsvordering en niet het 
bestaan daarvan betreft.  De verzachting van de nietigheid – die uiteraard geen automatisme is 
– biedt de mogelijkheid rekening te houden met de concrete omstandigheden van de zaak die 
uitermate gevarieerd kunnen zijn.  In het vonnis waarnaar hierboven verwezen wordt, was bv. 
sprake van een betekening van een dagvaarding aan het parket terwijl de gedaagde een adres 
in het buitenland (Frankrijk) had achtergelaten, waarbij dat adres niet helemaal volledig was 
(een dorp in “Hautes Alpes” werd opgegeven, doch zonder straatnaam of huisnummer).  De 
rechter oordeelde in dat geval dat de betekening aan het parket onbestaande (“non avenue”) 
moest worden geacht.745

 De juiste sanctie in zo’n geval is de nietigheid van de dagvaarding.  De rechter die de 
dagvaarding “non avenue” (onbestaande, van onwaarde) verklaart, spreekt geen andere 
sanctie uit dan de nietigheid.  Zodoende zou bv. sprake kunnen zijn van dekking van de 
nietigheid als men overgaat tot betekening aan het parket en men een kopie van de 
dagvaarding simpelweg per gewone post verstuurt naar het onvolledige adres in Frankrijk, 
maar de gedaagde toch verschijnt (bv. omdat de postbode in het alpendorp wist waar hij de 
brief moet bestellen, ook zonder straatnaam of huisnummer). 

                                                 
744  Voor een toepassing: Rb. Luik 22 maart 2004, J.L.M.B. 2005, 434. 
745  Rb. Luik 22 maart 2004, J.L.M.B. 2005, 434. 
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 Een andere situatie waarin een “verkeerde adressering” aanleiding kan geven tot sanc-
tionering met een nietigheid, is wanneer men bv. aan een partij die om één of andere reden op 
een bepaald adres niet gedomicilieerd is, een vonnis wil betekenen maar men overgaat tot 
betekening aan het parket, terwijl men zeer goed de verblijfplaats van de bestemmeling kent.  
Zo’n betekening is nietig, wegens schending van art. 40 Ger. W.746  Als ten gevolge van zo’n 
betekening aan het parket de beroepstermijn verstreken lijkt, moet men niettemin tot het 
besluit komen dat de termijn niet verstreken is wanneer de betekening aan het parket nietig 
was.  In dat geval kan een hoger beroep niet gelden als onontvankelijk wegens laattijdigheid.  
Verzachting van de nietigheid van de betekening is dan weliswaar denkbaar, bv. wanneer 
blijkt dat de bestemmeling van de betekening tijdig kennis had van de betekening.747

 
285. De nietigheid van een gedinginleidende dagvaarding of van een verzoekschrift tot hoger 
beroep (of een ander processtuk), treft als zodanig enkel het betrokken door een nietigheid 
aangetast processtuk.  Als de vordering (daarin begrepen als subcategorie: het rechtsmiddel) 
inmiddels niet laattijdig is, kan zij opnieuw worden ingesteld. 
 Kan de rechter in zo’n geval de vordering of het rechtsmiddel ook onontvankelijk 
verklaren?  Het antwoord op die vraag is bevestigend, met de reserve dat het dan gaat om 
gevallen waarin de afsluiting van de toegang tot de rechter ingevolge de onontvankelijkheid 
moet worden gerelativeerd (men kan immers zoals gezegd de vordering of het rechtsmiddel 
opnieuw maar dan zonder de nietigheid instellen, voor zover dat nog tijdig kan). 
 De rechter die deze relativering wil onderstrepen, kan altijd zijn toevlucht nemen tot 
formules als “kan de vordering zoals neergelegd in de dagvaarding [etc.] niet worden 
toegelaten” of “verklaren de vordering in de huidige stand van het geding onontvankelijk”. 
 
b.3. Verkeerde wijze van indiening (verzending per post of per fax i.p.v. neerlegging ter 
griffie door afgifte aldaar) 
 
286. Hoe men een document aan de griffie laat geworden, is een vrij onbelangrijke aange-
legenheid, of zou dat moeten zijn (zie ook randnr. 278).  De persoonlijke afgifte van een 
document ter griffie, al dan niet door een advocaat, biedt nauwelijks meer garanties dan de 
verzending per post.  Met name wanneer verzending per post geschiedt met toevoeging van 
een dubbel exemplaar dat door de griffie wordt afgestempeld, een standaardpraktijk die 
dagelijks wordt toegepast, biedt die verzending evenveel garanties dat het stuk daadwerkelijk 
ter griffie werd neergelegd als persoonlijke afgifte ter plaatse.  Wanneer men bijvoorbeeld 
nog een volle week heeft om een bepaalde proceshandeling te verrichten, kan men perfect die 
werkwijze hanteren, omdat de verzender in die omstandigheden de afgestempelde kopie 

                                                 
746  Meer hierover onder randnr. 368. 
747  Wanneer op dag 1 betekend werd aan het parket terwijl dit eigenlijk niet kon omdat de verblijfplaats van 

de bestemmeling bekend was maar de bestemmeling kennis had van de betekening en dit ontegen-
sprekelijk vaststaat, bv. doordat hij op dag 10 het betekende exploot is gaan afhalen en getekend heeft 
voor ontvangst, dan is het normdoel toch bereikt (de betekening heeft haar signaalfunctie en haar functie 
van terkennisbrenging volbracht) maar in die situatie moet geoordeeld worden dat de beroepstermijn pas 
is beginnen te lopen vanaf, in dit voorbeeld, dag 10. 
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normaliter vóór het einde van de termijn in zijn bezit heeft.  Wie de afgestempelde kopie kort 
voor de laatste dag nog niet in bezit heeft, pleegt in zulke gevallen de griffie te bellen om te 
informeren of het stuk de griffie reeds bereikt heeft – indien dat niet het geval is, kan men nog 
steeds de passende maatregelen nemen (naar de griffie rijden bv. om het stuk aldaar af te 
geven). 
 Vereisen dat een partij of haar raadsman zich in persoon of middels een vertegen-
woordiger, ter griffie aanbiedt om een bepaald document af te geven, is bijgevolg volstrekt 
overbodig en zelfs hinderlijk.748  Dat men zich persoonlijk komt aanbieden omdat men zelf tot 
(bijna) de laatste dag gewacht heeft, is vanzelfsprekend een ander verhaal.  Men móet over de 
mogelijkheid beschikken om zich persoonlijk aan te bieden, precies omwille van het enigszins 
aleatoir karakter van de postbedeling, althans zolang andere verzendingswijzen (fax, e-mail) 
niet of niet steeds aanvaard worden. 
 
287. De niet-aanvaarding van verzending per fax is uitermate archaïsch en steunt op een 
wantrouwen tegenover het fenomeen van het afschrift daterend uit een periode waarin een 
afschrift letterlijk was afgeschreven van het origineel, uiteraard met risico van verschrijvingen 
of accidentele weglatingen.  Strikt gezien is de fax inderdaad een kopie, maar het gaat om een 
kopie die gelet op de aard van het gebruikte medium omzeggens steeds conform het origineel 
is (met zelfs bijkomende vermeldingen ter bevestiging van de identiteit van de afzender), be-
houdens licht verlies van beeldkwaliteit, dat bij de hedendaagse faxmachines echter niet van 
aard pleegt te zijn de leesbaarheid van gewone tekst substantieel aan te tasten. 
 Faxen niet aanvaarden, impliceert ook dat op of omstreeks laatste dagen, advocaten of 
hun medewerkers genoodzaakt worden zich (zeer vaak per auto) naar de griffie te verplaatsen 
– de fax is minder vervuilend en draagt niet bij tot verkeersproblemen.  Als er dan al proble-
men zijn van verminderde beeldkwaliteit, dan valt dit eenvoudig op te lossen door de zending 
ook per gewone post op te sturen: in zo’n geval is de fax determinerend voor de datum, en de 
zending per gewone post – waarvan het tijdstip van de ontvangst afhankelijk is van de wissel-
valligheden van de postbedeling – staat dan garant voor het “leescomfort”. 
 Naast archaïsch, is de niet-aanvaarding van verzending per fax ook een bron van rechts-
onzekerheid.  Zeer vaak wordt de verzending per fax immers wèl aanvaard.749  De niet-aan-
vaarding van gefaxte processtukken moet beschouwd worden als een vorm van willekeur, 
                                                 
748  Dit gebeurt niettemin in vele omstandigheden.  Zie bijvoorbeeld: Cass. 2 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 

4.  Art. 389, lid 1, W.I.B. (1992) bepaalt dat de memorie van antwoord van de verweerder in cassatie op 
de griffie van het Hof van Cassatie moet worden afgegeven.  Die wetsbepaling werd geschonden geacht 
door de verweerder in cassatie die zijn memorie van antwoord niet ter griffie afgeeft maar ze bij 
aangetekende brief naar de griffie verstuurt.  De postbode die de memorie bestelt, doet evenwel niets 
anders dan ze “afgeven”.  Er ligt geen enkele valabele reden voor om in zo’n geval van een partij of haar 
raadsman te vereisen dat zij zelf doen waar de postdiensten voor werden ingesteld, namelijk documenten 
van plaats A naar plaats B brengen.  Men kan uiteraard volhouden dat er bij verzending via de post een 
hoger risico op verlies is dan bij persoonlijke afgifte, maar hierboven werd reeds uiteengezet dat wanneer 
een dubbel met ontvangststempel wordt teruggestuurd, het risico van verlies en de discussies daarover 
uitgesloten worden. 

749  Zie bijvoorbeeld: Kh. Dendermonde 17 februari 2003, T.G.R. 2003, 23.  Zie hierover ook: D. 
MOUGENOT, “L’envoi de conclusions au greffe par telefax”, J.T. 2000, 121; M. STORME en M. E. 
STORME, “De telefax in het procesrecht”, Liber amicorum Marcel Briers, 1993, 377.  Zie ook de 
verwijzingen bij: G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, 57, voetnoot 2. 
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aangezien zij op geen enkele redelijke grondslag steunt en zij indruist tegen wat tegenwoordig 
algemeen gebruikelijk is en in ruime mate aanvaard wordt. 
 Een bijkomende reden om de niet-aanvaarding van verzending per telefax als wille-
keurig te beschouwen, bestaat erin dat de Wet van 20 oktober 2000 een nieuw art. 32 in het 
Gerechtelijk Wetboek zal invoeren, krachtens hetwelk de kennisgeving van een proceshande-
ling (met inbegrip van een neerlegging ter griffie), kan geschieden per fax of per e-post, doch 
dat uitvoeringsbesluiten reeds jarenlang op zich laten wachten.750

 Een brief van 8 juni 2006 die per e-mail van 18 juli 2006 aan alle advocaten van de 
Leuvense balie bezorgd werd, m.b.t. de neerlegging van conclusies per fax te Turnhout, 
illustreert hoe de gebruiken c.q. voorschriften in bepaalde lokale balies ronduit hemeltergend 
zijn. 
 “Tijdens de laatste besprekingen binnen de werkgroep ‘Overleg Magistratuur-Balie’, is 
het probleem ter spraak gebracht rond de neerlegging van besluiten per faxbericht in het geval 
waarin termijnen voorzien werden conform Art. 747 e.v. Ger. W. /  Het probleem spitst zich 
voornamelijk toe op de vraag op welk ogenblik een faxbericht geacht wordt ‘neergelegd’ te 
zijn ter griffie.  /  Teneinde een proces binnen het proces te vermijden alsmede een 
voorkeurbehandeling van het ene dossier t.o.v. het andere, heeft de Algemene Vergadering 
van de Rechtbank beslist, op haar vergadering van 6 dezer om als datum van neerlegging te 
beschouwen de datum waarop dit bericht ingekomen is ter griffie tijdens de openingsuren van 
de griffie en mits dit faxbericht ook ondertekend wordt binnen deze zelfde openingsuren door 
een advokaat die handelt voor de berichtgever.  /  De handtekening die op het faxbericht werd 
aangebracht door de verzender en voor de verzending volstaat dus niet.” 
 Dergelijke praktijken geven blijk van een verkrampt vasthouden aan realiteiten uit een 
ver vervlogen verleden.  Een handtekening in handen hebben, stond vroeger gelijk met het 
vasthouden van de inkt die uit iemands pen of ganzenveer gevloeid was.  Zo ook was “met 
iemand praten” vroeger gelijk met: de trillingen in de lucht veroorzaakt door zijn 
stemapparaat met het trommelvlies opvangen.  Het Turnhoutse standpunt is daarom even 
absurd als de stelling dat, om iets wat men per telefoon gehoord heeft te kunnen beschouwen 
als een boodschap van de spreker, men dezelfde boodschap ook nog moet gehoord hebben 
van een boodschapper die de spreker gestuurd heeft, zodat de boodschapper het aan de 
ontvanger ook nog eens in levende lijve kan zeggen.  Net zoals een handtekening per fax geen 
handtekening is, is een stem per telefoon ook geen stem, maar enkel geluid voortgebracht 
voor een elektrisch apparaat.  Kortom, een postduif naar de griffie sturen met een conclusie, is 
dus een veiliger methode dan de fax te gebruiken…  Het punt van enige “voorkeur-
behandeling” is totaal naast de kwestie: iemand die met een PC werkt, zal ook sneller 
schrijven dan iemand die met een ganzenveer schrijft, maar dat geen verhaal van enige 
voorkeursbehandeling.  Om een fax te versturen is nu eenmaal bij de bestemmeling geen 
menselijke handeling vereist, zodat niet valt in te zien waarom men ook voor faxen op 
krampachtige wijze zou vasthouden aan de openingsuren van de griffie. 
 
                                                 
750  Meer hierover bij: M. E. STORME, “Het verrichten van rechtshandelingen door middel van nieuwe tele-

communicatiemiddelen – De nieuwe wetsbepalingen ingekaderd in de algemene leer van de kennis-
geving”, R.W. 2001-02, (433) 446. 
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288. Een persoonlijke aanbieding van een processtuk ter griffie vereisen, draagt in geen 
enkel opzicht bij tot het goede verloop van de procedure.  Er bestaat wellicht een risico dat 
stukken per post verloren gaan, doch wanneer men handelt zoals hierboven beschreven, is dat 
risico geheel gedekt.  Het risico bestaat bovendien – voor wie ervoor kiest het niet uit te 
sluiten door te handelen zoals hiervoor beschreven – slechts in hoofde van degene die ervoor 
kiest een beroep te doen op de post.  Wie een document op een bepaalde plaats wil doen 
toekomen en daarvoor beroep doet op de postdienst, brengt op geen enkele wijze iemands 
recht van verdediging in gevaar. 
 Niettemin vereist het Hof van Cassatie soms dat men zich persoonlijk ter griffie komt 
aanbieden, zonder dat men iets anders moet doen dan wat de postbode doet, namelijk docu-
menten afgeven. 
 In het geval dat aanleiding gaf tot het arrest van 15 april 1999751, was het volgende 
gebeurd.  Een advocaat bij de balie te Charleroi had een met redenen omkleed en door hem 
ondertekend verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde 
verdenking per post opgestuurd naar de griffie van het Hof van Cassatie.  Het verzoekschrift 
heeft de griffie goed bereikt, het Hof doet er immers uitspraak over twee dagen nadat het is 
ingekomen. 
 Het Hof overweegt: “Overwegende dat het verzoekschrift, dat niet is neergelegd ter 
griffie van het Hof overeenkomstig artikel 653 van het Gerechtelijk Wetboek, niet ontvanke-
lijk is; Om die redenen, wijst het verzoek af; veroordeelt eiser in de kosten”. 
 Artikel 653 Ger. W. luidt: “De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter 
wordt ingesteld bij een met redenen omkleed en door een advocaat ondertekend verzoek-
schrift dat ter griffie van het Hof van Cassatie wordt ingediend.” 
 Niets in de tekst van art. 653 Ger. W. doet vermoeden dat, wanneer men het waagt het 
verzoekschrift per post te versturen, de vordering zal worden afgewezen als zijnde onont-
vankelijk.  Wie iets per post verstuurt, bewijst de griffie zelfs een dienst.  Immers, op een nor-
male werkdag zijn griffies toegankelijk voor het publiek, mensen komen inlichtingen vragen, 
dossiers inkijken, stukken neerleggen omdat het de laatste dag is, enzovoort.  Er heerst dus 
een bepaalde mate van bedrijvigheid en drukte.  Wanneer men in dit land geen conclusies 
meer ter griffie zou mogen indienen per post (wat, toegegeven, door de wet wel uitdrukkelijk 
wordt toegelaten, zie art. 742 Ger. W.), dan zouden er wachtrijen dreigen te ontstaan.  Voor 
de griffie zelf betekent een toezending per post m.a.w. geen noemenswaardig extra werk of 
extra kost (behalve de postzegel voor het terugsturen van de kopie met datumstempel – maar 
als dat het probleem zou zijn, moet de wetgever maar vereisen dat wie een ontvangstbewijs 
van de griffie wil, een aan zichzelf geadresseerde en van een postzegel voorziene enveloppe 
bijvoegt). 
 Voor de rechtzoekende daarentegen betekent dat vereiste een zeer zware last (en kost).  
Een advocaat die een postzegel nodig heeft, of een advocaat die omzeggens een halve dag in 
de weer is om zich van Charleroi naar Brussel en terug te begeven: dat maakt voor zijn cliënt 
een substantieel verschil uit. 

                                                 
751  Cass. 15 april 1999, Arr. Cass. 1999, 511. 
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 Daarnaast is er ook het principieel probleem dat de rechtzoekende verschalkt wordt.  
Immers, de gebruikte bewoordingen in art. 653 Ger. W. doen niet meteen vermoeden dat “het 
verzoekschrift (…) niet ontvankelijk is”.  De vordering zou niet ontvankelijk verklaard mogen 
worden indien blijkt dat de eiser geen rechtsvordering heeft, m.a.w. niet de mogelijkheid 
heeft om over zijn aanspraak een rechterlijke uitspraak te bekomen. 
 Het loutere feit dat het verzoekschrift per post verstuurd wordt, mag dus geen probleem 
van ontvankelijkheid opleveren.  Er zou hooguit sprake mogen zijn van een vormgebrek dat 
een – voor dekking vatbare – nietigheid oplevert. 

Gebruik maken van de post om een document op de griffie te laten belanden, zou strikt 
gezien niet eens als een vormgebrek mogen worden beschouwd. 
 Indien het gaat om een document dat om een of andere reden op het moment van de 
indiening nog moet worden aangevuld (wat, afhankelijk van de werkwijze van de opsteller, 
soms gebeurt met een verzoekschrift tot hoger beroep), is het denkbaar dat het nuttig is te 
vereisen dat de indiener zich ter griffie begeeft.  Indien daarentegen niets anders aan de orde 
is dan een document aan de griffie te laten geworden, zou een “neerlegging” of “indiening” 
ter griffie eigenlijk op geen enkele wijze mogen impliceren dat toezending per post niet 
toegelaten is. 
 Ongelukkig genoeg ging het in casu om een verzoek tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter, een fenomeen dat men binnen de magistratuur niet altijd genegen is (wat begrijpelijk 
is, gezien de aard van het fenomeen en de omstandigheden waarin er in de praktijk soms ge-
bruik of misbruik van wordt gemaakt).752  Wanneer rechters een verzoek (dat zij behoorlijk 
ontvangen hebben!) afwijzen als zijnde onontvankelijk omdat het per post werd verstuurd, 
versterken zij hun geloofwaardigheid ten aanzien van de rechtzoekende niet.  Indien binnen 
de magistratuur het gevoelen – of zelfs de ervaring – bestaat dat de mogelijkheid om een 
verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking te vaak 
wordt gebruikt (of misbruikt), dienen andere mechanismen uitkomst te bieden dan per post 
verstuurde documenten te weigeren.  De wetgever is reeds opgetreden met het oog op het 
inbouwen van een filtermechanisme: ingevolge de wijziging bij wet van 12 maart 1998, 
vereist art. 653 dat het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wordt 
ondertekend door een advocaat.753  Als zou blijken dat nog steeds te veel (kennelijk niet-
ernstige) verzoekschriften tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingediend, dan 
moet het filtermechanisme maar worden aangepast (bv.: ondertekening door drie advocaten 
vereisen, desnoods met tien jaar ervaring, etc.). 
 Minstens vereist de fair-play dat de griffie die een document ontvangt waarvan men 
weet dat verzending per post ervan niet wordt toegelaten, terstond de verzender belt, teneinde 

                                                 
752  Zie daarover ook de Wet van 6 december 2005 tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van 

het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak 
aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te 
berechten (Belgisch Staatsblad 13 januari 2006). 

753  Elders werd reeds opgemerkt dat dit filtermechanisme eigenlijk een versoepeling inhoudt tegenover de 
vroegere rechtspraak, die ondertekening door een advocaat bij het Hof van Cassatie vereist achtte, zie 
randnr. 193. 
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hem de mogelijkheid te bieden om, desnoods nog de dag zelf indien het de laatste dag is, het 
stuk ter griffie te komen indienen. 
 Dat die fair-play in de besproken zaak ontbrak, moge nog blijken uit het volgende: in 
art. 747 Ger. W. is sprake van een verzoekschrift dat “ter griffie [wordt] neergelegd”.  De 
toezending per post van verzoekschriften op grond van art. 747 Ger. W., is een standaard-
praktijk die terecht algemeen aanvaard wordt.  Van een verzoekschrift dat daarentegen op 
grond van art. 653 Ger. W. per post aan de griffie wordt gericht, overweegt het Hof van Cas-
satie dan weer dat het “niet is neergelegd ter griffie”…754

 
b.4. “Ontbrekende stempel”: kopie van beslissing werd niet voor eensluidend verklaard door 
griffie van gerecht dat beslissing gewezen heeft (bij aanvoering van schending van gezag van 
gewijsde) 
 
289. De situatie die hier beoogd wordt, is een voorbeeld van een geval waarbij een ontbre-
kende stempel – bij uitstek een puur formele kwestie – aanleiding geeft tot een onontvanke-
lijkheid, waarbij een eenvoudige regularisatie meer aangewezen is. 
  Een partij voert aan dat het bestreden arrest het gezag van gewijsde schendt van een 
vroeger arrest.  Het Hof van Cassatie overweegt dat het onderzoek van het middel het Hof 
verplicht kennis te nemen van de volledige inhoud van het oudere arrest.755  Het bestreden 
arrest geeft die inhoud niet weer.  Het Hof overweegt vervolgens dat het niet vermag acht te 
slaan op een ter griffie van het Hof van Cassatie neergelegde kopie van het betrokken oudere 
arrest, die niet voor eensluidend werd verklaard door de griffier van het gerecht dat de 
beslissing heeft gewezen.  Het middel dat de schending van het gezag van gewijsde aanvoert, 
wordt afgewezen als zijnde niet ontvankelijk. 
 Datgene wat de eiser in cassatie aanvoerde was fundamenteel, namelijk dat een rechter-
lijke uitspraak gewezen zou zijn met miskenning van het gezag van gewijsde van een 
vroegere uitspraak.  De grondslag waarop dat middel onontvankelijk verklaard werd, kan 
bezwaarlijk als fundamenteel beschouwd worden, nl. een ontbrekende stempel.  Op grond 
daarvan, wordt de eiser het recht ontzegd om gehoord te worden over de gegrondheid van zijn 
aanspraak (in casu het cassatiemiddel). 
 Dat het Hof van Cassatie in een dergelijke situatie vereist dat een kopie ter griffie wordt 
neergelegd die door de griffier van het gerecht dat de uitspraak gewezen heeft voor 
eensluidend verklaard werd, is op zich niet onbegrijpelijk of onredelijk.  Een bepaalde mate 
van zekerheid dat de voorgelegde kopie overeenstemt met het origineel, is niet onwenselijk 
(ofschoon men zou kunnen voorhouden dat wanneer de wederpartij niet aanvoert dat het stuk 
vervalst is, aangenomen mag worden dat de kopie overeenstemt met het origineel).  De eens-
luidendverklaring vanwege de griffie is dus eenvoudigweg een waarborg van de authenticiteit 
van de kopie, m.a.w. een vormvoorschrift dat als zodanig niets te maken heeft met de vraag of 
de eiser het recht heeft om over de gegrondheid van zijn aanspraak te worden gehoord.  De 
                                                 
754  Zie voor een ander geval van afwijzing van een document (meer bepaald een memorie van antwoord in 

een fiscale zaak) omdat het niet ter griffie werd afgegeven maar per aangetekende brief werd opgestuurd 
naar de griffie: Cass. 23 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 239. 

755  Cass. 2 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 514. 
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aangewezen oplossing in zo’n geval is dat de griffier de eiser in cassatie uitnodigt om alsnog 
een kopie ter griffie neer te leggen waarop de juiste stempel prijkt, binnen een bepaalde 
termijn.  Het middel daarentegen zonder meer afwijzen als zijnde onontvankelijk zonder kans 
tot regularisatie, bedreigt de geloofwaardigheid van de rechtspraak ten aanzien van de 
rechtzoekende, die zijn zaak niet wil verliezen omdat ergens een komma verkeerd staat of een 
stempeltje ontbreekt.756

 
b.5. De voorafgaande betekening van het verzoekschrift in de cassatieprocedure 
 
290. Luidens art. 1079 Ger. W. wordt de voorziening in cassatie ingesteld door op de griffie 
van het Hof van Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf 
wordt betekend aan de partij tegen wie de voorziening is gericht. 
 Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de voorafgaande betekening een zogenaamd 
“substantieel vormvereiste” betreft (meer over dat begrip: randnr. 359).757

 In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 7 april 1997, was het verzoekschrift op 
29 november 1996 ter griffie van het Hof ingediend.  Pas op 3 december 1996 werd het aan 
de verweerders betekend.  Het Hof verklaart de voorziening niet ontvankelijk. 
 Om de twee hypothesen te onderscheiden volgens dewelke een dergelijk probleem moet 
worden benaderd, past het na te gaan of er een louter vormgebrek voorligt, dan wel een pro-
bleem van termijnoverschrijding.  De gebeurtenis die binnen de termijn moet gebeuren, is 
vanzelfsprekend de instelling van de voorziening door op de griffie van het Hof een verzoek-
schrift in te dienen, aangezien dat volgens art. 1079 Ger. W. de wijze is waarop de voorzie-
ning wordt ingesteld.758  In beginsel dient de betekening van het verzoekschrift daaraan 
vooraf te gaan.  De verweerder kan bijgevolg niet verrast worden door een situatie waarin de 
termijn volgens hem verstreken is – hij ontving binnen de termijn geen betekening – doch na-
derhand blijkt dat toch een voorziening werd ingesteld binnen de termijn. 
 Uitgangspunt is dat de verweerder, eens de termijn verstreken is zonder dat hij een bete-
kening ontving, erop mag vertrouwen dat het te laat is voor de wederpartij om een voorzie-
ning in te stellen.  In die situatie past het een voorziening die binnen de termijn ter griffie 
werd neergelegd doch slechts na het verstrijken van de termijn aan de verweerder betekend 
werd, onontvankelijk te verklaren.  In deze hypothese moet de voorziening geacht worden 
niet te zijn neergelegd conform de voorschriften der wet binnen de termijn. 
 Indien daarentegen geen probleem van termijnoverschrijding aan de orde is, kan de 
verweerder allerminst in zijn legitieme verwachtingen verschalkt worden indien blijkt dat op 
het moment van de betekening aan de verweerder van het verzoekschrift, dit reeds ter griffie 
is ingediend.759  De bedoeling van de betekening van het verzoekschrift is de verweerder 

                                                 
756  Zie ook nr. 280 (ontbrekende handtekeningen). 
757  Cass. 7 april 1997, Arr. Cass. 1997, 418; Cass. 28 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1114. 
758  Cass. 15 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 72: de instelling van de voorziening gebeurt door de neerlegging 

van het verzoekschrift ter griffie, niet door de betekening ervan. 
759  Zoals het geval was in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 28 november 1996 (cf. supra).  In die 

zaak ging het om een voorziening tegen een arrest van het hof van beroep van 6 februari 1996, ingesteld 
bij verzoekschrift ingediend ter griffie van het Hof van Cassatie op 2 april 1996, en betekend aan de 
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ervan op de hoogte te brengen dat er een cassatieprocedure volgt.  Naar termijnen toe heeft de 
omstandigheid dat op het moment van de betekening het verzoekschrift reeds ter griffie is 
ingediend, geen invloed.  Immers, art. 1093 Ger. W. bepaalt dat de termijn waarover de 
verweerder beschikt om zijn antwoord ter griffie in te dienen, drie maanden bedraagt, te 
rekenen van de dag waarop het inleidende verzoekschrift of de memorie van toelichting is 
betekend. 
 Wanneer aldus de voorziening te vroeg ter griffie is neergelegd zonder dat de navol-
gende betekening plaatsvindt buiten de termijn, ligt er geen probleem van termijnover-
schrijding voor, doch wel een louter vormgebrek.  Die betekening is uiteraard van belang, 
maar indien zij niet voor doch na de indiening ter griffie en eveneens binnen de termijn 
gebeurt, lijkt zoiets niet van aard de onontvankelijkheid van de voorziening te kunnen recht-
vaardigen. 
 De cassatieprocedure is ingebed in het Gerechtelijk Wetboek en het valt niet in te zien 
waarom op het geval hierboven besproken, de verzachtingen van de nietigheid niet van toe-
passing zouden zijn.  Het normdoel van de voorafgaande betekening is de verweerder binnen 
de termijn in te lichten van de instelling van een voorziening in cassatie.  Indien dat gebeurd 
is, lijkt geen valabele reden voorhanden om art. 867 Ger. W. geen uitwerking te laten vin-
den.760  Een beroep op de categorie van de “substantiële vormvoorschriften” om te 
ontsnappen aan de verzachtingen van de nietigheid, lijkt in het licht van de ruime 
verwoording (“Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij…”) van art. 860 
Ger. W. niet te stroken met de bedoeling van de wetgever.761

 
2. Niet-ontvankelijkheid c.q. nietigheid wegens termijnoverschrijding 
 
291. Een termijnoverschrijding als zodanig, impliceert niet dat een welbepaalde sanctie zich 
opdringt.  Er bestaan zelfs termijnoverschrijdingen waaraan helemaal geen sanctie verbonden 
is (bv. niet inachtneming van de termijnen neergelegd in art. 747, § 1, Ger. W.).762

 Het gegeven dat een termijn niet in acht werd genomen, heeft derhalve geen enkele im-
plicatie voor de opportuniteit dan wel voor de aard van de eventuele sanctie. 
 Eigen aan het fenomeen van de termijnoverschrijding is wel dat mogelijkheden tot re-
mediëring – in de zin van het alsnog ongedaan maken van het euvel – beperkt zijn door de on-
omkeerbaarheid van het verstrijken van de tijd.  Men kan post factum nog wel een hand-

                                                                                                                                                         
wederpartijen op 5 april 1996.  Zelfs indien het arrest van 6 februari 1996 nog tijdens de maand februari 
1996 betekend zou zijn, dan zou de termijn van drie maanden pas in mei verstrijken. 

760  In dezelfde zin (maar n.a.v. een betekening aan het parket in omstandigheden waarin dat niet geldig kon 
gebeuren; waarna het normdoel bereikt wordt geacht omdat de bestemmeling van de betekening tijdig 
verweer heeft gevoerd door indiening van een memorie van antwoord): Cass. 7 juni 2001, www.cass.be. 

761  In dezelfde zin: R. SOETAERT, “Nietigheid wegens vormverzuim en verval door tijdsverloop ter zake van 
proceshandelingen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, 
Acco, 1976, 49. 

762  Cf. supra, randnrs. 30-31, over de termijnen van orde. 
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tekening plaatsen of een machtigingsdocument voorleggen e.d.m.763, maar men kan niet 
naderhand een akte tot hoger beroep alsnog tijdig indienen.764

 Of een sanctie bij termijnoverschrijding opportuun is, en zo ja dewelke, is afhankelijk 
van de aard van de verstreken termijn.  Bij een termijn van orde, zoals vervat in art. 747, § 1, 
Ger. W., is er per definitie geen sanctie, daar zulke termijnen niet gelden als bindende rechts-
normen.  Zij zijn slechts indicatieve gedragsregels, m.a.w. vrijblijvende uitnodigingen van de 
wetgever. 
 De vraag naar de aangewezen sanctie bij overschrijding van een termijn, is afhankelijk 
van de band die de termijn(overschrijding) heeft met de rechtsvordering.  Bij een termijn om 
een rechtsmiddel aan te wenden, is er in dat opzicht uiteraard sprake van een rechtstreeks 
verband.  Wie te laat hoger beroep instelt, heeft het recht om over zijn hoger beroep een uit-
spraak ten gronde te bekomen verloren, zodat de onontvankelijkheid daar een onvermijdelijke 
sanctie is.  De partij die overgaat tot betekening van een rechterlijke uitspraak, mag erop reke-
nen dat na het onbenut verstrijken van de beroepstermijn, de mogelijkheid van hoger beroep 
voor de wederpartij definitief is afgesloten.  Hetzelfde geldt voor het intreden van de verja-
ring: ook daar is sprake van een onherroepelijk gevolg van het onbenut laten verstrijken van 
een termijn, zonder mogelijkheden van remediëring (ook weer omwille van het rechtstreeks 
verband van het verstrijken van de termijn met de rechtsvordering zelf, gekoppeld aan de 
noodzaak tot bescherming van de rechtszekerheid en de verworven rechten van de weder-
partij).765

 Anderzijds zijn er ook termijnen die kunnen verstrijken zonder dat de rechtsvordering 
daardoor teloorgaat.  Soms zijn termijnen bedoeld ter ordening van het goede procesverloop, 
precies zoals (loutere) vormvoorschriften.  Niet het bestaan zelf van de rechtsvordering is dan 
aan de orde, wel de uitoefening ervan.  Een goed voorbeeld daarvan zijn conclusietermijnen, 
zoals besproken wordt in de randnummer 337.  Een overschrijding van een termijn die geen 
rechtstreeks verband vertoont met het bestaan van de rechtsvordering zelf, doch die enkel be-
trekking heeft op de uitoefening van de rechtsvordering (m.a.w. op de ordening van het goede 
procesverloop), kan enkel resulteren in nietigheid.  Het gevolg daarvan is vanzelfsprekend dat 
ook de verzachtingsregeling toepassing kan vinden. 
 Het gegeven dat de wetgever uitdrukkelijk gewild heeft dat bepaalde termijnoverschrij-
dingen voor verzachting in aanmerking komen, blijkt sinds een wetswijziging bij Wet van 23 
november 1998 uit de nieuwe tekst van art. 867 Ger. W.766  De nieuwe tekst van art. 867 Ger. 

                                                 
763  Zie voor een toepassing: Cass. 4 mei 2001, C.98.0199/N, www.cass.be, geciteerd in randnr. 490. 
764  Iets anders is wanneer de handeling die de termijn deed ingaan, met een nietigheid behept is – in dat 

geval is denkbaar dat iets wat op een laattijdigheid leek, toch geen laattijdigheid is (zie randnr. 284). 
765  Naast de rechtszekerheid, noopt ook het gelijkheidsbeginsel in dit soort gevallen tot oplossingen die soms 

streng of onbillijk kunnen lijken – wat men toegeeft aan de één, kan men moeilijk weigeren aan de ander, 
die zich per hypothese in een geheel vergelijkbare situatie bevindt (zie daarover: P. VAN ORSHOVEN, 
“Formalisme? Ja en neen...”, De Juristenkrant, 24 april 2001, 3). 

766  Art. 867 Ger. W.: “Het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling met 
inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen of van de 
vermelding van een vorm kan niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de 
handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in 
acht is genomen.” (met cursivering van de woorden toegevoegd bij Wet van 23 november 1998). 
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W. is, als procedureregel, van onmiddellijke toepassing, dus ook op gevallen waarover geoor-
deeld moet worden na de inwerkingtreding van de wet maar die zich voordien voordeden.767  
Meer over die wetswijziging onder randnr. 337. 
 
292. In het vorige randnummer kwam enkel de vraag aan bod aan de hand van welk 
criterium dient te worden uitgemaakt of een termijnoverschrijding, indien zij überhaupt 
aanleiding moet geven tot een sanctie, te sanctioneren is met onontvankelijkheid dan wel met 
nietigheid. 
 De bespreking van “Niet-ontvankelijkheid ratione temporis” zelf vindt men onder dat 
opschrift onder randnrs. 110 e.v. 
 De bespreking van de termijnen voorgeschreven op straffe van nietigheid vindt men 
onder de hierna volgende randnummers. 
 
C. TERMIJNEN VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID 
 
1. Wachttermijnen 
 
293. De op straffe van nietigheid voorgeschreven wachttermijn, is een termijn gedurende de-
welke iets niet mag gebeuren.  Het gaat, zoals reeds vermeld onder randnr. 27, om een mini-
mumtermijn.  De uitdrukking “wachttermijn” geeft op zich geen indicatie over welke sanctie 
zich opdringt bij miskenning ervan, maar toch is het verval van enig recht of de onontvan-
kelijkheid van de vordering moeilijk denkbaar bij miskenning van een wachttermijn. 
 Te vroeg tegen iemand optreden, kan voor de begunstigde van de termijn niet resulteren 
in een confrontatie met de situatie waarin hij opgelucht kan ademhalen en weten dat het alle-
maal voorbij is (zoals na het verstrijken van een vervaltermijn of na het bereiken van de verja-
ring) doch vervolgens tóch nog gedagvaard wordt.  Te vroeg optreden kan m.a.w. nooit in 
conflict komen met de rechtszekerheid (die in sommige gevallen vereist dat de toegang tot de 
rechter wordt afgesloten voor iemand die te lang gewacht heeft met de effectieve uitoefening 
van zijn aanspraak).  Te lang wachten kan aanleiding geven tot verlies van de rechtsvordering 
– niet lang genoeg wachten kan dat niet. 
 De aard van de sanctie bij miskenning van een wachttermijn, houdt ook verband met de 
finaliteit ervan.  De bedoeling van wachttermijnen is om degene in wiens voordeel de wacht-
termijn loopt, de kans te bieden zich te beraden, zijn verweer voor te bereiden of, bij de 
wachttermijnen in het executierecht, de veroordeelde de kans te bieden alsnog het nodige te 
doen opdat hij behoorlijk zou kunnen presteren teneinde uitvoeringsmaatregelen te vermijden. 
 Wachttermijnen zijn derhalve gericht op bescherming van partijbelang.  Zij beogen niet, 
zoals de vervaltermijnen, de vlotte werking van het rechterlijk apparaat (wachttermijnen ver-
tragen; indien zij uiteindelijk blijken een versnellend resultaat te hebben, doordat bv. een par-
tij reeds goed voorbereid ter inleidingszitting verschijnt en de zaak met korte debatten kan 
worden afgehandeld, is dat slechts een onrechtstreeks resultaat van de vertraging). 
 

                                                 
767  Cass. 19 maart 2004, J.L.M.B. 2004, 716 en J.T. 2004, 573. 
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294. Uit het bovenstaande randnummer zou men kunnen afleiden dat de sanctie verbonden 
aan de miskenning van een wachttermijn, slechts de nietigheid kan zijn.  Dat is niet helemaal 
juist.  De sanctie kan hier inderdaad niet verlies van rechtsvordering zijn die aanleiding geeft 
tot onontvankelijkheid, maar toch is de nietigheid na de miskenning van een wachttermijn 
niet de enig denkbare sanctie.  Zij is wel de zwaarst denkbare sanctie bij miskenning van een 
wachttermijn.  De minst zware sanctie is in dit geval de afwezigheid van enige sanctie (die 
ook het gevolg kan zijn van verzachting van de nietigheidssanctie, zoals hierna zal 
uiteengezet worden).  Tussen beide polen liggen andere oplossingen, zoals schorsing van de 
rechtspleging768 of uitstel van de zaak (hetzij door een verdaging op vaste datum, hetzij door 
een verzending naar de rol). 
 
295. Aan de hand van het voorbeeld van de dagvaardingstermijn (parallel bij de verschij-
ningstermijnen bij hoger beroep), meteen ook de meest archetypische wachttermijnen, wordt 
een en ander duidelijk.769

 Art. 710 Ger. W. bepaalt dat de termijnen van dagvaarding zijn voorgeschreven op 
straffe van nietigheid.  Dezelfde regel is, luidens lid 2 van dat artikel, van toepassing op de 
andere vormen van oproeping die de wet bepaalt. 
 Worden bv. beoogd door art. 710 Ger. W. (waarin het begrip “dagvaarding” sensu lato 
gebruikt wordt): de termijn van 8 dagen in acht te nemen bij een dagvaarding ten gronde (art. 
707 Ger. W.); de termijn van 2 dagen in acht te nemen bij een dagvaarding in kort geding (art. 
1035 Ger. W.); de termijn van 2 dagen in acht te nemen bij hoger beroep tegen een kortge-
dingbeschikking (art. 1040 Ger. W.); de termijn van 15 dagen bij hoger beroep tegen een be-
slissing ten gronde (art. 1062 Ger. W.); de termijn van 15 dagen bij een verzet tegen een 
arrest gewezen bij verstek.770

 Moet men, op basis van lectuur van art. 710 Ger. W., besluiten dat in al die gevallen 
sprake is van nietigheid van de gedinginleidende akte of van de akte van beroep?  Dat zou al 
te gemakkelijk zijn.  Dat zou ook enigszins hardvochtig zijn, of minstens disproportioneel. 
 De wetgever heeft hier terecht voor een vangnet gezorgd.  Met name is de miskenning 
van wachttermijnen (evenals miskenning van alle op straffe van nietigheid voorgeschreven 
termijnen) ingebed in de regeling m.b.t. de verzachting van nietigheid. 
 De wetgever heeft geoordeeld dat degene die “slachtoffer” werd van een miskenning 
van een wachttermijn, geen belangenschade moet aantonen (zie art. 862 Ger. W.: de regel van 
art. 861 geldt niet bij miskenning van termijnen voorgeschreven op straffe van verval of 

                                                 
768  Hieronder zal nog blijken dat schorsing van de rechtspleging, hoewel hier theoretisch denkbaar, in de 

praktijk geen zin zal hebben.  Een schorsing van de rechtspleging kan aan de orde zijn wanneer iets moet 
gebeuren vooraleer de procedure voortgang kan vinden, maar die gebeurtenis op een onbepaald tijdstip 
zal plaatsvinden (bv. de overlegging van stukken, het ondernemen van een verplichte verzoenings-
poging).  Wanneer niet genoeg tijd in acht werd genomen tussen de dagvaarding en de verschijnings-
datum, is veeleer een eenvoudig uitstel aan de orde, zodat uiteindelijk aan de gedaagde evenveel of meer 
tijd gegund wordt als was de verschijningstermijn in acht genomen. 

769  Zie daarover ook onder randnummer 256. 
770  Vanzelfsprekend behoudens verkorting van de termijnen bij beschikking of verlenging wegens afstand.  

Zie voor een toepassing: Luik 29 juni 2004, J.L.M.B. 2005, 414. 
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nietigheid).  Dat is aanvaardbaar: bij miskenning van wachttermijnen mag belangenschade 
vermoed worden (al was het maar ter vermijding van onverkwikkelijke bewijsproblemen). 
 Met name wat betreft de wachttermijnen, kan echter art. 867 Ger. W. soelaas brengen.  
Die bepaling, zoals gewijzigd bij wet van 3 augustus 1992 en bij wet van 23 november 1998, 
luidt: “Het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling met inbe-
grip van de niet-naleving van de op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen of van de 
vermelding van een vorm kan niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt 
ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-
vermelde vorm werkelijk in acht is genomen.”771

 Het normdoel van wachttermijnen is, zoals gezegd: zorgen dat de begunstigde van de 
termijn (in de bovenstaande voorbeelden: de gedaagde in eerste aanleg, de geïntimeerde in 
hoger beroep) de nodige tijd krijgt om zich te beraden of om zich voor te bereiden.  Zich 
beraden betekent in deze context: raad inwinnen, nadenken over wat men gaat doen, 
eventueel een raadsman contacteren, een dossier samenstellen, soms een verweer 
voorbereiden. 
 De miskenning van de hier beoogde wachttermijnen kan aanleiding geven tot twee 
soorten resultaten, nl. ten eerste de gedaagde verschijnt niet, ten tweede hij verschijnt wel.  
Als hij niet verschijnt, zal de rechter in principe oog moeten hebben voor de miskenning van 
de wachttermijn, m.a.w. de rechter zal in dat geval geen verstek mogen toestaan.  Moet zoiets 
dan aanleiding geven tot nietigverklaring van de akte (gedinginleidende dagvaarding of akte 
van hoger beroep)?  Het antwoord is duidelijk neen.  De nietigverklaring zou in dat geval 
vergelijkbaar zijn met het bombarderen van een huis omdat er een barst in een venster zit. 
 Zoals ook vermeld onder randnr. 708, moet de rechter in zo’n geval uitstellen op vaste 
datum of naar de rol verzenden, wat erin resulteert dat de gedaagde de nodige tijd krijgt om 
zich te beraden (dus: het normdoel zal bereikt zijn).772

 In het tweede geval, nl. wanneer de gedaagde spijts de miskenning van de wachttermijn 
verschijnt, zijn er twee hypotheses mogelijk.  De eerste is dat de gedaagde zich over de mis-
kenning niet beklaagt.  Indien in dat geval de zaak ter inleidingszitting met korte debatten 
bepleit wordt, mag het normdoel als bereikt beschouwd worden.  Kennelijk heeft de gedaagde 
in deze hypothese voldoende voorbereidingstijd gehad, zoniet zou hij de miskenning van de 
verschijningstermijn ongetwijfeld hebben opgeworpen. 
 Als de gedaagde zich wel beklaagt over de miskenning van de wachttermijn, is er nog 
steeds geen reden tot nietigverklaring, omdat in deze hypothese gehandeld kan worden zoals 
bij niet-verschijning: verdaging of verzending naar de rol.  Er is dus, bij miskenning van de 
hier beoogde wachttermijnen, geen enkele hypothese waarin de nietigverklaring van de dag-
vaarding of de akte van beroep daadwerkelijk mag worden uitgesproken, aangezien voor alle 
gevallen een remediëring denkbaar is die uitmondt in de verwezenlijking van het normdoel 

                                                 
771  Zie randnr. 337 met meer informatie over de wetsgeschiedenis.  Zie ook randnr. 382 e.v. 
772  In dezelfde zin: R. DE CORTE, “Termijnen in het gerechtelijk recht”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele 

problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 37.  Zie ook: G. CLOSSET-MARCHAL, “La 
sanction des délais en droit judiciaire privé”, in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 385; 
J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 11. 
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zonder dat iemands rechten geschaad worden en zonder dat wordt afgeweken van de doel-
stellingen van de wachttermijnen. 
 
296. Wat de berekening van de wachttermijnen betreft, bestond er in de wat oudere 
rechtsleer soms twijfel, met name in de hypothese dat de laatste dag een zaterdag, zondag of 
wettelijke feestdag was.773  Het Hof van Cassatie heeft op dit stuk duidelijkheid gebracht.774  
Met name heeft het Hof geoordeeld dat de wachttermijn in zijn geheel moet worden 
geëerbiedigd, zodat de handeling niet kan worden gesteld op de vervaldag maar wel op de dag 
volgend op de vervaldag.775

 Aangezien de laatste dag (dies ad quem) in de termijn begrepen is (art. 53, lid 1) en 
degene in wiens voordeel de termijn loopt ook nog op de laatste dag de mogelijkheid moet 
hebben om handelingen te verrichten waarvoor de wachttermijn is ingesteld, wordt de 
vervaldag die valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, op grond van art. 53, lid 2, 
Ger. W. verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.776

 Toegegeven moet worden dat deze regeling niet in ieder opzicht even logisch is, want 
indien de vervaldag bv. een zondag is (na dagvaarding op vrijdag), zal de vroegst nuttige ver-
schijningsdatum in een kort geding (verschijningstermijn 2 dagen, behoudens verkorting van 
de termijn bij beschikking) pas dinsdag zijn, maar indien betekend wordt op donderdag, zal 
de vroegst nuttige verschijningsdatum eveneens dinsdag zijn.777  Indien betekend wordt op 
woensdag, is de eerst nuttige verschijningsdatum maandag (de vervaldag is dan vrijdag).778

 Wie de regeling beschouwt vanuit de vraag “hoeveel werkdagen heeft de betrokkene?” 
stelt vast dat zij niet helemaal logisch is (of minstens niet altijd aanleiding geeft tot een gelijk 
aantal werkdagen ter beschikking van de gedaagde).  Wie daarentegen uitgaat van het crite-
rium dat enkel wanneer de vervaldag valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag er 
verplaatsing kan zijn naar de eerstvolgende werkdag, ongeacht op welke dag de eerste dag 
van de termijn valt (d.i. de regeling zoals zij de lege lata is), ziet geen enkel probleem. 

De praktijk van vele gerechtsdeurwaarders om bij een kort geding de data zo te kiezen 
dat de gedaagde altijd over ten minste twee werkdagen beschikt, is dus niet voorgeschreven 
door de wet, maar verdient toch aanbeveling, teneinde een zinvolle invulling van de wacht-
termijn mogelijk te maken.  Men mag immers niet uit het oog verliezen dat een wachttermijn 
niet is ingesteld opdat de begunstigde van die termijn (bij een dagvaarding: de gedaagde) zou 

                                                 
773  Zie daarover: R. DE CORTE, “Termijnen in het gerechtelijk recht”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele 

problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 36. 
774  Zie Cass. 9 december 1988, Arr. Cass. 1988-89, 448; Cass. 3 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 407; 

Cass. 20 juni 1974, Arr. Cass. 1974, 1161. 
775  In dezelfde zin: M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht.  Algemene beginselen, bevoegdheid en bur-

gerlijke rechtspleging, Gent, Academia Press, 2004, 65. 
776  Arbrb. Antwerpen 1 oktober 1984, T.S.R. 1985, 405; Voorz. Rb. Namen 17 april 1992, J.T. 1992, 661; G. 

DE LEVAL, Eléments…, 2005, 126; J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 
1997, 8. 

777  In dezelfde zin: G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, 126, voetnoot 141. 
778  J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 9. 
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kunnen “wachten” (wachten kan men in het weekend ook).779  Degene die moet wachten is de 
eiser, maar de termijn loopt niet te zijnen behoeve.  De termijn loopt ten gunste van de 
gedaagde, die tijdens de wachttermijn niet moet “wachten”, maar integendeel zich moet kun-
nen beraden.  Een raadsman contacteren is, voor iemand die bv. nog geen raadsman heeft, 
tijdens het weekend zeer moeilijk tot vrijwel onmogelijk.  In dat licht is een uitspraak volgens 
dewelke de gedaagde bij een vervaldag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag toch 
“ten volle van de wachttermijn genoten heeft”780 (zodat bij een dagvaarding in kort geding op 
vrijdag een verschijning op maandag mogelijk moet zijn!), eigenlijk onbegrijpelijk.  Er is dus 
op dit stuk zeker geen sprake van een “onjuiste interpretatie”781 vanwege het Hof van 
Cassatie.  In tegenstelling tot wat sommigen menen, bestaat er dus ook helemaal geen reden 
om in kort geding zittingen op maandag te vermijden782 – zoals gezegd kunnen zaken in kort 
geding eenvoudigweg op maandag worden ingeleid indien er op woensdag gedagvaard werd: 
in dat geval zijn de twee vrije vereiste dagen donderdag en vrijdag.  De aangehaalde 
cassatierechtspraak is allerminst een “onjuiste interpretatie” en biedt terzake een duidelijk 
richtsnoer. 

Het begrip “werkdagen” is geen onbekende voor het Gerechtelijk Wetboek (uit art. 53 
en meer bepaald de tegenstelling vervat in het tweede lid, blijkt dat werkdagen – althans in 
het procesrecht – zijn: alle dagen die geen zaterdag, zondag, of wettelijke feestdag zijn; dus 
ongeacht of iemand op die dag werkt, ongeacht hij met vakantie is, enz.), zodat de wachtter-
mijn tussen de dagvaarding in kort geding en de verschijningsdatum de lege ferenda 
probleemloos zou kunnen worden bepaald op ten minste twee werkdagen (zie bv. art. 1516 
Ger. W.).  Bij procedures ten gronde is dat niet nodig, omdat een termijn van acht dagen 
volstaat, ook al wordt hij ingevolge weekends of wettelijke feestdagen ingekort.783

 
297. Ten slotte mag nog worden aangestipt dat de omvang van bepaalde wachttermijnen 
aanleiding geeft tot controverse. 
 Wat de omvang betreft van de dagvaardingstermijn bij derdenverzet tegen beschikkin-
gen van de beslagrechter of van de kortgedingrechter (twee of acht dagen), raadplege men het 
A.P.R. trefwoord Derdenverzet.784  Daar wordt uiteengezet waarom de meerderheidsopvatting 
(twee dagen) de juiste is. 

                                                 
779  Sommige auteurs verliezen dat nochtans uit het oog, zie: M. STORME en P. TAELMAN: “Het kort geding: 

ontwikkelingen en perspectieven”, in M. STORME en A. BEIRLAEN, (eds.), Procederen in nieuw België en 
komend Europa, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 57, nr. 49. 

780  M. STORME en P. TAELMAN, l.c., 57. 
781  M. STORME en P. TAELMAN, l.c., 57. 
782  M. STORME en P. TAELMAN, l.c., 57-58. 
783  Zie voor verdere lectuur over zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen: R. VERBEKE, “Een termijn 

die op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag eindigt wordt niet altijd verlengd”, (noot onder 
R.v.St., nr. 155.474, 23 februari 2006), R.A.B.G. 2006, 812).  Zie ook over het begrip “werkdagen”: J. 
LAENENS, “Over termijnen en verzoekschriften in het civiele geding”, R.W. 2006, 1405. 

784  K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2004, p. 27-31, nrs. 36-42. 
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 Verder bestaat er enige betwisting over de omvang van de dagvaardingstermijn bij 
verzet tegen een verstekbeslissing gewezen in kort geding (twee of acht dagen).  Ook hier 
verdient de meerderheidsopvatting bijval (twee dagen).785

Art. 1035 Ger. W. (“De termijn van dagvaarding bedraagt ten minste twee dagen.”), 
onder het opschrift “Titel VI. Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding”, is 
niet beperkt tot regeling van de dagvaardingstermijn voor de oorspronkelijke dagvaarding (die 
per hypothese aanleiding gaf tot de verstekbeslissing), maar geldt voor alle wijzen van aan-
hangigmaking van een kort geding, ook wanneer een dagvaarding in verzet aan de orde is.  De 
artikelen in het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op het verzet (art. 1047–1049 
Ger. W.), bevatten geen enkele bepaling i.v.m. de in acht te nemen dagvaardingstermijn 
(verschijningstermijn).  De gewone dagvaardingstermijnen vinden bijgevolg toepassing: acht 
dagen bij verzet tegen een verstekbeslissing in eerste aanleg ten gronde, twee dagen bij verzet 
tegen een kortgedingbeschikking of een beslissing van de beslagrechter786, vijftien dagen bij 
verzet tegen een beslissing in hoger beroep gewezen bij verstek (zie art. 1062 juncto 1067 
Ger. W.), twee dagen indien het een verstekbeslissing betreft van het Hof van Beroep zetelend 
in kort geding (art. 1040 Ger. W.). 
 
2. Vervaltermijnen 
 
298. In het bovenstaande werd reeds ingegaan op de aard van de vervaltermijnen en op het 
onderscheid met de verjaringstermijnen (zie de randnrs. 24 tot 30). 
 Zoals daar uiteengezet, zijn er vervaltermijnen voorgeschreven op straffe van verval, op 
straffe van nietigheid, of zonder sanctie (deze laatste termijnen worden ter onderscheiding 
best aangeduid als termijnen van orde). 
 
299. De berekening van vervaltermijnen levert (tegenwoordig) meestal weinig problemen 
op.787

 Hoewel in deze paragraaf enkel de vervaltermijnen voorgeschreven op straffe van nie-
tigheid aan de orde zijn (de sanctie verbonden aan vervaltermijnen voorgeschreven op straffe 
van verval is in principe de onontvankelijkheid), is de berekeningswijze voor alle vervalter-
mijnen beheerst door het Gerechtelijk Wetboek dezelfde. 
 Het Gerechtelijk Wetboek bevat een vrij omstandige regeling van de termijnen, waarbij 
de nadruk ligt op de regels i.v.m. de berekening.  Of een bepaalde termijn is voorgeschreven 
op straffe van verval dan wel op straffe van nietigheid, blijkt niet altijd duidelijk uit de wet.  
Aan sommige termijnen (de zgn. termijnen van orde) is zelfs helemaal geen sanctie verbon-
den, zoals besproken in randnummer 30. 

                                                 
785  J. ENGLEBERT, “Le délai de comparution en cas d’opposition ou de tierce-opposition à une décision de 

référé”, (noot onder Brussel 27 juli 1989), J.L.M.B. 1990, 838; A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 330, nr. 
444; J. LAENENS, “De tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 7. 

786  J. LAENENS, “Dagvaardingstermijn bij de beslagrechter”, (noot onder Antwerpen 3 januari 1979), R.W. 
1980-81, 1087. 

787  Zie hierover ook: J. KIRKPATRICK, “La computation des délais de procédure trente ans après le Code 
judiciaire”, in Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, 625. 
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300. De artikelen 48 e.v. van het Wetboek bevatten de algemene regels die toepassing vinden 
op alle termijnen voor het verrichten van proceshandelingen (tenzij de wet anders bepaalt) 
(art. 48 Ger. W.).  Duidelijkheidshalve worden in wat volgt de artikelen m.b.t. de termijnen in 
volgorde kort overlopen. 
 Luidens art. 49 Ger. W. bepaalt de wet de termijnen en mag de rechter ze enkel vaststel-
len indien de wet hem dit veroorlooft.  Wat dit betreft zouden vragen kunnen rijzen in de situ-
atie waarin de rechter in een tussenvonnis de partijen uitnodigt om over een of ander punt 
nader standpunt in te nemen en de partijen daartoe meteen een conclusiekalender oplegt.  Die 
praktijk vormt geen miskenning van art. 49 Ger. W. of van enige andere wetsbepaling, maar 
moet geacht worden gesteund te zijn op art. 747, § 2, Ger. W. (weliswaar met een vereenvou-
diging van de aldaar bepaalde formaliteiten).  Gelet op de aard van dat geval (de zaak is per 
hypothese reeds gepleit en in beraad genomen) en in het licht van de proceseconomie, zou het 
onwenselijk zijn dat in dit geval de rechter de macht ontzegd zou worden een conclusie-
agenda te bepalen. 
 
301. Art. 50, lid 1, Ger. W. bepaalt dat de termijnen voorgeschreven op straffe van verval 
niet mogen worden verkort of verlengd, zelfs met instemming van de partijen, tenzij dat ver-
val gedekt is onder de omstandigheden bij de wet bepaald.  Dat sluit aan bij wat werd opge-
merkt onder randnummer 28 i.v.m. de doelstelling van de op straffe van verval voorgeschre-
ven termijnen: die termijnen zijn in vele gevallen ingesteld met het oog op bescherming van 
de goede werking van het gerechtelijk apparaat, veeleer dan ter bescherming van partij-
belangen.  De terminologie van art. 50, lid 1, Ger. W. is enigszins ongelukkig, want strikt ge-
zien is een verjaringstermijn ook voorgeschreven op straffe van verval, maar vanzelfsprekend 
kan een verjaringstermijn verlengd worden ingevolge stuiting (wat bij vervaltermijnen in be-
ginsel uitgesloten is).788  Wat bij een verjaringstermijn ook mogelijk is, is dat partijen hem 
verkorten (zie randnr. 27).  Art. 50, lid 1 Ger. W. laat verkorting van de termijnen niet toe, 
maar die bepaling is slechts toepasselijk op vervaltermijnen voorgeschreven op straffe van 
verval. 
 Art. 50, lid 2, Ger. W., heeft betrekking op een aangelegenheid die nauwelijks iets te 
maken heeft met lid 1.  Lid 2 betreft de verlenging van de termijn voor hoger beroep of verzet 
wegens de gerechtelijke vakantie, een kwestie die besproken wordt onder randnrs. 118 e.v. 
 
302. Art. 51 Ger. W. heeft betrekking op verkorting of verlenging door de rechter van ter-
mijnen die niet op straffe van verval zijn bepaald.  Verlenging van termijnen door de rechter 
is een zeldzaam fenomeen.  Verkorting daarentegen is vrij courant, met als wellicht meest fre-
quente toepassing de verkorting van de dagvaardingstermijn wegens hoogdringendheid.  Die 
verkorting is echter niet gesteund op art. 51 Ger. W. (d.i. een algemene bepaling m.b.t. 
verkorting of verlenging van termijnen niet voorgeschreven op straffe van verval), maar op de 
specifieke regeling van dit geval vervat in art. 708 Ger. W. 

                                                 
788  Zie randnrs. 24, 27, 28 en 32. 
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 Art. 51 Ger. W. geeft niet vaak aanleiding geeft tot praktische moeilijkheden.  
Meldenswaard is een arrest van het Hof van Cassatie van 8 februari 1979, waarin het Hof 
overwoog: “Overwegende dat, door te oordelen dat de eerste rechters terecht hebben beslist 
dat de door eiseres ingestelde vordering tot dagbepaling van het tegenverhoor niet kon 
worden aangenomen, enerzijds, omdat ze buiten de bij artikel 921, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven termijn was ingesteld en, anderzijds, omdat eiseres 
vóór de vervaltijd van die termijn geen verlenging had verkregen of gevraagd overeenkomstig 
dat artikel 51, het hof van beroep de wet niet kan hebben geschonden daar het zich heeft 
gehouden aan hetgeen de wet voorschrijft.”789  Dit arrest illustreert ook dat uit de tekst zelf 
van de wet, niet altijd kan worden afgeleid welke sanctie verbonden is aan overschrijding van 
een termijn.  Art. 921, lid 3, bevat immers wel een termijn, maar maakt geen gewag van enige 
sanctie.  Verder blijkt uit de tekst zelf van art. 51 dat, eenmaal de termijn voorbij is, geen 
verlenging meer kan worden gevraagd op grond van die bepaling. 
 Er zijn ook gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt dat art. 51 niet toepasselijk is 
(zie art. 1675/10, § 4 en art. 1675/13, § 2). 
 
303. Luidens art. 52 wordt de termijn gerekend van middernacht tot middernacht.  Midder-
nacht is niet het einde van de dag, maar is wel het begin van de dag, d.i. 00u00.  Dit is het 
tijdstip dat aanbreekt na het verstrijken van de laatste seconde van 23u59 van de vorige dag. 
 De tweede volzin van art. 52 geeft het principe weer dat de dies a quo niet in de termijn 
is inbegrepen (“Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis 
welke hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke 
feestdagen.”) (“Dies a quo non computatur in termino”). 
 Het laatste lid van art. 52 bepaalt dat een akte alleen op geldige wijze ter griffie kan 
worden verricht op de dagen en uren waarop die griffie toegankelijk moet zijn voor het 
publiek.  Dat is een overbodige bepaling die aanleiding geeft tot onwenselijke en soms zelfs 
gevaarlijke situaties.  Met name heeft die bepaling tot gevolg dat advocaten soms 
genoodzaakt worden zich al hardlopend naar de griffie te begeven kort voor 16u00.  Erger is 
dat advocaten die te ver van de griffie wonen om te lopen, soms genoodzaakt worden tot 
straatracen om toch nog tijdig ter griffie te zijn.  Hoewel dergelijke toestanden ongetwijfeld 
aanleiding geven tot een zekere folklore, zijn zij in het huidige tijdperk onaanvaardbaar.  Veel 
redelijker zou zijn om gebruik te kunnen maken van e-mail en fax, waarbij ook werkdagen 
zouden moeten worden gerekend van middernacht tot middernacht, in die zin dat alles wat de 
griffie bereikt vóór 9u00, geacht moet worden de griffie te hebben bereikt de vorige dag (d.i. 
strikt gezien geen berekening van middernacht tot middernacht, maar een berekening van het 
begin van een werkdag van de griffie tot aan het begin van de volgende werkdag).  Naast e-
mail en fax zou iedere griffie moeten uitgerust zijn met een ruime brievenbus toegankelijk 
van aan de buitenzijde van het gebouw (d.i. vanop de openbare weg), waar men desgewenst 
ook in het holst van de nacht conclusies zou moeten kunnen deponeren.  Alles wat in die 
brievenbus gedeponeerd wordt nà sluitingsuur van de griffie, zou bij lediging van de 

                                                 
789  Cass. 8 februari 1979, Arr. Cass. 1978-79, 673. 
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brievenbus bij het begin van elke werkdag, geacht moeten worden te zijn gedeponeerd de 
vorige werkdag. 
 
304. Luidens art. 53 Ger. W. is de vervaldag in de termijn begrepen (“Dies ad quem compu-
tatur in termino”).  Wanneer een termijn gesteld is om een bepaalde proceshandeling te ver-
richten, kan zij m.a.w. nog rechtsgeldig plaatsvinden op de laatste dag. 
 Het laatste lid van art. 53 heeft betrekking op verplaatsing van de vervaldag naar de 
eerstvolgende werkdag wanneer hij op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt.790  
Die kwestie komt aan bod in randnrs. 24 en 329. 
 
305. Art. 54 Ger. W. is het laatste artikel i.v.m. termijnberekening dat hier besproken wordt, 
daar de artikelen 55-57 Ger. W. betrekking hebben op aangelegenheden die niet de hier 
besproken termijnberekening als zodanig betreffen, maar wel een aantal bijzondere aangele-
genheden (verlenging wegens afstand in art. 55, schorsing van de termijn bij overlijden in art. 
56, vertrekpunt van de termijn in art. 57).791

 Art. 54 luidt: “Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de 
zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.” 
 In maanden bepaalde termijnen zijn in ons burgerlijk procesrecht zeer courant (o.m. een 
maand voor verzet, art. 1048, een maand voor hoger beroep, art. 1051, drie maanden voor 
cassatie, art. 1073).  Die termijnen beginnen telkens te lopen vanaf de betekening (art. 57).  
De problematiek van de kennisgeving bij gerechtsbrief wordt besproken in randnrs. 136 e.v. 
 Gecombineerde toepassing van de voorgaande regels, geeft aanleiding tot de volgende 
resultaten: wanneer een betekening plaatsvindt op 15 februari, dan begint de termijn te lopen 
vanaf 16 februari (want: dies a quo is niet in de termijn inbegrepen).  De termijn verstrijkt dan 
op de dag vóór de zoveelste, d.i. op 15 maart. 
 Een ander voorbeeld: de betekening vindt plaats op 28 februari.  In dat geval begint de 
termijn te lopen op 1 maart (behalve indien het een schrikkeljaar betreft, in welk geval de 
termijn begint te lopen op 29 februari).  De “zoveelste” van de volgende maand, is dan 1 
april, zodat de laatste dag in dit voorbeeld 31 maart is.  Deze wijze van berekening van de 
termijnen heeft in dit geval tot resultaat dat men beschikt over de volledige maand maart, 
hetgeen beantwoordt aan de bedoeling van de wetgever die verschillende termijnen bepaald 
heeft op “een maand” of “drie maanden”.792

 De rechtspraak van het Hof van Cassatie bevestigde het bovenstaande.  In een arrest van 
4 september 1995 oordeelde het Hof: “Dat bij die regel [i.v.m. de zoveelste tot de dag vóór de 
zoveelste] geen rekening wordt gehouden met de werkelijke duur van de maanden; dat aldus, 
wanneer, bij een in maanden bepaalde termijn, de eerste dag van de termijn de laatste is van 
een maand en er in de laatste maand van de termijn geen overeenstemmende zoveelste voor-
komt, de laatste dag van die maand de laatste dienende dag is.”793

                                                 
790  Zie voor een toepassing: Cass. 2 januari 2003, C.02.0269/F, www.cass.be. 
791  Zie daarover randnr. 24. 
792  J. KIRKPATRICK, “La computation des délais de procédure trente ans après le Code judiciaire”, in Liber 

Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, 625. 
793  Cass. 4 september 1995, Arr. Cass. 1995, 739.  Zie ook over dat arrest: J. KIRKPATRICK, l.c., 629-630. 
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 In dat geval ging het om de tijdigheid van een voorziening in cassatie, na een 
betekening op 30 augustus.  De eerste dag is dan 31 augustus, de laatste dag is dan 30 
november. 
 Wat bij een betekening op 30 januari, ervan uitgaande dat een termijn van één maand 
begint te lopen?  De eerste dag van de termijn is 31 januari, zodat de laatste dag van de ter-
mijn de dag zou zijn vóór 31 februari, d.i. een onbestaande datum.  Ook hier biedt de aange-
haalde overweging uit het cassatie-arrest van 4 september 1995 uitsluitsel: in dit geval is de 
laatste dag van februari de laatst nuttige dag (m.a.w. niet de dag vóór de laatste dag).794  Die 
dag (de laatste dag van februari) ligt het dichtst bij “de zoveelste” waarvan sprake in art. 
54.795

 Vanzelfsprekend moeten de bovenstaande principes desgevallend gecombineerd worden 
met de regel i.v.m. verplaatsing van de vervaldag naar de eerstvolgende werkdag.  In de zaak 
die aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 2 oktober 1987, was 
een betekening aan de orde op 29 januari 1987.  De beroepstermijn begint dan te lopen op 30 
januari om te verstrijken de dag vóór de zoveelste.  1987 was geen schrikkeljaar, zodat 28 
februari 1987 de vervaldag was.  Dat was een zaterdag, zodat hoger beroep ingesteld op 
maandag 2 maart 1987 tijdig was.796

 
306. De verhouding tussen termijnoverschrijdingen en de verzachtingsregeling, komt aan 
bod in randnrs. 29 en 291.  Zie ook randnr. 337 i.v.m. de verhouding tussen art. 867 en de 
miskenning van conclusietermijnen. 
 
307. Vanuit de summa divisio van de termijnen in wachttermijnen en vervaltermijnen, gelden 
conclusietermijnen als een subcategorie of een voorbeeld van vervaltermijnen. 
 De indeling van de stof die hier gebruikt wordt, onder subtitels (a) wachttermijnen; (b) 
vervaltermijnen; (c) conclusietermijnen, betekent niet dat conclusietermijnen buiten die sum-
ma divisio zouden vallen.  Die indeling wordt slechts gehanteerd omwille van de specificiteit 
van conclusietermijnen, die het voorwerp uitmaken van een omstandige wettelijke regeling, 
zoals hieronder besproken zal worden. 
 
3. Wering uit de debatten van laattijdige conclusies 
 
a. Algemeen.  De uitgangspunten van de hervorming van 1992 
 
308. Over de wering uit het debat van laattijdige conclusies, heeft na de hervorming van 
1992 geruime tijd onenigheid en verwarring bestaan.  Rond de eeuwwisseling heeft het Hof 
van Cassatie een aantal belangrijke twistpunten beslecht, wat de rechtszekerheid – en zelfs de 
                                                 
794  Zie reeds in dezelfde zin: HAYOIT DE TERMICOURT, in een circulaire opgenomen in J.T. 1936, 249, 

aangehaald door J. KIRKPATRICK, “La computation des délais de procédure trente ans après le Code 
judiciaire”, in Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, 628. 

795  Brussel 2 oktober 1987, J.L.M.B. 1990, 128, noot G. MICHAUX en F. WILMET. 
796  Brussel 2 oktober 1987, J.L.M.B. 1990, 128, noot G. MICHAUX en F. WILMET.  Zie ook: J. LAENENS, “De 

tijd in het burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 9-10. 
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gerechtelijke vrede – ten goede kwam.  Aangezien weinig procedurekwesties van groter 
praktisch belang zijn dan conclusietermijnen en de sanctionering van de overschrijding ervan, 
past het daaraan de nodige aandacht te besteden. 
 
309. De conclusietermijnregeling vormde een van de hoekstenen van de hervorming van het 
Gerechtelijk Wetboek bij Wet van 3 augustus 1992.  De uitgangspunten van de wetgever 
waren ongetwijfeld nobel.  Zij waren erop gericht te vermijden dat onwillige procespartijen 
procedures lieten aanslepen of met dilatoire maneuvers de procesgang zouden verstoren.  De 
uitwerking van die uitgangspunten was evenwel niet feilloos, zoals reeds blijkt uit het feit dat 
sommige van de bepalingen gewijzigd of ingevoerd bij de Wet van 3 augustus 1992, in 1995 
opnieuw werden gewijzigd.  De huidige regeling wordt door sommigen nog steeds als 
onbevredigend ervaren, doch zinvolle en bruikbare alternatieven blijken niet zo eenvoudig te 
formuleren. 

Elke conclusietermijnregeling bevindt zich in een spanningsveld, waarvan de polen 
naargelang de tijdgeest evolueren.  Enerzijds is er de noodzaak aan een vlotte en efficiënte 
procesgang, anderzijds moet het recht van verdediging en het beginsel van de tegenspraak in 
acht genomen worden.797  De perfecte en tijdloze conclusietermijnregeling bestaat daarom 
niet, aangezien er voor elke regeling alternatieven denkbaar zijn die hetzij sneller of effi-
ciënter zijn, hetzij meer waarborgen inhouden voor de vrijwaring van het recht van verde-
diging. 

De afwezigheid van de volkomen bevrediging die eigen is aan het compromis, lijkt 
onlosmakelijk verbonden aan elke conclusietermijnregeling.  Het loutere feit dat een bepaalde 
conclusietermijnregeling niet als geheel bevredigend ervaren wordt, volstaat bijgevolg op 
zich niet om een hervorming te verantwoorden. 

De huidige regeling is misschien niet perfect, maar na ruim een decennium is ze wel 
goed ingeburgerd op het terrein en heeft ook de rechtspraak een groot aantal vraagstukken 
opgehelderd.  Waar in de praktijk (terecht) aanzienlijk ongenoegen over bestaat, is niet zozeer 
de conclusietermijnregeling zoals ingevoerd in 1992, maar wel het feit dat men te vaak te lang 
moet wachten op een rechtsdag.  Wanneer raadslieden ’s nachts of in het weekend conclusies 
opstellen wegens een dwingende termijn, maar na de uitwisseling van alle conclusies 
bijvoorbeeld 8 maanden, een jaar of zelfs langer moeten wachten op een rechtsdag, voelen zij 
zich als sprinters die de 100 meter lopen maar vaststellen dat niemand aan de eindmeet staat 
om hun tijd op te meten. 
 
b. Conclusie: begrip.  Conclusie versus pleitnota en pleidooi 
 
310. Het Gerechtelijk Wetboek geeft geen definitie van de conclusie.  Wel blijkt dat de 
wetgever uitgaat van de conclusie als een geschrift, aangezien sprake is van de toezending aan 
                                                 
797  Het recht van verdediging wordt door het Hof van Cassatie erkend als algemeen rechtsbeginsel (zie o.m. 

Cass. 30 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1874; Cass. 20 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1813; Cass. 
5 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 1514).  Het beginsel van de tegenspraak of, anders gezegd, van het 
contradictoir karakter van het debat, vormt geen op zich staand algemeen rechtsbeginsel, maar is een 
onderdeel van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (Cass. 30 november 2000, 
geciteerd; Cass. 14 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 52).  Meer hierover onder randnrs. 684 e.v. 

 



 – 278 –

de griffie of neerlegging ter griffie van het origineel van de conclusie (art. 742), en aangezien 
de inventaris van de stukken bij de conclusies wordt gevoegd (art. 743).798

 Binnen de huidige regeling is er geen ruimte voor mondelinge conclusies, niet in die zin 
dat mondelinge conclusies in de huidige regeling verboden zou zijn, maar wel dat mondelinge 
conclusies niet bestaan.799  In ons burgerlijk procesrecht is een “geschreven conclusie” een re-
dundantie en een “mondelinge conclusie” een contradictio in terminis.  Als iets mondeling 
wordt voorgebracht ter zitting door een partij of haar raadsman, geldt dat mondelinge betoog 
als pleidooi.800  De vraag of men tijdens een pleidooi een vordering zoals neergelegd in een 
conclusie kan uitbreiden, aanpassen of in enig ander opzicht mondeling kan wijzigen, moet in 
beginsel negatief worden beantwoord worden: wil men zulks doen, dan is een geschrift 
vereist.  In de praktijk wordt meestal – en terecht – vereist dat wie zijn vordering ter terecht-
zitting wil wijzigen, de wijzigingen minstens handgeschreven toevoegt aan (het petitum van) 
zijn laatste conclusie.  Tegen een dergelijke werkwijze bestaat geen bezwaar, zolang de we-
derpartij niet aannemelijk maakt dat wijziging van de vordering aanleiding moet geven tot een 
schriftelijk antwoord teneinde haar recht van verdediging te vrijwaren.  Als een partij aan-
dringt om na een wijziging van de vordering ter zitting nog schriftelijk te mogen repliceren, 
moet die mogelijkheid haar in beginsel niet ontzegd worden: in een dergelijke situatie zal die 
partij meestal niet verdacht kunnen worden van dilatoire intenties, aangezien het per hypo-
these de wederpartij was die het nodig vond haar vordering ter zitting nog aan te passen. 
 
311. Zodra een partij haar standpunt neerlegt in een geschrift (waarin zij een vordering, ver-
weer of een argumentatie daaromtrent ontwikkelt) hetwelk op enigerlei wijze wordt voor-
gelegd – in de zin van: overhandigd – aan de rechter (hetzij via de griffie, hetzij ter zitting), 
geldt dit geschrift als een conclusie.  De betiteling van het geschrift is niet relevant.801  Een 
document getiteld “pleitnota” (1) waarvan men zich voorneemt het aan de rechter te over-
handigen opdat deze het bij het dossier der rechtspleging voegt, geldt als conclusie, (2) op 
voorwaarde dat daarin een vordering, verweer en/of een argumentatie in rechte of in feite 
daaromtrent ontwikkeld wordt.  Ook wanneer het document slechts de samenvatting van een 
andere conclusie of de structuur van een pleidooi bevat, kan een pleitnota gelden als con-
clusie. 

In de praktijk zal aan de tweede voorwaarde omzeggens steeds voldaan zijn, aangezien 
men niet inziet waarom een partij een document aan de rechter zou willen overhandigen geti-

                                                 
798  Art. 743, tweede lid, Ger. W. bepaalt dat de inventaris der stukken bij de conclusie wordt gevoegd, doch 

die bepaling voorziet niet in enige sanctie (Cass. 30 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1050; Brussel 21 
december 2000, P. & B. 2001, 144).  Zie ook randnr. 365. 

799  Arbh. Luik 13 november 2002, J.L.M.B. 2003, 567; Antwerpen 21 mei 2003, 2002/RK/58, www.cass.be 
(krachtens art. 809 Ger. W. worden tussenvorderingen ingesteld bij conclusie; een mondeling ter zitting 
ingestelde tussenvordering is dus ook uitgesloten).  Afwijken van de voorschriften van art. 809, bv. door 
instelling van een tussenvordering middels een ter zitting handgeschreven papier (al dan niet een 
wijziging van een vroegere conclusie) is slechts mogelijk indien alle partijen het daarmee eens zijn. 

800  De rechter is niet verplicht te antwoorden op een mondeling verweer van een partij, ook niet wanneer 
daarvan melding is gemaakt in een conclusie of pleitnota van een andere partij (Cass. 26 februari 1999, 
Arr. Cass. 1999, 283).  

801  Zie ook de rechtspraak aangehaald in het volgende randnummer. 
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teld “pleitnota” (of “memorie”, “samenvattende nota”, “overzicht”, “synthesenota”, of enige 
andere benaming), dat geen vordering, verweer, argumentatie daarover, of samenvatting van 
of toelichting bij een andere conclusie bevat.  Het zou in dat onwaarschijnlijke geval immers 
gaan om een pleitnota die met de zaak a.h.w. niets te maken heeft. 
 
312. Opdat een geschrift zou kunnen gelden als conclusie, wordt vaak aangenomen dat ver-
eist zou zijn dat het geschrift ondertekend is door de partij of haar raadsman.802  Aldus over-
woog het Arbeidshof te Bergen in een arrest van 18 mei 2004 (m.b.t. een brief die gericht was 
aan de kamervoorzitter): “La lettre adressée par (…) au Président de la chambre peut être 
considérée comme un écrit de conclusions conforme au prescrit de l’article 767 du Code judi-
ciaire, tel que la Cour de Cassation en a défini la notion dans son arrêt du 20 avril 1970: 
‘constitue des conclusions un écrit, quel qu’en soit son intitulé, signé par une partie ou l’avo-
cat qui la représente ou l’assiste, soumis au juge au cours des débats à l’audience, visé par lui, 
dont il est régulièrement constaté qu’il en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des 
moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception’ (voyez Cass. 20 avril 
1970, Pas., I, 722 (…)”.803

 Het recht van verdediging vereist vanzelfsprekend dat van ieder geschrift dat een partij 
aan de rechter richt, een kopie aan alle wederpartijen wordt bezorgd.  In de uitzonderlijke 
situatie dat een brief als conclusie wordt beschouwd (wat niet onmogelijk is, met name 
wanneer die partij in een brief haar vordering of verweer ontwikkelt), spreekt het voor zich 
dat eerbied voor het recht van verdediging zich opdringt.  Wanneer de brief dan toch niet zou 
meegedeeld zijn aan de wederpartij, impliceert dat niet ipso facto dat hij uit het debat moet 
worden geweerd.  Het alternatief kan erin bestaan dat de zaak wordt uitgesteld, teneinde de 
wederpartij de kans te bieden standpunt in te nemen over de inhoud van de brief/conclusie. 
 Uit het hierboven aangehaalde citaat zou kunnen worden afgeleid dat het Hof van Cas-
satie de ondertekening beschouwt als een wezenskenmerk van de conclusie (zodat een niet-
ondertekend geschrift niet zou kunnen gelden als conclusie).  Het Arbeidshof te Bergen 
verwijst evenwel ook naar een arrest van het Hof van Cassatie van 12 maart 1986, waarin het 
Hof uitdrukkelijk standpunt inneemt over deze kwestie.  Met name oordeelde het Hof in 
laatstgenoemd arrest dat een geschrift, ook als het van het opschrift “nota” is voorzien, dat 
blijkens de vermeldingen van de beslissing of van het proces-verbaal van de terechtzitting 
door een partij of door haar raadsman tijdens de debatten aan de rechter is overgelegd, dat 
door de griffier voor gezien is getekend en waarin een middel wordt aangevoerd tot staving 
van een eis, verweer of exceptie, moet worden beschouwd als een schriftelijke conclusie, 
zelfs als het niet door de partij of haar raadsman is ondertekend.804  De uitdrukking “tijdens de 
debatten” betekent in deze context uiteraard vóór de sluiting van de debatten en nà de 
inleiding van de vordering: alle tijdstippen daartussen komen in aanmerking (“tijdens de 
debatten” is m.a.w. niet hetzelfde als “ter terechtzitting”). 

                                                 

804  Cass. 12 maart 1986, Arr. Cass. 1985-86, 970. 

802  Vandaar het gebruik van het griffiepersoneel om bij de neerlegging van een conclusie systematisch te 
controleren over de conclusie wel ondertekend is, een gebruik waartegen geen enkel bezwaar bestaat. 

803  Arbh. Bergen 18 mei 2004, www.cass.be. 
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Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft vrij recent nog bevestigd dat een conclusie niet 
ondertekend moet zijn.805

 
b.1. De pleitnota: mogelijkheden en beperkingen 
 
313. Bij een analyse van de problematiek van het fenomeen van de zgn. “pleitnota”, dient 
men een aantal basisuitgangspunten van ons burgerlijk procesrecht voor ogen te houden.  
Fundamenteel binnen ons burgerlijk procesrecht is het beginsel van de tegenspraak, of anders 
gezegd het principe van woord en wederwoord.  Het verbod om de tegenpartij te verschalken 
en de verplichting tot loyale procesvoering zijn daarvan varianten. 
 Een pleitnota kan nuttig zijn, met name in complexe zaken waarin de conclusies vele 
tientallen bladzijden beslaan, opdat de rechter sneller zou kunnen doordringen tot de kern van 
de zaak (of minstens sneller overtuigd zou kunnen worden van datgene wat volgens de 
opsteller van de pleitnota behoort tot de kern van de zaak).  Op zich is een pleitnota derhalve 
een volstrekt eerbaar fenomeen. 
 De pleitnota is tegelijk een gevaarlijk verschijnsel, (1) omdat zij vaak pas in extremis 
opduikt (zij wordt vaak pas bij de voorbereiding van het pleidooi opgesteld) en zodoende de 
tegenpartij dreigt te verschalken; (2) omdat zij niet zelden wordt aangewend door procespar-
tijen die op ongeoorloofde wijze een of andere sanctie pogen te omzeilen. 
 Precies om die gevaren te vermijden, past het de notie “conclusie” ruim te interpreteren, 
derwijze dat omzeggens elke pleitnota eronder valt.  De regeling waarin de neerlegging en 
mededeling van conclusies is ingebed, en vooral de waarborgen vervat in die regeling, vinden 
aldus meteen ook toepassing op pleitnota’s of vergelijkbare geschriften. 
 De pleitnota kan bijgevolg slechts worden neergelegd met de instemming van de weder-
partij (in dat geval is neerlegging van de pleitnota in ieder geval mogelijk, zonder dat de 
rechter de neerlegging van de pleitnota mag weigeren), of in situaties waarin het de betrokken 
partij op het ogenblik van de mededeling en neerlegging van de pleitnota nog vrij staat 
conclusie te nemen.  Situaties waarin een partij absoluut haar pleitnota wil neerleggen terwijl 
de wederpartij niet akkoord gaat, zijn bijgevolg zeldzaam.  Indien zich toch een dergelijke 
(uitzonderlijke) situatie voordoet, lijkt het aangewezen dat de zaak wordt uitgesteld teneinde 
de wederpartij de mogelijkheid te bieden daarop nog te antwoorden – althans wanneer de 
partij die de pleitnota absoluut wenst neer te leggen omstandigheden aanhaalt die verklaren 
waarom zij datgene wat zij in de pleitnota heeft neergeschreven, niet reeds in haar laatste 
conclusie heeft opgenomen.  Wanneer zij daarin niet slaagt, of wanneer zij m.a.w. de kans 
gekregen heeft haar standpunt te ontwikkelen in conclusies, dan past het vertraging van de 
rechtsgang te vermijden door de neerlegging van de pleitnota, bij ontstentenis van akkoord 
van de wederpartij, te weigeren. 

Een situatie waarin de neerlegging van een pleitnota zonder instemming van de 
wederpartij toch kan worden toegelaten, met uitstel van de zaak teneinde de wederpartij een 
repliekmogelijkheid te bieden indien zij dat wenst, is denkbaar wanneer een nieuw en ter zake 
doend stuk of feit opduikt op een moment dat het al te laat is om nog een verzoekschrift in te 

                                                 
805  Antwerpen 8 april 2002, R.W. 2005-06, 198, bibliografische noot. 
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dienen op grond van art. 748, § 2, zijnde tijdens de laatste 30 dagen voor de rechtsdag.  
Onoverkomelijke problemen kan zoiets in beginsel niet geven, aangezien de wederpartij niet 
verplicht is om een nieuwe repliekmogelijkheid te vragen indien zij meent dat het om een 
dilatoir maneuver gaat – en miskenning van haar recht van verdediging lijkt ook uitgesloten 
wanneer die partij de mogelijkheid van een repliek niet ontzegd wordt.  Van belang is in zo’n 
geval wel dat de partij die binnen de laatste 30 dagen voor de zitting kennis krijgt van een 
nieuw en ter zake doend feit of stuk waarover zij haar standpunt schriftelijk wil kenbaar 
maken, de wederpartij van dat gegeven onverwijld op de hoogte brengt en zich ervoor inspant 
de schriftelijke weerslag van haar standpunt (bijv. in de vorm van een pleitnota of 
aanvullende conclusie) zo spoedig mogelijk over te maken aan de wederpartij, zodat deze 
laatste desgevallend nog over de mogelijkheid beschikt hierop te repliceren uiterlijk op de 
vastgestelde rechtsdag.  
 
b.2. De pleitnota versus pleitnotities 
 
314. De gelijkschakeling van de pleitnota met de conclusie, sluit de deur voor de meeste 
misbruiken, en laat voldoende ruimte voor de aanwending van een pleitnota in situaties 
waarin zulks wenselijk wordt geacht. 
 Ruimte voor misbruiken bestaat eventueel nog bij de kwestie van het voornemen om de 
pleitnota aan de rechter te overhandigen opdat deze haar bij het dossier der rechtspleging 
voegt.  In het bovenstaande werd dat voornemen vermeld als één van de elementen die gelden 
als de noodzakelijke en voldoende voorwaarden om de pleitnota gelijk te schakelen met de 
conclusie.  Men zou kunnen argumenteren dat wanneer dat voornemen ontbreekt, de pleitnota 
niet kan worden beschouwd als een conclusie. 
 Het gaat m.a.w. om situaties waarbij men ter zitting een pleitnota zou tonen aan de 
rechter of eruit zou voorlezen, zonder de intentie te hebben het document neer te leggen. 
 
315. Elk pleidooi en elke pleitnota (net als elke conclusie), heeft als doel de rechter te 
overtuigen.  Bij hun pogingen om de rechter te overtuigen, mogen de partijen in een burger-
lijke procedure elkaar niet verschalken.  Zij dienen de informatiedragers (stavingsstukken, 
conclusies, pleitnota’s) die zij wensen aan te wenden in de procedure, vooraf aan elkaar mede 
te delen, tenzij de wederpartij akkoord gaat met de neerlegging ter zitting van bijvoorbeeld 
een pleitnota die zij per hypothese niet voorheen gezien heeft. 
 De vraag is dus: mag een partij een pleitnota aan de rechter tonen of eruit voorlezen, 
zonder de intentie ze neer te leggen, in omstandigheden waarin de wederpartij daarmee niet 
instemt en de betrokken partij niet meer het recht heeft te concluderen? 

Het onderscheid tussen woord en beeld is in dit verband richtinggevend.  Voor wat men 
zegt gelden geen andere beperkingen dan voor het pleidooi.  Voor wat men leesbaar of 
duidelijk zichtbaar toont of projecteert (eventueel op een scherm of muur), gelden alle 
beperkingen die van toepassing zijn op hetzij de conclusie, hetzij het stavingsstuk (naargelang 
datgene wat men toont). 

De partij die een pleitnota voorleest of eruit leest of erop steunt tijdens haar pleidooi, 
zonder de nota aan de rechter te overhandigen (hetzij ter tijdelijke inzage, hetzij ter 
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neerlegging), maakt strikt gezien geen gebruik van een pleitnota doch slechts van 
pleitnotities, m.a.w. eigen aantekeningen.806  Voor persoonlijke aantekeningen die men op 
geen enkele wijze aan de rechter toont derwijze dat ze voor hem leesbaar zijn, gelden geen 
andere beperkingen dan voor het gesproken woord.  De kwestie die dan aan de orde is, is of 
men iets geheel anders of nieuws mag pleiten dan wat in een conclusie staat (zie daarover 
randnr. 310).  Andere beperkingen gelden voor persoonlijke aantekeningen niet. 

Van belang is wel dat men een vooraf opgesteld document niet aan de rechter toont 
derwijze dat dit voor hem leesbaar is (bijvoorbeeld door het hem even af te geven of door het 
te projecteren op een scherm), aangezien in die situatie hetzelfde geldt als voor de pleitnota 
(c.q. het stavingsstuk).  Immers, op voorhand gemaakte documenten leesbaar tonen aan de 
rechter, is evenals de neerlegging van enige conclusie of pleitnota erop gericht de rechter te 
overtuigen, en dreigt de wederpartij te verschalken indien die op voorhand gemaakte 
documenten niet vooraf werden medegedeeld aan de tegenpartij. 
 
316. Het komt voor dat men een bepaalde gedachtengang of situatie duidelijk maakt middels 
een schematische aantekening die men tijdens de pleidooien met de hand op papier zet.  Men 
kan een partij die aldus iets aan de rechter wenst te verduidelijken, het recht niet ontzeggen 
dergelijke aantekeningen aan de rechter te tonen of ze hem voor de duur van de pleidooien te 
overhandigen.  Zolang dergelijke (in de praktijk meestal schematische) aantekeningen niet bij 
het dossier der rechtspleging gevoegd worden, staat op die praktijk geen andere beperking 
dan op datgene wat men tijdens een pleidooi mondeling naar voor mag brengen. 
 Zodra men dergelijke aantekeningen wil neerleggen, gelden zij als pleitnota met alle 
daaraan verbonden en hierboven besproken voorwaarden en beperkingen.  In de praktijk zal 
de neerlegging van schematische aantekeningen slechts mogelijk zijn met de instemming van 
de wederpartij, aangezien het betrokken document haar uiteraard niet op voorhand was 
medegedeeld. 
 
c.  Conclusies: vrijwillige ingereedheidbrenging (de indicatieve regeling van art. 747, § 1, 
Ger. W.) 
 
317. Art. 747, § 1, Ger. W., bevat een indicatieve conclusietermijnregeling.  De verweerder 
beschikt over één maand om zijn conclusie te nemen na de overlegging van de stukken.  De 
eiser beschikt over één maand om hem te antwoorden.  De verweerder beschikt over vijftien 
dagen voor zijn wederantwoord.  Luidens art. 747, § 1, laatste lid, kunnen de partijen de 
termijnen in der minne wijzigen. 
 Het begrip “in der minne wijzigen” heeft binnen de context van deze wetsbepaling een 
specifieke betekenis en impliceert niet dat de partijen over een eventuele wijziging enig 

                                                 
806  Behalve in het geval waarin wordt voorgelezen uit een document dat men als zodanig voorstelt als een 

stavingsstuk, of waaruit in de omstandigheden onmiskenbaar blijkt dat het gaat om een stavingsstuk: in 
dat geval geldt dat zelfs voorlezen uit het stuk in beginsel niet toegelaten is, behoudens instemming van 
de tegenpartij en behoudens, uiteraard, de regels i.v.m. de mededeling van stukken geëerbiedigd werden.  
Enige redelijkheid moet hier wel aan de dag gelegd worden.  Indien bijvoorbeeld daags voor een zitting 
een vonnis werd uitgesproken in een andere zaak, dat voor doorslaggevend belang kan zijn, lijkt het 
mogelijk dat voorafgaande mededeling van dat stuk moeilijk haalbaar was. 
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akkoord zouden moeten hebben bereikt.  Dat begrip betekent eenvoudigweg dat ook één 
enkele partij de indicatieve regeling kan wijzigen, zonder enige formaliteit, nl. door haar niet 
toe te passen. 
 
318. Het staat iedere procespartij vrij om op eigen initiatief, zonder overleg en zonder de 
instemming van de wederpartij, de indicatieve regeling van art. 747, § 1, Ger. W. te wijzigen.  
Op de niet-toepassing van de conclusietermijnen vermeld in die bepaling, staat geen 
sanctie.807

Op de miskenning van toezeggingen of beloftes om – met toepassing van art. 747, § 1 – 
vóór een bepaalde datum te concluderen, staat evenmin enige sanctie.808  Art. 747, § 1, Ger. 
W. bevat ook geen minimumstandaard: wanneer partijen (binnen of buiten het kader van art. 
747, § 1) overeenstemming bereiken over een regeling met kortere termijnen, bestaat daar-
tegen geen enkel bezwaar. 
 Art. 747, § 1, stelt geen maximum op het aantal conclusies.  Binnen het kader van deze 
bepaling, vormt slechts de overtuiging van alle partijen dat de zaak in gereedheid is, een rem 
op het aantal conclusies. 
 De rechter heeft wel – krachtens art. 869 Ger. W. – de bevoegdheid de partijen te 
gelasten alle “rechtsmiddelen”809 tegelijk voor te dragen, m.a.w. de partijen te gelasten een 
syntheseconclusie neer te leggen.810

 
d.  Conclusies: de bindende regeling van art. 747, § 2, Ger. W. – de verzoekschriftproce-
dure 
 
319. Art. 747, § 2, Ger. W. is geconcipieerd om toepassing te vinden in een veelheid van 
situaties.811  De bepaling kan toepassing vinden wanneer nog geen enkele conclusie genomen 
werd, dan wel wanneer reeds vele conclusies werden uitgewisseld.  Die laatste omstandigheid 

                                                 
807  D. SCHEERS, “Sanctie bij conclusietermijnen bepaald op de inleidende zitting”, (noot onder Cass. 1 juni 

2001), T.B.B.R. 2002, (636) 638; P. TAELMAN, “Valkuilen en boobytraps van de rechtsdagbepalingen”, 
in Gandaius Actueel IV, Antwerpen, Kluwer, 1999, 198. 

808  E. BREWAEYS, Commentaar bij art. 747 Ger. W., in Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, 
Kluwer, 1995, losbl., p. 5, nr. 6. 

809  Het begrip “rechtsmiddelen” wordt in art. 869 Ger. W. in een specifieke betekenis gebruikt, in de zin van 
“middelen van hun verweer of vordering”, m.a.w. kortweg “middelen”. 

810  E. BREWAEYS, Commentaar bij art. 747 Ger. W., l.c., 1995, losbl., p. 5, nr. 5. 
811  Voor verdere lectuur raadplege men: H. BOULARBAH, “Quelques réflexions à propos de l’incidence des 

fixations, remises ou redistributions successives de la cause sur la qualification d’un jugement ou d’un 
arrêt”, (noot onder Antwerpen 10 april 2000), P. & B. 2001, 75; H. BOULARBAH en J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, “La mise en état des causes... perdue?”, J.T. 2000, 813; E. BREWAEYS, “Concrete 
moeilijkheden bij de toepassing van art. 747 par. 2 Ger. W.”, A.J.T. 2000-01, 58; D. SCHEERS, 
“Berekeningsperikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747 § 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek”, (noot onder Antwerpen 23 maart 1998), T.B.B.R. 1999, 477; P. TAELMAN, “Valkuilen en 
boobytraps van de rechtsdagbepalingen”, in Gandaius Actueel IV, Antwerpen, Kluwer, 1999, 197; P. 
TAELMAN, “Logica zoek: de beslissing tot het weren van een conclusie uit het debat is een eindbeslissing; 
beslissen dat een conclusie niet uit het debat geweerd wordt is een maatregel van inwendige aard”, (noot 
onder Cass. 9 januari 1998), A.J.T. 1999-2000, 665; PH. THION, “Deloyale procesvoering”, N.J.W. 2002, 
50. 
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is zeker geen reden om toepassing van art. 747, § 2, uit te sluiten.  Men kan wanneer alle 
partijen geconcludeerd hebben ook toepassing vragen van art. 750 (§ 1 indien alle partijen 
daarover overeenstemming bereiken, § 2 indien dat niet het geval is), doch er bestaat geen 
verplichting in die zin. 

Er ligt geen enkele valabele reden voor om de toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. uit 
te sluiten in kort geding of in procedures zoals in kort geding.812  Integendeel, ook in die 
zaken kan die bepaling een efficiënte remedie zijn tegen de plaag van de zittingsconclusies. 

Ook wanneer een zaak verdaagd werd op vaste datum zonder dat conclusietermijnen 
werden geakteerd, kan alsnog toepassing gemaakt worden van art. 747, § 2.813

In de versie van deze tekst zoals ingevoegd in 1992, was het vereist dat de omstandig-
heden van de zaak de regeling van de conclusietermijnen verantwoordden.  Dat gaf aanleiding 
tot nogal wat problemen en discussies.814  De zinsnede waarin dat vereiste vervat lag (art. 
747, § 2, eerste lid, in fine: “… indien de omstandigheden van de zaak de regeling van de 
conclusietermijnen verantwoorden”), werd uit de tekst verwijderd bij wet van 23 maart 1995.  
Thans volstaat het dat een partij toepassing vraagt van art. 747, § 2, Ger. W., opdat bindende 
termijnen worden opgelegd.815

Ook in de huidige libellering van de tekst is nog sprake van de rechter die termijnen 
“kan” bepalen, maar die formulering moet niet geacht worden te betekenen dat de rechter zou 
mogen weigeren conclusietermijnen op te leggen.816  De appreciatievrijheid van de rechter 
heeft slechts betrekking op de omvang (en bij meerpartijengeschillen de volgorde) van de 
dwingende termijnen, niet op de opportuniteit ervan.  De rechter kan, indien de goede 
rechtsbedeling het vereist, langere of kortere termijnen opleggen dan door de verzoeker 
gevraagd werd. 

Uiteraard lijkt een geval waarin dat opportuun is, slechts te kunnen voorliggen wanneer 
de wederpartij gebruik heeft gemaakt van haar mogelijkheid om opmerkingen te formuleren 
tegen de door de verzoeker voorgestelde termijnen. 
 
d.1.  Art. 747, § 2: Toepassingsvoorwaarden en inhoud van het verzoekschrift 
 

                                                 
812  Cass. 8 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 575, P. & B. 1995, 189, noot E. BREWAEYS; J. LAENENS, “De wet 3 

augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek: een storm in een glas water?”, R.W. 1995-96, 
(169) 171–172 en de verwijzingen in voetnoot 56 aldaar. 

813  Zie bijvoorbeeld: Vred. Hasselt 7 februari 1997, onuitg., aangehaald door: L. TACK, “Artikel 747, § 2 
Ger. W. – deel 1: de procedurerechter”, Limb. Rechtsl. 1997, 7. 

814  Zie, bij wijze van rechtshistorisch voorbeeld: Gent 4 november 1994, R.W. 1995-96, 193. 
815  Daarnaast bestond ook discussie over de vraag of de rechter andere termijnen kon (of moest) opleggen 

dan die bepaald in art. 747, § 1.  Die discussie was ontstaan n.a.v. de bewoordingen van de tweede volzin 
van § 2, die door de wet van 23 maart 1995 onaangeroerd bleven.  Thans betwijfelt niemand nog dat 
termijnen op grond van § 2 het schema van § 1 mogen volgen dan wel ervan mogen afwijken, zodat aan 
die discussie geen verdere aandacht moet worden besteed. 

816  E. BREWAEYS, Commentaar bij art. 747 Ger. W., l.c., 1995, losbl., p. 8, nr. 10;  G. DE LEVAL, “La loi du 
23 mars 1995 (M.B. du 19 mai 1995) modifiant les articles 747, 748 et 750 du Code judiciaire”, J.L.M.B. 
1995, 973;  S. RAES, “Wet van 23 maart tot wijziging van de artikelen 747, 748 en 750 van het 
Gerechtelijk Wetboek, P. & B. 1995, 101. 
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d.1.1. Vanaf wanneer mag men een verzoekschrift op grond van art. 747, § 2, neerleggen? 
 
320. Zodra men de stukken die men wenst aan te wenden in een procedure heeft 
medegedeeld aan de wederpartij, mag men een verzoekschrift op grond van art. 747, § 2, 
neerleggen. 
 In theorie kan men dus een verzoekschrift op grond van art. 747, § 2, neerleggen op 
dezelfde dag als de betekening van de gedinginleidende dagvaarding, met name indien men 
op dezelfde dag reeds de stukken heeft meegedeeld aan de wederpartij.  De loutere 
overtuiging van de eisende partij dat op de inleidingszitting toch geen akkoord zal kunnen 
worden bereikt over conclusietermijnen, volstaat in zo’n geval om de neerlegging van een 
verzoekschrift op grond van art. 747, § 2, te verantwoorden.  Op de dag waarop de 
dagvaarding wordt betekend, heeft men in de praktijk in beginsel nog geen algemeen 
rolnummer, maar art. 747, § 2, Ger. W. vereist niet dat het verzoekschrift het algemeen 
rolnummer bevat.  Als het verzoekschrift de namen van de partijen bevat, de datum waarop de 
zaak wordt ingeleid, en melding maakt van de kamer voor dewelke de zaak wordt ingeleid 
(d.w.z. allemaal gegevens die op dat ogenblik bekend zijn), mag het worden neergelegd. 
 
321. De situatie beoogd in het vorige randnummer is vanzelfsprekend een ietwat theoretische 
hypothese, maar zij is vooral van belang ter illustratie van een ander punt, dat verre van 
theoretisch is.  Met name is het niet vereist dat na de mededeling van de stukken of na de 
inleidingszitting, een maand zou verstrijken vooraleer toepassing kan worden gevraagd van 
art. 747, § 2, Ger. W.817

Vóór de wetswijziging van 1995818 was daarover wellicht twijfel mogelijk, thans niet 
meer.  Bepaalde lokale gebruiken of opvattingen, bijvoorbeeld als zou men eerst toepassing 
moeten vragen van art. 751 Ger. W. vooraleer een verzoekschrift ex art. 747, § 2, Ger. W. te 
kunnen indienen, vonden reeds voor de wetswijziging van 1995 geen steun in de wet.819  Dat 
geldt a fortiori in de huidige libellering van art. 747.820

 
d.1.2. Motivering van het verzoekschrift 
 
322. Het verzoekschrift waarvan sprake in deze bepaling, is aan weinig vormvoorschriften 
gebonden.  Men dient als zodanig niet te motiveren waarom men toepassing vordert van art. 
747, § 2, Ger. W.821

                                                 
817  Zie ook: D. SCHEERS, “Sanctie bij conclusietermijnen bepaald op de inleidende zitting”, (noot onder 

Cass. 1 juni 2001), T.B.B.R. 2002, (636) 638, en de verwijzingen in voetnoot 3 aldaar. 
818  Zie over de wet van 23 maart 1995: S. RAES, “Wet van 23 maart tot wijziging van de artikelen 747, 748 

en 750 van het Gerechtelijk Wetboek”, P. & B. 1995, 101. 
819  J. LAENENS, “De wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek: een storm in een glas 

water?”, R.W. 1995-96, (169) 171. 
820  In dezelfde zin: G. CLOSSET-MARCHAL, “La sanction des délais en droit judiciaire privé”, in Mélanges 

Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 387. 
821  Kh. Dinant 29 september 1997, J.L.M.B. 1998, 715; D. SCHEERS, “De rechter als hinderpaal voor een 

vlotte procedure”, (noot onder Vred. Kortrijk 15 januari 1998), T.B.B.R. 1998, (240) 243. 
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Wanneer men vraagt dat de termijnregeling zoals voorzien in art. 747, § 1, wordt opge-
legd, dient geen enkele motivering te worden opgegeven.  Wel past het te vermelden op welke 
datum de stukken zijn medegedeeld, of minstens te vermelden dat de stukken werden 
medegedeeld.  Noodzakelijk is dat evenwel niet, aangezien de wet het niet vereist en 
aangezien de partij die nog geen stukken ontving en om die reden nog niet concludeerde, 
steeds de mogelijkheid heeft de rechter te wijzen op die omstandigheid.  

De wet vereist slechts dat de reden wordt opgegeven waarom andere termijnen zouden 
worden opgelegd, d.w.z. andere termijnen dan die vermeld in art. 747, § 1 (een maand, een 
maand, vijftien dagen). 

Die redengeving kan uiterst beknopt zijn.  Het volstaat te verwijzen naar een of andere 
omstandigheid die – volgens de opsteller van het verzoekschrift – het opleggen van 
langere (of kortere) termijnen verantwoordt.  Het kan gaan om de complexiteit of de aard van 
de zaak, de omvang der stukkenbundels, de gerechtelijke vakantie, of eenvoudigweg het feit 
dat het “passend voorkomt de volgende termijnen op te leggen”.  Het spreekt voor zich dat die 
redengeving beknopter mag zijn naarmate de voorgestelde conclusietermijnen gebruikelijker 
zijn (d.w.z. minimaal de regeling van art. 747, § 1, en maximaal een drietal maanden).  
Kortere termijnen zijn niet uitgesloten, doch daar zullen bijzondere redenen voor moeten 
voorliggen (men nam bijvoorbeeld reeds een conclusie).  Langere termijnen zijn eveneens 
mogelijk, doch dan zal men toch moeten aangeven dat de zaak dermate complex is dat zelfs 
een termijn van drie maanden niet volstaat (bijvoorbeeld zaken waarin conclusies van meer 
dan 100 bladzijden werden neergelegd, of waarin de bundels der stavingsstukken meer dan 
500 bladzijden omvatten).  Zaken die dermate complex zijn dat zelfs een conclusietermijn van 
drie maanden niet volstaat, zijn uiteraard zeer zeldzaam. 

Volgens de tekst van art. 747, § 2, dient de verzoekende partij in haar verzoekschrift “de 
gewenste termijnen” aan te geven.  Het komt al eens voor dat een verzoekschrift waarin wordt 
nagelaten de gewenste termijnen aan te geven, wordt afgewezen.822  Die rechtspraak verdient 
geen navolging: wanneer een verzoekende partij nalaat melding te maken van gewenste 
termijnen, dient die partij vermoed te worden toepassing te vragen van de gebruikelijke 
termijnen, zijnde in beginsel de termijnen van art. 747, § 1, Ger. W., tenzij uit de 
omstandigheden van de zaak het tegendeel blijkt (bijv.: de verzoeker wijst erop dat alle 
partijen reeds geconcludeerd hebben en wenst aan de verweerder nog een laatste repliek-
mogelijkheid te bieden).  Met of zonder opgave van gewenste termijnen, behoudt de rechter 
in ieder geval zijn appreciatiebevoegdheid en dient hij termijnen op te leggen die hem 
geschikt lijken rekening houdend met de aard en de complexiteit van de zaak.823

 
d.1.3. De termijn van 15 dagen voor opmerkingen 
 

                                                 
 822 Zie bijvoorbeeld: Rb. Hasselt 7 april 1995, onuitg., aangehaald door: L. TACK, “Artikel 747, § 2 Ger. W. 

– deel 1: de procedurerechter”, Limb. Rechtsl. 1997, 3.  
823 G. CLOSSET-MARCHAL, “Six mois d’application du nouvel article 747, § 2 du Code Judiciaire”, J.L.M.B. 

1993, p. 423, nr. 9.  
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323. Na de kennisgeving van het verzoekschrift (bij gerechtsbrief aan de partijen, bij gewone 
brief aan de raadslieden), beschikt men over een termijn van vijftien dagen om opmerkingen 
te doen gelden bij het verzoekschrift (art. 747, § 2, lid 3). 
 De sanctie verbonden aan de overschrijding van de termijn van vijftien dagen is dat de 
rechter niet gehouden is rekening te houden met laattijdige opmerkingen. 

De wet voorziet weliswaar niet in een mogelijkheid van repliek op de opmerkingen van 
de verweerders op verzoekschrift, doch op grond van het beginsel van de wapengelijkheid en 
mede uit proceseconomische overwegingen moet worden aangenomen dat de verzoekende 
partij wel over de mogelijkheid beschikt om schriftelijk te antwoorden op de door de 
wederpartij gemaakte opmerkingen.  Het toelaten van zgn. “tegenopmerkingen” (indien 
mogelijk binnen de termijn, tenzij in gevallen waarin de verweerder op verzoekschrift zelf 
gewacht heeft tot de laatste of voorlaatste dag) kan er slechts toe bijdragen dat de rechter 
beter geïnformeerd is, zodat het bevelen van een (tijdrovende) verschijning van de partijen 
vermeden kan worden.824

 
d.2. De uitspraak binnen 8 dagen 
 
324.Binnen 8 dagen na het verstrijken van de termijn van 15 dagen doet de rechter uitspraak 
op stukken, tenzij hij meent dat er redenen zijn om de partijen te horen (art. 747, § 2, lid 4).  
Ingeval het verzoekschrift uitgaat van alle partijen, doet de rechter uitspraak binnen 8 dagen 
na de neerlegging van het verzoekschrift.  Tegen een beschikking gewezen op grond van art. 
747, § 2, Ger. W., staat krachtens de tekst van de wet zelf geen enkel rechtsmiddel open.  Een 
voorziening in cassatie ingesteld tegen zo’n beschikking is bijgevolg onontvankelijk.825

 Indien de rechter het nodig acht de partijen te horen, worden de partijen opgeroepen bij 
gerechtsbrief.  In dat geval wordt de beschikking gewezen 8 dagen na de zitting. 
 
325. Aan de overschrijding van de termijn van 8 dagen is geen rechtsgevolg verbonden.  Art. 
747, § 2, is een belangrijk instrument gericht op de bespoediging van de rechtsgang.  Binnen 
een goed werkende justitie wordt de termijn van 8 dagen van art. 747, § 2, in acht genomen.  
Wanneer zou blijken dat deze termijn in bepaalde gevallen systematisch overschreden wordt, 
zit men ofwel met een slecht werkende magistraat, ofwel met een slecht georganiseerde 
justitie (of met een niet-realistische regel).  Dat debat overstijgt evenwel het bestek van het 
onderhavige proefschrift.  Vanuit de alhier gekozen invalshoek kan slechts worden vast-
gesteld dat aan de overschrijding van de bedoelde termijn van 8 dagen, als zodanig geen 
formele sanctie verbonden is. 
 
d.3. Opportuniteitsbeoordeling van het verzoek? 
 

                                                 
824 B. DECONINCK, “Komt het laatste woord toe aan de verweerder?  Omtrent het formuleren van 

opmerkingen op het verzoek tot gerechtelijke termijnregeling zoals voorzien in art. 747, par. 2 Ger. W.”, 
P. & B. 1995, 138.  

825  Cass. 4 november 1994, Arr. Cass. 1994, 930. 
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326. In art. 747, § 2 is sprake van de rechter die termijnen “kan” bepalen, maar die 
formulering moet niet geacht worden te betekenen dat de rechter zou mogen weigeren 
conclusietermijnen op te leggen.826  De appreciatievrijheid van de rechter heeft slechts betrek-
king op de omvang (en bij meerpartijengeschillen de volgorde) van de dwingende termijnen, 
niet op de opportuniteit ervan.  De rechter kan, indien de goede rechtsbedeling het vereist, 
langere termijnen opleggen dan door de verzoeker gevraagd werd.  Uiteraard lijkt een geval 
waarin dat opportuun is, in beginsel slechts te kunnen voorliggen wanneer de wederpartij 
gebruik heeft gemaakt van haar mogelijkheid om opmerkingen te formuleren tegen de door de 
verzoeker voorgestelde termijnen. 
 Indien de rechter zulks in de omstandigheden van de zaak opportuun acht, kan hij het 
laatste woord aan de eiser gunnen.827  Het is weliswaar vrij gebruikelijk de verweerder het 
laatste woord te gunnen, doch dat gebruik is geen algemeen rechtsbeginsel en vloeit evenmin 
op dwingende wijze voort uit enige wetsbepaling.828

 
e. Conclusietermijnen geakteerd ter inleidingszitting of in een akkoord tussen partijen 
 
327. De praktijk om op de inleidingszitting een akkoord m.b.t. conclusietermijnen te laten 
akteren, werd door het Hof van Cassatie (meermaals) geconsacreerd.829  Het Hof overwoog in 
een arrest van 1 juni 2001 dat art. 747, § 2, Ger. W. niet uitsluit dat de partijen zelf een 
overeenkomst sluiten betreffende de conclusietermijnen en dat de partij tegen wie wordt 
geconcludeerd in strijd met die conventionele regeling, de wering van de laattijdige conclusie 
uit het debat kan eisen.830  Niet vereist is dat uitdrukkelijk akte wordt genomen van het feit 
dat op miskenning van de overeengekomen termijnen de sanctie bepaald in art. 747, § 2, Ger. 
W. toepassing vindt.831

De praktijk om over conclusietermijnen een akkoord te laten akteren op de inleidings-
zitting is niet contra legem, spijts in art. 747, § 2, Ger. W. sprake is van een verzoek-
schriftprocedure, doch kan gelden als een afstand vanwege de partijen van de formaliteiten 

                                                 
826  E. BREWAEYS, Commentaar bij art. 747 Ger. W., l.c., 1995, losbl., p. 8, nr. 10;  G. DE LEVAL, “La loi du 

23 mars 1995 (M.B. du 19 mai 1995) modifiant les articles 747, 748 et 750 du Code judiciaire”, J.L.M.B. 
1995, 973;  S. RAES, “Wet van 23 maart tot wijziging van de artikelen 747, 748 en 750 van het 
Gerechtelijk Wetboek”, P. & B. 1995, 101. 

827  Cass. 7 maart 2002, www.cass.be; Cass. 12 november 1998, Arr. Cass. 1998, 1056; K. PITEUS en P. 
TAELMAN, “Partijautonomie en instaatstelling: een moeilijke balans?”, in P. TAELMAN en M. STORME 
(eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en 
toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 21. 

828  Zie hierover ook: B. DECONINCK, “Komt het laatste woord toe aan de verweerder?  Omtrent het 
formuleren van opmerkingen op het verzoek tot gerechtelijke termijnregeling zoals voorzien in art. 747, 
par. 2 Ger. W.”, P. & B. 1995, 138. 

829  Cass. 1 juni 2001, Pas. 2001, 1031, R.W. 2002-03, 134, noot, P. & B. 2002, 42, noot P. TAELMAN en Ph. 
THION, A.J.T. 2001-02, 528, noot E. BREWAEYS en T.B.B.R. 2002, 636, noot D. SCHEERS.  Zie ook: Cass. 
18 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 937 en Cass. 8 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 575, P. & B. 1995, 189, noot E. 
BREWAEYS. 

830  Zie in dezelfde zin: Antwerpen 22 september 1999, P. & B. 2001, 129. 
831  D. SCHEERS, “Sanctie bij conclusietermijnen bepaald op de inleidende zitting”, (noot onder Cass. 1 juni 

2001), T.B.B.R. 2002, (636) 638. 
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gericht op het bekomen van dwingende termijnen, of minstens – zo men van mening is dat de 
bewoordingen van art. 747, § 2, Ger. W. geen ruimte zouden bieden voor dergelijke afspraken 
ter inleidingszitting – als een sui generis praktijk die (thans832) algemeen aanvaard wordt.833  
Vereist is wel dat op de inleidingszitting alle partijen aanwezig of vertegenwoordigd zijn: bij 
ontstentenis van een akkoord tussen alle partijen kan uiteraard geen akte worden genomen 
van enig akkoord.834  Indien een partij niet wenst dat op de inleidingszitting 
conclusietermijnen geakteerd worden, of indien tussen de partijen geen akkoord tot stand 
komt over de termijnen, beschikt de rechter niet over de mogelijkheid zelf ter zitting akte te 
nemen van conclusietermijnen.  Het is niet wenselijk de rechter die bevoegdheid toe te 
kennen, aangezien de verzoekschriftprocedure en met name de mogelijkheid om schriftelijk 
opmerkingen te formuleren, bij ontstentenis van een akkoord meer waarborgen biedt ter 
vrijwaring van het recht van verdediging.835

 
328. Wanneer ter inleidingszitting akte wordt genomen van conclusietermijnen overeen-
gekomen tussen de partijen, zoals besproken in het vorige randnummer, geeft zulks weinig 
aanleiding tot problemen.  Vanuit theoretisch oogpunt is de juiste opvatting dat zo’n akkoord 
eenvoudigweg een toepassing is van art. 747, § 2, Ger. W., met afstand van de formaliteiten 
i.v.m. het bekomen van een dwingende termijnenregeling.  Vanuit praktisch oogpunt levert 
het akteren van een akkoord weinig problemen op, althans voorzover aanvaard wordt dat bij 
ontstentenis van het akkoord van één partij, geen akkoord kan worden geakteerd.  
 De kwestie van het akkoord tussen de partijen overeengekomen i.v.m. conclusieter-
mijnen zonder dat daarvan door de rechter akte wordt genomen, ligt moeilijker.  Die kwestie 
bevindt zich in een spanningsveld tussen conflicterende waarden, nl. enerzijds de bekom-
mernis om partijen toe te laten op zo vlot en informeel mogelijke wijze vaste termijnen te 
bekomen teneinde de procedure te bespoedigen, en anderzijds de rechtszekerheid.  Vanuit 
verschillende oogpunten kan een akkoord i.v.m. conclusietermijnen de rechtszekerheid onder 
druk zetten.  De meest voor de hand liggende vraag in dat verband is wat het gevolg is van 
niet-naleving van zo’n akkoord.  Even belangrijk is de vraag vanaf wanneer nu precies een 
akkoord voorligt i.v.m. conclusietermijnen.  Het zou bv. te ver gaan om aan te nemen dat een 
partij die in een brief verklaart tegen een bepaald tijdstip te zullen concluderen, zou worden 
voorgehouden dat zij zodoende haar akkoord heeft betuigd met een akkoord i.v.m. conclusie-
termijnen.  Eenzijdige toezeggingen, beloftes of “goede voornemens” i.v.m. conclusies 

                                                 
832  Zie voor een rechtshistorisch voorbeeld contra: Antwerpen 22 februari 1995, R.W. 1995-96, 196, noot J. 

LAENENS. 
833  Zie bv.: G. CLOSSET-MARCHAL, “La sanction des délais en droit judiciaire privé”, in Mélanges Philippe 

Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 387; B. DECONINCK, noot onder Brussel 23 februari 1994, A.J.T. 1994-
95, 41. 

834  Brussel 11 mei 2000, J.T. 2000, 827.  Zie ook: E. BREWAEYS, “De conclusietermijnregeling op de 
inleidende zitting”, (noot onder Cass. 1 juni 2001), A.J.T. 2001-02, 528. 

835  Sommige magistraten menen dat zij over die bevoegdheid zouden moeten beschikken, doch dat zou als 
gevaarlijk neveneffect hebben dat de vrijwel onontbeerlijke praktijk om voor het laten akteren van 
conclusietermijnen een beroep te doen op “bereidwillige confraters”, ernstig onder druk zou komen te 
staan, hetgeen gerechtelijke procedures alleen maar logger en duurder kan maken. 
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binden een partij niet.836  Wie vaststelt dat de toezeggingen niet werden nageleefd, beschikt 
over voldoende instrumenten om zonder medewerking van de wederpartij bindende termijnen 
te bekomen. 
 Conclusietermijnen op grond van art. 747, § 2, Ger. W. – ongeacht of zij zijn opgelegd 
bij rechterlijke beschikking of geakteerd zijn door de rechter op een (inleidings)zitting – zijn 
in essentie “rechterlijke” conclusietermijnen.  De afstand van de formaliteiten bij conclusie-
termijnen geakteerd op de inleidingszitting, doet geen afbreuk aan het “rechterlijk” karakter 
van die termijnen.  Enkel de wijze waarop de rechter geadieerd wordt, is bij aktering van een 
akkoord verschillend.  De omstandigheid dat de termijnen geakteerd worden, vermijdt ieder 
misverstand over de volgorde en de duur van de termijnen.  Ook de gevolgen van de over-
schrijding ervan staan vast, daar sprake is van termijnen in de zin van art. 747, § 2, Ger. W., 
ook al werd van die wetsbepaling geen uitdrukkelijke melding gemaakt.837

 Art. 747, § 2, Ger. W. is bijgevolg niet geschikt als rechtsgrond voor wering uit het 
debat van conclusies die zijn medegedeeld met miskenning van een “buitengerechtelijk” 
akkoord, in de zin van een akkoord waar ter zitting nooit akte van werd genomen.  Slechts art. 
1134 B.W. kan theoretisch in aanmerking komen als rechtsgrond voor wering uit het debat, 
die dan een herstel in natura vormt van de niet-naleving van de overeenkomst.838  Dat geeft 
aanleiding tot allerlei andere netelige vragen: de wering uit het debat van een laattijdige 
conclusie op grond van art. 747, § 2, Ger. W., is ingebed in de regeling van het Gerechtelijk 
Wetboek en maakt zoals elders betoogd een vorm van nietigheid uit, die in aanmerking kan 
komen voor verzachting op grond van art. 867 Ger. W. (normdoel bereikt bij afwezigheid van 
daadwerkelijke verstoring van het procesverloop).839  Indien men art. 1134 B.W. als rechts-
grondslag moet aanvaarden om louter conventionele conclusietermijnen af te dwingen, dan 
lijkt de coherentie toch in het gedrang te komen, daar moeilijk in te zien valt hoe men op een 
puur contractueel fenomeen ingebed in het verbintenissenrecht, verzachtingsmechanismen uit 
het Gerechtelijk Wetboek kan toepassen. 
 Om die redenen verdient het geen aanbeveling om akkoorden m.b.t. conclusies buiten 
enige aktering ter zitting, in aanmerking te laten komen als grondslag voor een wering uit het 
debat.  De formaliteiten met het oog op het bekomen van een beschikking op grond van art. 
747, § 2, Ger. W. zijn sowieso minimaal, zodat onderhandelingen of besprekingen m.b.t. het 
realiseren van een conventionele termijnenregeling, geen noemenswaardige voordelen ople-
veren.  Zij zijn integendeel vaak slechts een bron van tijdverlies en energieverspilling.  
Wanneer zij mislukken, hebben zij de rechtzoekende tijd en geld gekost, zonder dat daar-
tegenover enige meerwaarde staat.  Indien alle partijen het werkelijk eens zijn om de zaak 
diligent af te handelen, is een bindende termijnenregeling vaak niet eens nodig.  Indien men 

                                                 
836  E. BREWAEYS, Commentaar bij art. 747 Ger. W., in Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, 

Kluwer, 1995, losbl., p. 5, nr. 6. 
837  Cass. 1 juni 2001, Pas. 2001, 1031, R.W. 2002-03, 134, noot, P. & B. 2002, 42, noot P. TAELMAN en Ph. 

THION, A.J.T. 2001-02, 528, noot E. BREWAEYS en T.B.B.R. 2002, 636, noot D. SCHEERS. 
838  Tenzij men de verplichting tot loyale procesvoering als rechtsgrondslag ziet. 
839  Zie randnummers 51 en 337. 
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daarentegen niet geheel op dezelfde golflengte zit, blijkt de verzoekschriftprocedure vaak de 
snelste en meest efficiënte manier om een bindende kalender te bekomen. 
 In de rechtsleer wordt in dit verband terecht opgemerkt dat een puur conventionele 
termijnregeling om nog een bijkomende reden een heikele zaak is.  Dit zou immers weer een 
bijkomende grond kunnen opleveren van wering uit het debat van laattijdige conclusies, 
terwijl dat een ultimum remedium moet blijven.  Immers, een wering uit het debat zal vaak tot 
gevolg hebben dat de rechter genoopt wordt te oordelen over een zaak zonder daarover 
optimaal ingelicht te zijn, wat slechts de kansen op aanwending van een rechtsmiddel (en dus 
bijkomende vertraging en overbelasting van het gerecht) kan verhogen.840   
 
f. Rechtsaard van de conclusietermijnen 
 
329. Dwingende conclusietermijnen (ongeacht op grond van welke bepaling zij werden 
opgelegd) zijn “termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen” zoals bedoeld in art. 
48 Ger. W. waarop de bepalingen van dat hoofdstuk toepasselijk zijn.  Indien de laatste dag 
van een conclusietermijn valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, kan men de con-
clusie nog tijdig neerleggen en mededelen op de eerstvolgende werkdag (art. 53 Ger. W.).841

Naast art. 53 Ger. W.842 is ook art. 52 – luidens hetwelk de termijn gerekend wordt van 
middernacht tot middernacht – van belang.  Er werd immers geoordeeld dat een conclusie die 
op de laatste dag werd meegedeeld per fax (vrijdagavond om 22u43) niet tijdig werd meege-
deeld, omdat de wederpartij in dat geval niet kon kennis nemen van de inhoud van die con-
clusie.843  Een dergelijk oordeel verdient geen bijval.  Ten eerste wordt daardoor art. 52 Ger. 
W. miskend.  Krachtens die bepaling (in fine) kan een handeling die ter griffie moet worden 
verricht enkel geldig gebeuren wanneer de griffie toegankelijk is voor het publiek, d.w.z. vóór 
16:00.  Voor handelingen die niet ter griffie moeten gebeuren, zoals een fax versturen naar de 
                                                 
840  Zie in dezelfde zin: K. PITEUS en P. TAELMAN, “Partijautonomie en instaatstelling: een moeilijke 

balans?”, in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar 
reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 23-24.  Bij de lezing 
van de commentaar van PITEUS bij het arrest van het Hof van Cassatie van 1 juni 2001 (aangehaald in 
voetnoot elders in dit randnummer) past nochtans voorzichtigheid.  Immers, in dat arrest was duidelijk 
sprake van een conclusiekalender waarvan door de rechter akte was genomen, terwijl PITEUS dat anders 
lijkt te begrijpen. 

841  Antwerpen 23 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 477, noot D. SCHEERS.  Dat arrest is meldenswaard omdat het 
uitdrukkelijk bevestigt dat art. 53 Ger. W. toepassing vindt op conclusietermijnen.  Voor het overige past 
behoedzaamheid: de redenering gemaakt in dat arrest dat de mededeling aan de tegenpartij laattijdig mag 
zijn als de neerlegging ter griffie tijdig was omdat de tegenpartij de neergelegde conclusie ter griffie kan 
raadplegen, moet worden verworpen (zie in dezelfde zin: D. SCHEERS, “Berekeningsperikelen bij de 
conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747 § 2 van het Gerechtelijk Wetboek”, (noot onder 
Antwerpen 23 maart 1998), T.B.B.R. 1999, 477).  Adde: G. DE LEVAL, “De wet van 3 augustus 1992 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (art. 16 tot 26 en 31 tot 33): het in staat stellen der zaken”, in 
IUCGR (ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht, Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1993, p. 115-116; Brussel 14 maart 2002, 
P. & B. 2003, 224.  Zie ook Cass. 23 maart 2001 en Luik 11 juni 2003, twee arresten die in dezelfde zin 
oordelen als het voormelde arrest van 23 maart 1998, en die supra besproken worden, in randnr. 343. 

842  Bevestigen ook de toepassing van art. 53 op conclusietermijnen: H. BOULARBAH en J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, “La mise en état des causes... perdue?”, J.T. 2000, 813. 

843 Rb. Brussel 6 april 1998, J.L.M.B. 1998, 1141.    
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tegenpartij, geldt dat die handeling geldig kan gebeuren, wanneer zij op de laatste dag van de 
termijn plaatsvindt, tot de laatste seconde van 23u59, en dit krachtens art. 52, lid 1, eerste 
volzin.  Ten tweede kan oordelen dat conclusies die om 22u43 op de laatste dag gefaxt werden 
laattijdig zijn, slechts bron zijn van nodeloze rechtsonzekerheid.  Tot hoe laat zouden ze im-
mers volgens die redenering dan wèl tijdig zijn?  Ten derde miskent dat oordeel ook het we-
zen zelf van de conclusietermijn.  Er rust geen verplichting op de partij in wiens voordeel een 
conclusietermijn loopt, om binnen die termijn kennis te nemen van de conclusie van degene 
tegen wie de termijn loopt (d.w.z. degene die moet concluderen) – maar zij heeft ook als 
zodanig niet het recht om inhoudelijk kennis te kunnen nemen van de conclusie binnen de 
termijn (waarmee bedoeld wordt: een conclusie die 50 bladzijden telt en waarvan de 
verzending per fax voltooid is om 23u59, zal door de bestemmeling niet meer gelezen kunnen 
worden vóór middernacht, maar toch is die conclusie tijdig medegedeeld).  Een conclusie-
termijn houdt slechts een verplichting in voor de partij die moet concluderen (en hooguit het 
recht voor de bestemmeling om de conclusie te ontvangen op de laatste dag uiterlijk om 
23u59).  Indien de concluderende partij haar conclusie meedeelt aan de tegenpartij op de 
laatste dag van de termijn om 23u59, dan beschikt de bestemmeling alleszins nog over zijn 
volledige termijn.  Er ligt bijgevolg geen enkele reden voor om aan te nemen dat de laatste 
dag op enig ander tijdstip eindigt dan na het verstrijken van de laatste seconde van 23u59. 
 
g. De ambtshalve wering uit het debat van laattijdige conclusies 
 
g.1. De ambtshalve wering uit het debat: algemeen 
 
330. De ambtshalve wering uit het debat is een uiterst delicate, moeilijke en belangrijke 
aangelegenheid. 
 Het gaat om een sanctie die voor partijen en hun raadslieden uiterst verregaande en 
tastbare gevolgen kan hebben. 
 Het gaat bovendien om een dermate complexe aangelegenheid, waarbij zoveel en zulke 
belangrijke en soms tegenstrijdige uitgangspunten, fundamentele beginselen en praktische 
(detail)kwesties aan de orde zijn, dat men de grootste argwaan mag koesteren tegenover 
lieden die zich hierover menen te moeten uitspreken zonder ooit zelf aan den lijve te hebben 
ondervonden hoe snel een vergissing (bijvoorbeeld vanwege een lid van het secretariaat) 
gebeurd is en welke nare gevolgen daaraan verbonden kunnen zijn.  Op dit stuk geldt bij 
uitstek dat de beste stuurlui aan wal staan. 
 
331. Op grond van de redenen die in wat volgt nader ontwikkeld zullen worden, meen ik dat 
de sanctie van de ambtshalve wering uit het debat – wanneer zij blindelings wordt toegepast – 
in sommige gevallen onaangepast en onevenredig is. 
 In de huidige libellering van art. 747, § 2, is er slechts één sanctie, zowel voor de partij 
die te goeder trouw is en slachtoffer is van bijvoorbeeld een administratieve vergissing, als 
voor de partij die bewust de procesgang wil saboteren.  Iedere laattijdige conclusie krijgt 
a.h.w. de “doodstraf”, ongeacht de omstandigheden en de omvang van de laattijdigheid, en 
ongeacht de daadwerkelijke of zelfs maar mogelijke verstoring van het goede procesverloop. 
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332. Een mogelijk alternatief zou zijn om in een bepaling te voorzien luidens dewelke de 
rechter de laattijdige conclusie kan weren uit het debat.  Hieruit zou uiteraard een bepaalde 
mate van rechtsonzekerheid voortvloeien.  Men zou kunnen volhouden dat precies het bestaan 
van die onzekerheid in de overgrote meerderheid der gevallen zou volstaan om procespartijen 
tot diligentie aan te sporen.  Een bezwaar dat vaak gehoord wordt tegen een dergelijke 
regeling, is dat rechters en advocaten elkaar geen pijn willen doen (hodie mihi, cras tibi).  De 
ernst van een dergelijk bezwaar kan moeilijk worden ingeschat.  Zonder uitspraak te doen 
over de ernst van het bezwaar, lijkt het bestaan ervan de zoektocht naar een alternatief zeker 
te verantwoorden.  De huidige regeling van de ambtshalve wering uit het debat zonder dat de 
rechter enige appreciatiebevoegdheid heeft (behoudens bij uitdrukkelijk of stilzwijgend ak-
koord der partijen, cf. infra onder randnr. 338) is in vele gevallen een ongenadig en ongepast 
hakbijlmechanisme, maar het alternatief van het “kunnen weren” lijkt ongetwijfeld voor velen 
een stap in de richting van laksheid, of minstens te grote rechtsonzekerheid.  Gelukkig moet 
de onvermijdelijkheid en de “blindheid” van de wering uit het debat op belangrijke punten ge-
nuanceerd worden, zoals verder nog zal blijken. 
 
g.2. De ambtshalve wering uit het debat: gevolgen van de sanctie 
 
333. Over de gevolgen van de wering uit het debat heeft de recentere rechtspraak duidelijk-
heid gebracht.  Volgens een weinig praktisch standpunt, dat thans gelukkig als achterhaald 
kan gelden, hield een laattijdigheid niet alleen a.h.w. de doodstraf in voor de laattijdige con-
clusie, maar ook een eeuwige vervloeking van het nageslacht.  Een laattijdigheid had volgens 
die strekking niet alleen wering uit het debat van de laattijdige conclusie tot gevolg, maar ook 
verlies van het recht om later nog te concluderen en zelfs verlies van het recht om te 
pleiten.844

In een arrest van 26 november 1999 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat er geen 
algemene regel bestaat die verbiedt dat een partij die haar hoofdconclusie niet tijdig genomen 
heeft, nog een aanvullende conclusie zou nemen.845  Het Hof bevestigde in een arrest van 14 
                                                 
844  Een wettelijke basis voor het zgn. “pleitverbod” waar sommigen ooit (vóór het cassatiearrest van 14 

maart 2002) voor gepleit hebben, is onbestaande.  Buiten het geval van art. 758 Ger. W. (drift en 
onbedrevenheid), een bepaling die blijkens de bewoordingen ervan slechts van toepassing is op de 
partijen zelf, d.w.z. niet hun raadslieden, kan de rechter een procespartij nooit verbieden te pleiten, 
althans niet op grond van de omstandigheid dat een conclusie laattijdig was.  Iemand laten pleiten is in 
geen geval een omzeiling van de sanctie van de wering uit het debat van een laattijdige conclusie.  De 
rechter is immers niet verplicht in zijn vonnis te antwoorden op elementen die hem slechts mondeling 
werden voorgebracht.  Zie in dezelfde zin: E. BREWAEYS, “Het recht van verdediging tijdens de 
behandeling van de zaak”, in B. MAES en M. STORME, (eds.), Moet het recht van verdediging worden 
afgeschaft?, Antwerpen, Kluwer, 2000, 31.  Zie ook reeds: Kh. Brussel 3 juni 1993, Cah. dr. Jud. 1993, 
117.  Zoals gezegd verhindert de cassatie-rechtspraak (i.h.b. het arrest van 27 september 2001) niet dat 
een partij verboden wordt om te pleiten over nieuwe elementen uitsluitend neergelegd in een geweerde 
conclusie.  Tijdens een pleidooi mag men echter wel elementen vervat in een regelmatig neergelegde 
conclusie verder toelichten.  Als m.a.w. de geweerde conclusie enkel een verdere ontwikkeling en 
toelichting bevat van een vroegere (regelmatig neergelegde) conclusie, zijn incidenten over wat wel en 
wat niet gepleit mag worden, uit den boze. 

845  Cass. 26 november 1999, Arr. Cass. 1999, 633, R.W. 2000-01, 772, noot, J.T. 2000, 229 en J.L.M.B. 
2000, 98. 
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maart 2002 dat een partij die nalaat te concluderen binnen de voor haar geldende termijn, niet 
noodzakelijk het recht verbeurt om in een latere termijn te concluderen.846  Die rechtspraak 
mag inmiddels als vaste rechtspraak gelden en werd recent nog bevestigd.847

Ook de opvatting dat een laattijdigheid bestraft wordt met een pleitverbod werd 
verworpen, met name in het cassatie-arrest van 27 september 2001.848  Nochtans is de kwestie 
van het pleitverbod niet louter een onderscheid tussen pleiten of niet pleiten.  Er is ook nog 
een derde element aan de orde: waarover pleiten?  In het arrest van 27 september 2001 
overwoog het Hof dat bij een wering van een conclusie uit het debat, noch de bepalingen die 
de grondslag vormen voor de wering (in casu was dat art. 751), noch het recht van 
verdediging, verhinderen dat de partij wier conclusie geweerd werd op de vastgestelde 
rechtsdag verschijnt en pleit over andere regelmatig neergelegde processtukken.  Indien 
m.a.w. een laatste conclusie uit het debat geweerd wordt, impliceert de verwerping van het 
pleitverbod door het Hof van Cassatie niet dat die partij op de rechtsdag nieuwe elementen die 
enkel vervat liggen in de geweerde conclusie, het voorwerp zou mogen laten uitmaken van 
haar pleidooi. 
 
g.3. De ambtshalve wering uit het debat als sanctie wegens deloyale procesvoering 
 
334. Het cassatie-arrest van 14 maart 2002 bevat nochtans een belangrijke precisering die 
niet vervat lag in het arrest van 26 november 1999.  Gebruik maken van een latere conclusie-
mogelijkheid wanneer een vroegere conclusiemogelijkheid niet of te laat werd aangewend, is 
slechts mogelijk binnen bepaalde grenzen.   Wanneer men nalaat binnen een bepaalde termijn 
te concluderen, mag de conclusie binnen de volgende termijn niet strekken tot het aanvoeren 
van nieuwe middelen waarop een wederpartij niet meer kan antwoorden en met name mag die 
latere conclusie geen incidenteel hoger beroep inhouden waardoor de grenzen van het debat 
voor de appèlrechter verruimd worden.  In het arrest van 14 maart 2002 overwoog het Hof 
van Cassatie expressis verbis dat het de rechter toekomt om een deloyale proceshouding te 
sanctioneren en op die grond een conclusie uit het debat te weren.849

Op grond van die overweging moet worden aangenomen dat de rechter in bepaalde 
omstandigheden ook wanneer een partij steeds tijdig concludeerde, een laatste conclusie uit 
het debat mag weren wanneer die nieuwe middelen bevat waarop de wederpartij niet meer 

                                                 
846  Cass. 14 maart 2002, www.cass.be. Voor een commentaar bij dit arrest, zie P. THION, “Deloyale 

procesvoering. Een toetssteen bij het concluderen”, N.J.W. 2002, 50.  Adde, in dezelfde zin: Antwerpen 2 
mei 2002, N.J.W. 2003, 276, noot.  De leer vervat in het arrest van het Hof van Cassatie van 14 maart 
2002 werd bevestigd in het volgende arrest: Cass. 27 november 2003, www.cass.be en J.T. 2005, 418. 

847  Cass. 16 maart 2006, R.A.B.G. 2006, 844. 
848  Cass. 27 september 2001, R.W. 2002-03, 18 (verkort), bibliografische noot, A.J.T. 2001-02, noot G. L. 

BALLON en P. & B. 2002, 115.  Zie voor het pleitverbod, doch thans gelukkig achterhaald: J. ENGLEBERT, 
“Du droit de plaider et de l’obligation de se taire (ou: la partie qui n’a pas conclu dans les délais fixés en 
application des articles 747, § 2, 748, § 2 ou 751 du Code judiciaire ne peut plus plaider)”, Cah. dr. jud. 
1993, 105. 

849  Zie ook over misbruik van het recht om te concluderen: H. BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHEN-
BROECK, “L’abus du droit de conclure: vivacité d’une théorie”, in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 
Bruylant, 2002, 461. 
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kon antwoorden of wanneer zij een incidenteel hoger beroep inhoudt dat de grenzen van het 
debat voor de appèlrechter verruimt.  Indien zich iets van die aard voordoet, is de meest voor 
de hand liggende mogelijkheid het toestaan van nieuwe conclusietermijnen indien de weder-
partij zulks wenst (eventueel zelfs retroactief, zodat de eertijds bepaalde rechtsdag behouden 
kan blijven).  De wering uit het debat is in zo’n situatie evenwel ook mogelijk, weliswaar op 
vordering van de wederpartij,850 wanneer kennelijk sprake is van een deloyale proceshouding.  
Dat besluit kan zich opdringen in gevallen waarin de nieuwe middelen klaarblijkelijk slechts 
werden opgeworpen met dilatoire intenties, en met name wanneer de vorige conclusie van de 
wederpartij (of ruimer: de omstandigheden van de zaak) geen enkel aanknopingspunt 
biedt (bieden) ter verklaring van de opwerping van de nieuwe middelen. 

De wettelijke grondslag voor een wering uit het debat bij ontstentenis van enige 
termijnoverschrijding, vindt men niet in art. 747 of enige andere bepaling uit het Gerechtelijk 
Wetboek, maar wel in art. 1382 B.W. – of minstens steunt een dergelijke wering uit het debat 
op een autonoom rechtsbeginsel van “verbod van procesrechtsmisbruik” of de “verplichting 
tot loyale procesvoering” (zie ook randnr. 577).  Indien men art. 1382 B.W. aanvaardt als 
wettelijke basis voor het verbod van procesrechtsmisbruik, dan maakt de deloyale 
proceshouding de fout uit en de wering uit het debat het herstel van de schade in natura.851

De aanduiding van de wettelijke grondslag voor de sanctionering van deloyaal proce-
deren is weliswaar, zoals reeds aangegeven, niet steeds een eenvoudige zaak.  Wanneer er 
dwingende termijnen zijn opgelegd ingevolge een rechterlijke beschikking en die termijnen in 
acht worden genomen maar er toch sprake is van deloyaal gedrag, is het zeker niet evident om 
art. 747, § 2, Ger. W. aan te wijzen als wettelijke grondslag voor een wering uit het debat. 

De omstandigheid dat art. 1382 B.W. betrekking heeft op buitencontractuele situaties, 
hoeft echter niet noodzakelijk een hinderpaal te zijn voor de toepassing van die bepaling in 
het procesrecht – ook niet wanneer er sprake is van een termijnenregeling ingevolge een 
overeenkomst tussen de partijen.  Immers, wanneer er een akkoord tot stand is gekomen 
m.b.t. conclusietermijnen en de erin vervat liggende termijnen werden miskend, dan kan art. 
747, § 2, Ger. W. gelden als wettelijke grondslag voor wering uit het debat: in zo’n geval kan 
geoordeeld worden852 dat partijen slechts afstand deden van de formaliteiten m.b.t. het beko-
men van dwingende termijnen.  Wanneer daarentegen de termijnen in het akkoord vervat wel 
in acht genomen werden (zodat art. 747, § 2, Ger. W. bezwaarlijk in aanmerking komt als 
wettelijke grondslag voor een wering uit het debat) maar er niettemin sprake is van deloyaal 
procederen, levert de omstandigheid dat art. 1382 B.W. betrekking heeft op 
buitencontractuele situaties geen bezwaar op tegen de aanwending van die bepaling als 
wettelijke grondslag voor een wering uit het debat: datgene wat in zo’n geval gesanctioneerd 
werd, maakt per hypothese geen schending uit van het akkoord m.b.t. de termijnen maar wel 

                                                 
850  P. TAELMAN, “Valkuilen en boobytraps van de rechtsdagbepalingen”, in Gandaius Actueel IV, Antwer-

pen, Kluwer, 1999, 210. 
851  P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van 

het burgerlijk procesrecht”, P. & B. 2002, nr. 59, p. 23-24. 
852  Zoals het Hof van Cassatie (minstens impliciet) deed in: Cass. 1 juni 2001, Pas. 2001, 1031, R.W. 2002-

03, 134, noot, P. & B. 2002, 42, noot P. TAELMAN en Ph. THION, A.J.T. 2001-02, 528, noot E. BREWAEYS 
en T.B.B.R. 2002, 636, noot D. SCHEERS. 
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een miskenning van de algemene zorgvuldigheidsplicht, in procesrechtelijke context 
geconcretiseerd tot verplichting tot loyale procesvoering. 
 
335. Wanneer er voldoende tijd ligt tussen de laatste conclusie waarin nieuwe middelen 
worden opgeworpen enerzijds en de rechtsdag anderzijds, verdient het de voorkeur de weder-
partij de mogelijkheid te gunnen nog aanvullend te concluderen bij wijze van repliek op de 
nieuwe middelen.  Indien partijen akkoord gaan over de neerlegging van een bepaalde con-
clusie, komt het de rechter immers niet toe enige laattijdigheid te sanctioneren (art. 747, § 2, 
juncto art. 748 Ger. W.).  Wanneer men zelf onbetwistbaar nieuwe middelen heeft opge-
worpen in een laatste conclusie en de wederpartij daarop nog wil antwoorden zonder dat zij in 
een eertijds bepaalde regeling daartoe nog de mogelijkheid had, lijkt voor een advocaat deon-
tologisch zelfs moeilijk te verantwoorden een akkoord m.b.t. een nieuwe termijn te weigeren. 
 
336. Een arrest van het Hof van Cassatie van 22 maart 2001 is nog meldenswaard.853  Zonder 
dat in dat arrest met zoveel woorden sprake is van een “deloyale proceshouding”854, wordt 
iets van die aard door dat arrest wel aan banden gelegd.  Met name oordeelt het Hof dat de 
wering uit het debat van een aanvullende conclusie in een geval waarin de eerste conclusie 
weliswaar binnen de termijn was neergelegd en medegedeeld, doch die eerste conclusie een 
loutere pro forma conclusie was die geen enkel middel bevatte waarop de wederpartij kon 
antwoorden, een correcte toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. uitmaakt. 

Men kan – zoals reeds in het vorige randnummer vermeld – van mening verschillen 
over de vraag of de wettelijke grondslag voor de wering uit het debat in zo’n geval art. 747, § 
2, Ger. W. dan wel art. 1382 B.W. is.  Binnen een letterlijke lezing van art. 747, § 2, Ger. W. 
lijkt er immers weinig ruimte voor de wering uit het debat van een (tijdige) aanvullende 
conclusie na een (tijdige) pro forma conclusie waarin geen enkel middel vervat ligt.  Het wil 
ons voorkomen dat tijdig doch louter pro forma concluderen wel degelijk tijdig concluderen 
blijft, doch dat zulks in de omstandigheden van de zaak deloyaal procederen kan uitmaken, 
d.w.z. foutief gedrag dat in natura hersteld dient te worden door wering uit het debat van 
de (eveneens tijdige) aanvullende conclusie waarin de partij haar volledige argumentatie 
ontwikkelt zonder dat de wederpartij daarop nog kan antwoorden.  Art. 1382 B.W. lijkt in 
zo’n geval meer aangewezen dan art. 747 Ger. W. als wettelijke basis voor de wering uit het 
debat.  Dit geldt des te meer nu – indien men pro forma concluderen zou gelijkstellen met 
helemaal niet concluderen – de strekking volgens dewelke het nalaten (tijdig) te concluderen 
binnen een bepaalde termijn automatisch het verlies inhoudt van het recht om later nog te 
concluderen, door het Hof van Cassatie verworpen werd.855  Toegegeven moet worden dat 
aanduiding van art. 1382 B.W. als rechtsgrondslag voor een wering uit het debat in een der-
gelijke situatie niet voor de hand ligt, en volgens sommigen wellicht zelfs ver gezocht lijkt.  
In plaats van enigszins verkrampt te zoeken naar een wetsartikel dat een wering uit het debat 
in een dergelijke situatie kan rechtvaardigen, kan eigenlijk beter worden uitgegaan van het 

                                                 
853  Cass. 22 maart 2001, www.cass.be, met concl. Adv.-Gen. DE RIEMAECKER. 
854   Een begrip dat in het arrest van het Hof van Cassatie van 14 maart 2002 (cf. supra) wel gebruikt wordt. 
855  Zie onder meer Cass. 14 maart 2002, cf. supra. 

 



 – 297 –

verbod van deloyale procesvoering als algemeen rechtsbeginsel, dat in een hypothese van 
inachtname van art. 747 doch deloyaal handelen, de rechtsgrondslag voor een wering kan 
bieden (zie ook randnrs. 39 en 577). 
 
g.4. De laattijdige conclusie als – voor verzachting in aanmerking komende – nietigheid 
 
337. Uit het reeds aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van 14 maart 2002 kan 
eveneens worden afgeleid dat, opdat de rechter een laattijdige conclusie uit het debat zou 
weren, niet vereist is dat de laattijdigheid het recht van verdediging van de wederpartij mis-
kent.  Een dergelijk vereiste zou een stap te ver gaan: een bindende termijnenregeling is 
gericht op de vrijwaring van het goede procesverloop.  Wanneer een partij die normaliter 
beschikte over 2 maanden om te concluderen ingevolge de laattijdigheid van de wederpartij 
nog maar beschikt over 3 dagen om te concluderen, is het perfect denkbaar dat zij erin slaagt 
om binnen die 3 dagen te concluderen, zodat men uit het feit dat zij heeft kunnen concluderen 
zou kunnen afleiden dat haar recht van verdediging niet geschonden werd.  In een dergelijke 
situatie is het duidelijk dat het goede procesverloop wel degelijk ernstig verstoord werd, zodat 
de sanctie van de wering uit het debat geheel op haar plaats is.  Vereisen dat het recht van 
verdediging geschonden werd, zou er dus op neerkomen dat de lat te laag ligt: als dat vereiste 
aanvaard wordt, zouden ook ernstige termijnoverschrijdingen getolereerd moeten worden. 

Verzachtingen op de sanctie van de wering uit het debat zijn wel denkbaar, maar enkel 
bij geringe of relatief geringe termijnoverschrijdingen,856 of bij niet-geringe doch door de 
tegenpartij niet-gelaakte overschrijdingen, of bij niet-geringe maar door de tegenpartij gelaakte 
termijnoverschrijdingen die evenwel het goede procesverloop niet verstoorden,857 en niet omdat 
er sprake zou zijn van ontstentenis van schending van het recht van verdediging.  De wering 
uit het debat op grond van art. 747, § 2, Ger. W. moet worden beschouwd als een vorm van 
nietigheid, waarop de verzachtingsregeling van art. 860 e.v. Ger. W. toepasselijk kan 
zijn (termijnoverschrijdingen worden in art. 867 Ger. W. in de huidige libellering expressis 
verbis beoogd).858

 Ook vóór de aanpassing van artikel 867 bij wet van 23 november 1998 werd reeds 
geoordeeld dat artikel 867 toepasselijk kan zijn op laattijdige conclusies.859  In de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 23 november 1998 tot wijziging van artikel 867 wordt weliswaar 
nergens met zoveel worden gezegd dat de regel van artikel 867 toepasselijk wordt geacht op 

                                                 
856  Eén dag is in principe “gering”, tenzij bij zeer korte termijnen.  Twee of drie dagen kan nog “relatief 

gering” zijn, zeker bij termijnen van twee of drie maanden. 
857  Zoiets is bijvoorbeeld denkbaar wanneer het gaat om een laatste conclusie voor de verweerder die te laat 

is, waarop de eiser evenwel geen repliekmogelijkheid meer heeft, en met name in het geval waarin de 
normale voorbereiding van het pleidooi voor de eiser niet in het gedrang is gekomen. 

858  Zie ook randnr. 51. 
859 Bijvoorbeeld Luik 9 november 1993, R.R.D. 1994, 87; J. LAENENS, “De wet 3 augustus 1992 tot 

wijziging van het Gerechtelijk Wetboek: een storm in een glas water?”, R.W. 1995-96, 173.  Contra, 
doch zonder onderbouwing: E. BREWAEYS, “Concrete moeilijkheden bij de toepassing van art. 747 § 2 
Ger. W.”, (noot onder Antwerpen 27 september 1999), A.J.T. 2000-01, 54. 
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laattijdige conclusies, maar dat wordt dat in die parlementaire voorbereiding evenmin 
tegengesproken.860

 Vast staat dat de wetgever met de aanpassing van artikel 867 in 1998 niet de bedoeling 
heeft gehad in te gaan tegen de strekking die artikel 867 toepasselijk achtte op laattijdige 
conclusies. De wetgever heeft integendeel willen reageren op het – door de rechtsleer fel 
bekritiseerde861 – cassatiearrest van 5 januari 1996 waarbij geweigerd werd artikel 867 toe te 
passen op het niet-inachtnemen van een dagvaardingstermijn, alhoewel het normdoel van die 
wachttermijn bereikt was, bijvoorbeeld doordat de verweerder verschenen was en de zaak ter 
inleidingszitting slechts naar de rol werd verzonden, zodat hij alle kansen had gekregen om zijn 
verweer in normale omstandigheden voor te bereiden.862

 Ook conclusietermijnen zijn geen doel op zich, maar strekken tot vrijwaring van het goede 
procesverloop. Wanneer een conclusie bijvoorbeeld één dag te laat werd neergelegd of 
medegedeeld, kan men – in gewone omstandigheden – bezwaarlijk volhouden dat die laattijdig-
heid het goede procesverloop verstoort. Weigeren de wering uit het debat uit te spreken wanneer 
het goede procesverloop niet verstoord werd, zodat het normdoel bereikt werd, vindt bijgevolg 
steun in de wet (in tegenstelling tot het vereiste in dit verband van de schending van het recht van 
verdediging). 
 Of de wetgever in 1992 “wering uit het debat” beschouwde als een vorm van nietigheid 
waarop de verzachtingsregels van artikel 860 e.v. (en in het bijzonder artikel 867) toegepast 
kunnen worden, en of hij de aanpassing van artikel 867 in 1998 wilde beperken tot 
wachttermijnen, wat conclusietermijnen uiteraard niet zijn en wat de toepassing van artikel 867 
zou uitsluiten, is voor discussie vatbaar.  In de parlementaire voorbereiding van de wet van 3 
augustus 1992 wordt er trouwens – i.v.m. de dwingende termijnen – op gewezen dat "het niet 
steeds duidelijk [is] op welke wijze de naleving ervan gesanctioneerd kan worden".863  Bij de 
hervorming van de artikelen 860 e.v. werd in een wijde boog rond de termijnenproblematiek 
gelopen.864

                                                 
860 Zie in dat verband ook: H. BOULARBAH, “Le nouvel article 867 du Code judiciaire”, J.T. 1999, 321 (met 

in voetnoot 1 de verwijzingen naar de vindplaatsen van de parlementaire voorbereiding). 
861  J. LAENENS, “De termijn van verschijning in hoger beroep”, (noot onder Cass. 5 januari 1996), R.W. 

1996-97, 235; Zie ook: R. DE CORTE, “Het middel of het doel?  Art. 867 Ger. W.”, (noot onder Cass. 5 
januari 1996), R. Cass. 1996, 177; E. KRINGS, “Du non-respect des délais de procédure, prescrits par la 
loi à peine de sanctions, en droit judiciaire privé belge”, in Liber amicorum en l’honneur de Raymond 
Martin, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G.D.J., 2004, 147; B. MAES, “Art. 867 Ger. W. en de op straffe van 
verval of nietigheid voorgeschreven termijnen”, (noot onder Cass. 5 januari 1996), P. & B. 1996, 89; P. 
TAELMAN, “Twee ophefmakende arresten: E.H.R.M. 20 februari 1996 over de rol van het Openbaar 
Ministerie in civiele zaken / Cass. 5 januari 1996, over de nietigheidsleer”, in Gandaius Actueel II, 
Antwerpen, Kluwer, 1997, 125. 

862 Cass. 5 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 15.  Zie ook H. BOULARBAH, l.c. evenals de in de vorige voetnoot 
geciteerde rechtsleer. 

863 Verslag-VAN PARYS (17 juli 1992), Parl. St. Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 566-3, p. 6, ook in P. LEMMENS, 
Herziening van het Gerechtelijk Wetboek. Wet en parlementaire voorbereiding, 1993, 72. 

864 "Tenslotte is het duidelijk dat een uitbreiding van de leer van de termijnen met nieuwe bepalingen, zeer 
delicate distincties betreffende de aard van de termijnen zou opleggen, op gevaar af nodeloze polemieken 
te doen ontstaan die tot nog toe zijn vermeden door een genuanceerde en voorzichtige rechtspraak" 
(memorie van toelichting, Parl. St. Senaat, 1990-91, nr. 1198-1, 22). 
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 Ook in de parlementaire voorbereiding van de wet van 1998 wordt de termijnen-
problematiek a.h.w. schroomvallig benaderd.  Zo merkt dhr. ERDMAN terecht op dat de niet-
naleving van een vervaltermijn “in beginsel niet leidt tot de nietigheid van de laattijdig 
gestelde proceshandeling, maar wel tot een ontoelaatbaarheid van het aldus te laat ingestelde 
rechtsmiddel”865, waarbij de toevoeging “in beginsel” erop wijst dat hij aanvoelde dat 
sommige vervaltermijnen niet zijn voorgeschreven op straffe van verval, maar – zonder dat 
daarvan melding wordt gemaakt – op straffe van nietigheid. Niettemin koos ERDMAN goede 
voorbeelden, want een laattijdig ingesteld rechtsmiddel impliceert dat de mogelijkheid om 
zich tot de rechter te wenden definitief verloren is.  In het geval van een “laattijdig gestelde 
proceshandeling” daarentegen, met uitzondering van het instellen van een (hoofd- of 
tussen)vordering of een rechtsmiddel – zal het (vaker) gaan om een vervaltermijn die (slechts) 
op straffe van nietigheid is voorgeschreven. 
 Het amendement van senator ERDMAN is uiteindelijk wet geworden. In zijn commentaar 
vermeldt de senator de “op straffe van nietigheid voorgeschreven wachttermijnen” die volgens 
hem ook onder de verzachtingsregel van artikel 867 moeten vallen866 – waaruit men kan afleiden 
dat de bedoeling van de wetgever inderdaad (minstens in hoofdzaak) betrekking had op de op 
straffe van nietigheid voorgeschreven wachttermijnen. De wettekst zelf heeft het echter over "de 
op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen", wat ruimer is dan "wachttermijnen", en voor 
het overige staat vast dat hij de àndere op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen dan de 
wachttermijnen niet heeft willen uitsluiten. In claris cessat interpretatio...867

 In dit verband mag niet onvermeld blijven dat sommige auteurs, met name in de beginjaren 
na de wet van 1992, standpunten verdedigd hebben die in de richting gaan van een automatische 
en niet-remedieerbare sanctie, vanuit de vrees dat appreciatieruimte voor de rechter en 
verzachtingsmogelijkheden zouden leiden tot ondermijning van de efficiëntie van de sanctie.  
Men lijkt daarbij te vergeten dat de sanctie niet erger mag zijn dan de kwaal die zij wil aan-
pakken.  Automatische sancties druisen ook in tegen de geest van het Gerechtelijk Wetboek en de 
deformaliseringstendens waaraan het wetboek gestalte heeft willen geven.868  Een probleem in dit 
verband is dat nogal wat auteurs bij de bespreking van de sanctionering van laattijdige conclusies 
enkel de perfide pleiter voor oog schijnen te hebben.  Men mag niet vergeten dat de realiteit van 
de dagelijkse advocatenpraktijk complexer is dan een indeling tussen “tijdigheid” en “perfide 

                                                 
865 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, Amendement nr. 1 van de heer 

ERDMAN, Parl. St. Senaat, 1997-98, nr. 1-572/2, p. 2. 
866 Ibid. 
867 In het advies-VAN COMPERNOLLE – dat door de wetgever weliswaar niet gevolgd werd – wordt benadrukt 

dat er ook termijnen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die géén wachttermijnen zijn, maar die 
integendeel zgn. "délais d'accélération" zijn. VAN COMPERNOLLE pleitte voor een tekstaanpassing in de 
zin dat duidelijk zou worden dat enkel wachttermijnen beoogd werden, maar aangezien de wetgever daar 
niet op is ingegaan, mag worden aangenomen dat de wetgever bewust koos voor een uitdrukking die 
ruimer was dan de categorie van de wachttermijnen (Parl. St. Senaat, 1996-97, 1-572/3, bijlage 5, p. 18). 

868  PH. DE BRUYNE en M. HEYMANS, “Enkele aspecten van de nietigheidstheorie in het Gerechtelijk Wet-
boek”, in X, Tien jaar gerechtelijk wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1981, 106; C. LECLERCQ, Eléments 
pratiques de procédure civile, Brussel, Bruylant, 1993, 108.  Zie reeds in dezelfde zin, zij het nog 
enigszins aarzelend: “Du principe d’automatisme et des dispositions par lesquelles le législateur a essayé 
d’en imposer le respect, il reste donc peu de chose, après toutes les atténuations que nous avons 
signalées.” (R. JAPIOT, “Des sanctions en matière de procédure”, Rev. trim. dr. civ. 1914, (227) 242). 
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laattijdigheid”. Ook advocaten – of hun medewerkers – kunnen “ongelukkig en te goeder trouw” 
zijn.  Iedere laattijdigheid blind en onherroepelijk laten volgen door een wering uit het debat, lijkt 
– met de woorden van R. DE CORTE – op het neerschieten van een vliegtuig wegens een 
navigatiefout. 
 O.m. G. DE LEVAL was (althans in een eerste commentaar) van oordeel dat de sanctie van 
de wering uit het debat “zonder discussie” zou moeten worden opgelegd, zodat het door de 
wetgever nastreefde doel zich “op mechanische wijze” zou concretiseren.869  De sanctie van de 
wering uit het debat is volgens hem te onderscheiden van de nietigheid beoogd door de artikelen 
860 e.v., doch de auteur biedt weinig argumenten voor die strenge standpunten, anders dan dat 
het zou gaan om de “prijs voor de doeltreffendheid”.870  Het wil ons voorkomen dat het doel van 
de wetgever niet was dat de sanctie zich zonder discussie en op mechanische wijze zou concre-
tiseren, maar wel dat de nieuwe regels zouden bijdragen tot een betere verwezenlijking van de 
doelstellingen die de wetgever reeds in 1967 had, namelijk deformalisering van het procesrecht.  
Procureur-generaal KRINGS merkt in dat verband terecht op dat de nietigheid van proces-
handelingen in het Gerechtelijk Wetboek zoveel mogelijk is uitgebannen, en dat het meestal gaat 
om kunstgrepen “die de verliezende partij gebruikt om haar tegenstander te ontmoedigen”.871

 Noch de parlementaire voorbereiding, noch de rechtsleer bieden bijgevolg valabele argu-
menten tegen het toepassen van artikel 867 op de miskenning van conclusietermijnen, meer be-
paald wanneer uit de afwezigheid van daadwerkelijke verstoring van het goede procesverloop 
blijkt dat het normdoel van de conclusietermijn bereikt werd. 
 De regel van artikel 867 mag niet verward worden met het belangenschadevereiste van 
artikel 861.  Een rechter mag niet weigeren de wering uit te spreken om de enkele reden dat de 
partij die zich beklaagt over de laattijdigheid van de conclusie, geen belangenschade aantoont.  
Dat bevestigde het Hof van Cassatie in het arrest van 18 mei 2000.872  Die beslissing is formeel-
wettelijk terecht, aangezien in artikel 862, § 1, 1°, àlle termijnen – uiteraard voor zover zij 
gesanctioneerd worden – uitdrukkelijk uitgesloten worden uit de werkingssfeer van artikel 861.  
In dat verband past nochtans de bedenking dat er voor laattijdige conclusies praktisch gezien 
geen wezenlijk verschil bestaat tussen de verzachtingsregel van het bereikte normdoel of de 
vereiste belangenschade (behalve wat de bewijslast betreft).873  Immers, wanneer een partij de 
                                                 
869 G. DE LEVAL, "De wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (art. 16 tot 26 en 

31 tot 33): het in staat stellen der zaken", in Interuniversitair centrum voor gerechtelijk recht (ed.), Het 
vernieuwd gerechtelijk recht. Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1993, 115. De auteur werd daarin – ook weer in een vroeg 
commentaar – o.m. gevolgd door: J. LAENENS en K. BROECKX, Het gerechtelijk recht in een stroom-
vervulling, Antwerpen, Maklu, 1993, 62. Zie evenwel ook (en reeds milder): J. LAENENS, "De wet 3 
augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek: een storm in een glas water?", R.W. 1995-96, 
173 (goedkeuring van aldaar aangehaalde rechtspraak waarin art. 867 wordt toegepast bij laattijdige 
conclusies). 

870 G. DE LEVAL, l.c., 116. 
871 Advies van E. KRINGS, aangehaald in P. LEMMENS, o.c., 109. 
872 Cass. 18 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 937. 
873  Wie belangenschade meent te kunnen inroepen, draagt in dat verband de bewijslast (C. LECLERCQ, 

Eléments pratiques de procédure civile, Brussel, Bruylant, 1993, 108).  Zie ook: P. SCHOLLEN, “Over de 
bewijslast in artikel 867 Gerechtelijk Wetboek”, (noot onder Cass. 29 november 2002), R.W. 2003-2004, 
347. 
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wering vordert zonder dat haar belangen geschaad kunnen zijn, staat meteen ook vast dat het 
goede procesverloop niet daadwerkelijk verstoord werd, zodat ook het normdoel van de ter-
mijnenregeling bereikt werd (zij het dat dit laatste door de andere partij moet bewezen 
worden).874  In voorkomend geval moet de rechter, geconfronteerd met een partij die slechts de 
ontstentenis van belangenschade opwerpt, ambtshalve onderzoeken of het goede procesverloop 
daadwerkelijk werd verstoord.875

Het normdoel van een termijnenregeling is niet zozeer dat de “termijnen omwille van de 
termijnen” worden nageleefd, maar wel de vrijwaring van het goede procesverloop.  Wanneer 
een conclusie bijvoorbeeld één dag te laat werd neergelegd of medegedeeld, met name in 
gevallen waarin de termijn een maand of meer bedraagt, kan men bezwaarlijk volhouden dat 
die laattijdigheid het goede procesverloop verstoort of de belangen van de wederpartij 
schaadt.  De wering uit het debat weigeren uit te spreken wanneer het goede procesverloop 
niet verstoord werd (normdoel bereikt, art. 867) of wanneer de laattijdigheid de belangen van 
de wederpartij niet schaadt (art. 861) vindt bijgevolg steun in de wet (in tegenstelling tot het 
vereiste in dit verband van de schending van het recht van verdediging).  Hoewel er in de 
lagere rechtspraak876 soms een tendens is waaruit blijkt dat men de wering uit het de-
bat (terecht) niet met de botte bijl wil sanctioneren,877 lijkt het Hof van Cassatie zich voorals-
nog onvoldoende soepel op te stellen.878  Zin voor nuance en evenwicht is op het stuk van 
laattijdige conclusies echter cruciaal.  Voor wie de “Tien Geboden” van het procesrecht 
indachtig wil zijn, wordt duidelijk dat een wering uit het debat van een conclusie die te laat 
was, zonder het procesverloop te hebben verstoord, op gespannen voet staat met (ten minste) 
zowel het eerste, het tweede als het zesde gebod… (de sanctie is, bij ontstentenis van 
verstoring van het procesverloop, niet opportuun en disproportioneel; de nietigheid komt in 
dit geval in aanmerking voor verzachting; zie randnr. 56). 

                                                 
874  De bewijslastverdeling is in deze context evenwel een probleem van vrij theoretische aard – in de praktijk 

nemen beide partijen standpunt in en oordeelt de rechter m.b.t. belangenschade en normdoel niet zozeer 
op basis van bewijselementen aangebracht door de partijen, maar op basis van het procesverloop en de 
omstandigheden van de zaak. 

875  Zie voor een uitspraak waarin bevestigd wordt dat de rechter, voor wie een exceptie van nietigheid wordt 
opgeworpen, steeds en desnoods ambtshalve dient te onderzoeken of het normdoel bereikt werd: Arbh. 
Antwerpen 26 november 2003, A.R. 980159, www.cass.be.  Zie in dezelfde zin: J. LAENENS, “Het 
sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  Waarom en 
waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 44. 

876  Zie bijvoorbeeld: Arbrb. Charleroi 21 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 1233; Rb. Luik 2 oktober 1995, J.L.M.B. 
1996, 309, goedkeurende noot G.d.L. 

877  Zie voor een goed voorbeeld: Antwerpen 16 maart 2004, P. & B. 2005, 87 (uit het feit dat de wering uit 
het debat niet gevorderd werd, kan worden afgeleid dat partijen akkoord zijn met de termijn-
overschrijding). 

878  In een arrest van 6 januari 1999 van het Hof van Beroep te Brussel weigerde dat Hof een conclusie uit het 
debat te weren omdat de partij die de wering vroeg, geen nadeel had ondervonden ingevolge de 
laattijdigheid.  Het Hof van Cassatie verbrak dat arrest op de grond dat wanneer een partij de wering uit 
het debat vraagt, de rechter het belang dienaangaande van die partij niet mag beoordelen (Cass. 18 mei 
2000, Arr. Cass. 2000, 937).  Zie ook Cass. 10 oktober 2005, P. & B. 2005, 293 (“Dat een partij krach-
tens de wet belang heeft dat een conclusie die te laat is neergelegd, ambtshalve uit het debat wordt ge-
weerd”).  Het Hof gaat m.a.w. niet uit van het uitgangspunt: heeft de laattijdigheid het goede proces-
verloop verstoord? 
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g.5. De ambtshalve wering uit het debat: “ambtshalve” impliceert geen automatisme 
 
338. Bovenstaande overwegingen kunnen ook gelden als uitgangspunt bij een correcte en 
genuanceerde invulling van het begrip “ambtshalve” waarvan sprake in art. 747, § 2, Ger. W.  
Volgens een letterlijke lezing worden laattijdig overgelegde conclusies (onverminderd de 
uitzonderingen van art. 748 Ger. W.) ambtshalve uit de debatten geweerd.  Die letterlijke 
lezing geeft aanleiding tot allerlei moeilijkheden.  Vanuit een teleologische interpretatie, met 
als uitgangspunt dat art. 747 Ger. W. gericht is op de bevordering van het goede proces-
verloop (zodat slechts daadwerkelijke verstoring van het goede procesverloop gesanctioneerd 
moet worden), wordt het mogelijk een zinvolle invulling te geven aan de term “ambtshalve” 
van art. 747.  Die term betekent niet dat de rechter verplicht is in alle gevallen van 
laattijdigheid (in de tekst van de wet is slechts sprake van laattijdig “overgelegde” conclusies, 
maar eigenlijk kunnen zowel laattijdig ter griffie neergelegde als laattijdig aan de tegenpartij 
medegedeelde conclusies uit het debat geweerd worden879) de wering uit het debat uit te 
spreken.  De term “ambtshalve” interpreteren als zou het gaan om een verplichting, verliest 
niet alleen de doelstelling van art. 747 uit het oog, maar ook de letter van de wet zelf, waarin 
uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van de toepassing van art. 748, § 1 en § 2.  Krachtens 
art. 748, § 1, is wering uit het debat van een laattijdige conclusie die is neergelegd of 
medegedeeld met de instemming van de andere partij uitgesloten, maar niets sluit uit dat deze 
instemming stilzwijgend blijkt uit de afwezigheid van enige vordering tot wering uit het 
debat.880

De term ambtshalve betekent slechts dat de rechter een beslissing kan nemen zonder dat 
hij daartoe gevorderd is.881  Wanneer bijvoorbeeld alle conclusies tijdig werden meegedeeld, 
maar de laatste conclusie van een partij bijvoorbeeld slechts één dag voor de zitting werd 
neergelegd terwijl volgens de termijn dat diende te gebeuren twee maanden voor de 

                                                 
879  Die vaststelling zou een evidentie (zie in dezelfde zin: Cass. 9 december 2005, www.cass.be en P. & B. 

2005, 289) moeten zijn, doch is het helaas niet.  Vanuit een strikt letterlijke lezing van de wet, zou men 
misleid kunnen worden en menen dat enkel laattijdig “overgelegde” (d.i. aan de tegenpartij meegedeelde) 
conclusies uit het debat kunnen worden geweerd.  Een arrest van het Hof van Cassatie dd. 22 januari 
2004 (www.cass.be) mag beschouwd worden als een geïsoleerd (en voorbijgestreefd, zie Cass. 9 
december 2005) arrest, in zoverre daarin de – onverdedigbare – opvatting vervat zou liggen dat enkel 
laattijdig ter griffie neergelegde conclusies aanleiding kunnen geven tot wering uit het debat, dus niet 
laattijdig aan de tegenpartij meegedeelde conclusies.  Een dergelijke opvatting zou zo frontaal indruisen 
tegen de basisfilosofie van de bepalingen inzake ingereedheidbrenging, dat aan die discussie niet te veel 
aandacht moet worden besteed.  De overweging in het arrest die de wenkbrauwen doet fronsen luidt: 
“Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 742, 745, 746 en 747, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek volgt dat alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie uit 
het debat wordt geweerd”.  Zie ook Cass. 23 maart 2001, dat besproken wordt in randnr. 343.  Zie verder: 
E. BREWAEYS, “Semantiek in verband met neerlegging en overlegging van conclusies”, (noot onder Cass. 
22 januari 2004), R.A.B.G. 2004, 623; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Dépôt ou communication? Ou de 
la complication d’une question simple”, (noot onder Cass. 22 januari 2004), J.T. 2005, 418. 

880  Voor een toepassing in die zin: Antwerpen 16 maart 2004, P. & B. 2005, 87. 
881 In dezelfde zin: Arbrb. Charleroi 21 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 1233; J. LAENENS, “De wet 3 augustus 

1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek: een storm in een glas water?”, R.W. 1995-96, (169) 
172. Vgl. ook Cass. 27 april 1989, R.W. 1989-90, 301 en Rb. Luik 2 oktober 1995, J.L.M.B. 1996, 309, 
goedkeurende noot G.d.L. 
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rechtsdag, is het denkbaar dat er een daadwerkelijke verstoring van het procesverloop 
voorligt, met name wanneer de betrokken rechter de gewoonte heeft om reeds kennis te 
nemen van de conclusies vóór de zitting.  In dat geval is het nuttig de rechter de mogelijkheid 
te bieden een laattijdigheid waar geen der partijen gewag van maakt, toch te sanctioneren.  
Ook in zo’n geval moet niettemin het recht van verdediging geëerbiedigd worden, en dient de 
rechter de wederpartij (desnoods na een heropening van het debat882) uitdrukkelijk te vragen 
of zij akkoord gaat met de laattijdige neerlegging.  Wanneer zij daarmee haar akkoord betuigt, 
is een wering uit het debat onmogelijk.883  Indien de rechter niet wenst te luisteren naar 
pleidooien in zaken waarin hij voordien de conclusies niet gelezen heeft, zal m.a.w. bij akkoord 
van de partijen om toch rekening te houden met de laattijdig neergelegde conclusie, een uitstel 
onvermijdelijk zijn. 

Wanneer geen der partijen gewag maakt van enige laattijdigheid (of juister: wanneer 
geen der partijen de wering uit het debat van een laattijdige conclusie vordert – de partij die 
wel wijst op een laattijdigheid maar niet de wering vordert, mag immers geacht worden in te 
stemmen met de laattijdige neerlegging of mededeling), en wanneer het goede verloop van de 
zitting (dus inclusief de eventuele voorbereiding ervan) evenmin verstoord werd door een 
laattijdige neerlegging ter griffie van een laatste conclusie, lijkt een daadwerkelijke verstoring 
van het goede procesverloop onbestaande.  In zo’n geval is de rechter niet verplicht om zelf 
aan de grondslag te liggen van enig incident waar geen der partijen zich aan gestoord heeft (of 
kan hebben): de rechter is er in zo’n geval niet toe verplicht een laattijdige conclusie uit het 
debat te weren – ook al staat het hem vrij de kwestie (bij daadwerkelijke verstoring van het 
goede procesverloop) ambtshalve op te werpen opdat partijen er verweer over zouden kunnen 
voeren. 
 
339. De wering uit het debat van laattijdige conclusies is derhalve, zoals reeds uit het vorige 
randnummer mag blijken, geen automatische sanctie, die steeds moet worden uitgesproken.  
In het zesde lid van art. 747, § 2 luidt het: “Onverminderd de toepassing van de uit-
zonderingen bedoeld in artikel 748, §§ 1 en 2, worden de conclusies die zijn overgelegd na 
het verstrijken van de termijnen (..) ambtshalve uit de debatten geweerd”.884  Sommigen lezen 
deze bepaling letterlijk en leiden uit de bewoordingen “worden… ambtshalve uit de debatten 
geweerd” af dat de rechter terzake geen enkele appreciatievrijheid heeft: voor elke termijn-
overschrijding, ook de geringste, zou hij de wering uit de debatten móeten uitspreken.  Die 
strekking is niet houdbaar en wel om twee redenen.  

In de eerste plaats omdat de voorstanders van een letterlijke lezing van de wet uit het 
oog verliezen dat in diezelfde wetsbepaling ook uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van de 

                                                 
882  Buiten de gevallen waarin de wet hem daartoe verplicht, oordeelt de rechter in feite en dus op onaan-

tastbare wijze over de wenselijkheid van een ambtshalve heropening van het debat (Cass. 6 september 
1999, Arr. Cass. 1999, 1034). 

883 Zie hierover en over de term “ambtshalve” ook: J. LAENENS, “De wet 3 augustus 1992 tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek: een storm in een glas water?”, R.W. 1995-96, 172. 

884 In de tekst van de wet is slechts sprake van laattijdig “overgelegde” conclusies, maar eigenlijk kunnen 
zowel laattijdig ter griffie neergelegde als laattijdig aan de tegenpartij medegedeelde conclusies uit het 
debat geweerd worden. 

 



 – 304 –

toepasselijkheid van “de uitzonderingen bedoeld in art. 748, § 1 (en §2)”.  Krachtens art. 748, 
§ 1 mag een conclusie niet geweerd worden wanneer die is neergelegd of medegedeeld met de 
instemming van de andere partij.  Een rechter die vaststelt dat een conclusie werd neergelegd 
of meegedeeld met overschrijding van de termijnen die krachtens artikel 747, §2 werden 
opgelegd, mag dus niet automatisch de wering uit de debatten uitspreken wanneer de tegen-
partij met die neerlegging of mededeling heeft ingestemd885 – ook al staat het hem vrij de 
kwestie ambtshalve op te werpen opdat partijen er verweer over zouden kunnen voeren.  Het 
voorgaande geldt des te meer in het licht van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, luidens 
dewelke de instemming met een laattijdige neerlegging of mededeling niet uitdrukkelijk moet 
worden gegeven.886  Die instemming kan worden afgeleid uit het procesverloop.  

Bovendien moet de wering uit het debat op grond van art. 747, § 2, Ger. W., zoals reeds 
vermeld, worden beschouwd als een vorm van nietigheid887, waarop de verzachtingsregel van 
art. 867 Ger. W. toepasselijk is.888  Naar luid van artikel 867 kan de niet-naleving van de op 
straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen niet tot nietigheid leiden wanneer blijkt dat 
ofwel de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-
vermelde vorm werkelijk in acht is genomen. Het doel van de regel in art. 747, §2 is het 
handhaven van de goede procesorde: vermijden dat de rechter en de partijen hun kostbare tijd 
verliezen omdat een enkeling blijft treuzelen. Wanneer een conclusie één dag te laat werd 
neergelegd of medegedeeld, bijv. in het geval waarin de termijn twee maanden bedraagt, kan 
de rechter van oordeel zijn dat die geringe laattijdigheid het goede procesverloop niet 
daadwerkelijk verstoort en dat het normdoel dus nog steeds bereikt is. De wering uit het debat 
moet dan niet uitgesproken worden. 

De rechter zal dus (enkel) kunnen weigeren om de sanctie uit art. 747 §2 uit te spreken 
(1) wanneer de tegenpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft ingestemd met de termijn-
overschrijding of (2) wanneer het normdoel mag geacht worden te zijn bereikt. 
 
g.6. Andere niet uit het debat te weren conclusies 
 
340. De cassatierechtspraak biedt weinig voorbeelden van gevallen waarin laattijdige 
neerlegging of mededeling van een conclusie niet gesanctioneerd wordt met wering uit het 
debat.889  Het belangrijkste “voorbeeld” in dit verband, zonder dat het echt gaat om een 
                                                 
885 Zie hierover: J. LAENENS, “De wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek: een 

storm in een glas water?”, R.W. 1995-96, (169) 172. 
886 Cass. 6 april 2001, www.cass.be. 
887 P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren van 

het burgerlijk procesrecht”, P. & B. 2002, (3) 23.   
888 Zie reeds in dezelfde zin: Luik 9 november 1993, R.R.D. 1994, 87; J. LAENENS, “De wet 3 augustus 1992 

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek: een storm in een glas water?”, R.W. 1995-96, (169) 173.   
889  In de tekst van art. 747,§ 2, laatste lid, is weliswaar sprake van conclusies die laattijdig zijn “overgelegd”, 

doch aangenomen moet worden dat ook conclusies die laattijdig ter griffie zijn neergelegd, uit het debat 
kunnen worden geweerd.  Zie Cass. 20 december 2001, www.cass.be; Cass. 15 mei 1998, Arr. Cass. 
1998, 564 en E. BREWAEYS, “Nogmaals over artikel 747 par. 2, tweede lid Ger. W.”, (noot onder Cass. 
15 mei 1998), P. & B. 1998, 205 (ook gepubliceerd in dezelfde jaargang op p. 294 e.v.).  Zie evenwel 
supra onder randnr. 338: een laattijdige neerlegging ter griffie kan het goede procesverloop slechts 
verstoren indien het gaat om de laatste conclusie. 
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verzachting of uitzondering, is dat een conclusie die wordt neergelegd na het verstrijken van 
de termijn niet uit het debat mag worden geweerd in zoverre ze de toepassing van art. 747, § 
2, Ger. W. betwist.890  In die omstandigheden de conclusie toch weren uit het debat, zonder 
kennis te nemen van het verweer op grond waarvan de toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. 
betwist wordt, maakt volgens het Hof van Cassatie een schending uit van het recht van 
verdediging.891  Dat arrest impliceert uiteraard niet dat het zou volstaan om de toepassing van 
art. 747, § 2, Ger. W. te betwisten om steeds te kunnen ontsnappen aan de sanctionering van 
laattijdigheid.  De logica gebiedt te besluiten dat wanneer de rechter na kennis te hebben 
genomen van het verweer m.b.t. de toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. en na dat verweer 
ongegrond te hebben bevonden, hij niet meer gehouden is te antwoorden op de overige 
middelen uit de betrokken conclusie.  Sterker nog: wanneer de rechter oordeelt dat de sanctie 
van de wering uit het debat zich opdringt, is het hem verboden nog kennis te nemen van de 
overige middelen die vervat liggen in de laattijdige conclusie.  Dat impliceert ook weer niet 
dat de rechter verplicht zou zijn de vordering van de wederpartij integraal toe te kennen.  
Ofwel ligt er nog een andere (vroegere of latere) conclusie voor die wel tijdig is, ofwel is er 
nog sprake van een ander processtuk waarin een partij haar standpunt uiteenzet en waarmede 
de rechter rekening kan (en moet) houden (een verzoekschrift tot hoger beroep, een dagvaar-
ding, een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, etc.). 

Of een rechter de vordering nog mag afwijzen (of verminderen) wanneer de verwerende 
partij op geen enkel ogenblik haar standpunt te kennen heeft gegeven, is een delicate vraag.892  
Er heerst geen eensgezindheid in de rechtsleer over de draagwijdte van de rechterlijke op-
dracht en machten in dergelijke omstandigheden.893

Volledigheidshalve moet nog de actualisering van de eis vermeld worden als “uitzon-
dering”.894  Actualisering (met als typevoorbeeld: kapitalisatie) blijft steeds mogelijk, ook 
buiten een dwingende conclusietermijn.  Deze uitzondering op het bindend karakter van con-
clusietermijnen moet strikt geïnterpreteerd worden.  Slechts actualisering van de eis in de zin 
van art. 808 Ger. W. komt in aanmerking, niet uitbreiding van de vordering in de zin van art. 
                                                 
890  Cass. 27 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 73. 
891  Hetzelfde geldt voor de conclusie die de toepasselijkheid van art. 751 Ger. W. betwist: Cass. 4 oktober 

1996, Arr. Cass. 1996, 869. 
892  Zie daarover o.m. S. STIJNS, “Gedrag en wangedrag der partijen in het burgerlijk geding. Spannings-

verhoudingen met de bewijsvoering”, R.W. 1989-90, (1003) 1011-1014; M. VAN QUICKENBORNE, Feit en 
recht of de rechter en de procespartijen, in Prolegomena, Brussel, Swinnen, 1987, nrs. 98-101.  Zie ook: 
Cass. 23 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 659 (wanneer de rechter bij verstek van de gedaagde op grond van 
de gegevens die aan zijn oordeel onderworpen zijn de vordering afwijst, verplicht art. 774 Ger. W. hem 
niet het debat ambtshalve te heropenen). 

893  Men raadplege o.m. de verwijzingen in randnummer 506.  Zie ook R. DE CORTE en J. LAENENS, “De taak 
van de rechter bij verstek. Het verzet”, R.W. 1983-84, 2731 e.v.; A. KOHL, “Pouvoirs et devoirs du juge 
statuant par défaut”, J.T. 1972, 329 e.v.; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Absens indefensus est”, in J. 
LINSMEAU en M. STORME, (eds.), Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil – De 
respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, Diegem/Brussel, Kluwer/Bruylant, 
1999, 176 e.v.; P. VAN ORSHOVEN en B. LAMBRECHT, “Het recht van verdediging bij de inleiding van de 
zaak”, in B. MAES en M. STORME, Moet het recht van verdediging worden afgeschaft – Les perversions 
du droit de la défense, Diegem/Brussel, Kluwer/Bruylant, 2000, (1) 9-13. 

894  Ook hier gaat het niet om een echte uitzondering, maar veeleer om een kwestie die buiten de draagwijdte 
van een bindende termijnenregeling valt. 
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807.895  Teneinde de wederpartij en de rechter de mogelijkheid te bieden om snel na te gaan 
of in de nieuwe conclusie inderdaad slechts een actualisering gevorderd wordt, is het 
wenselijk dat de nieuwe conclusie wordt neergelegd in de vorm van een louter aanvullende 
conclusie, en niet in de vorm van een vervangende syntheseconclusie. 

Bij een opsomming van situaties die buiten de draagwijdte van een bindende termijnen-
regeling vallen, mag ten slotte art. 748, § 2, Ger. W. niet onvermeld blijven.  De ontdekking 
van een nieuw en ter zake doend stuk of feit biedt een partij de mogelijkheid om nieuwe con-
clusietermijnen te vragen.  De praktijk leert dat art. 748, § 2, Ger. W. op vrij soepele wijze 
wordt toegepast (zo bijvoorbeeld in een geval waarin de laatste conclusie van een partij een 
verwijzing bevatte naar een voorheen niet geciteerd doch bijna 20 jaar oud cassatie-arrest, 
waarover de wederpartij nog wenste te concluderen…896).  Zolang niet blijkt dat het verzoek 
op grond van art. 748, § 2, Ger. W. steunt op louter dilatoire intenties, past het deze bepaling 
met de nodige soepelheid toe te passen.  Een cassatie-arrest van 20 jaar oud bijvoorbeeld is 
als zodanig niet “nieuw” (nog maar pas bestaand), maar dit kan in een bepaald debat wel plots 
opduiken als een “nieuw” (voorheen onvermeld) element. 
 
h. Conclusies: de juiste draagwijdte van art. 745 Ger. W.; neerlegging en mededeling 
 
341. Art. 745 Ger. W. luidt: “Alle conclusies worden aan de tegenpartij of aan haar advocaat 
gezonden terzelfder tijd als zij ter griffie worden neergelegd. 
 De overlegging van de conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na de toezen-
ding.” 
 Die bepaling – in het bijzonder het tweede lid ervan – steunt ongetwijfeld op goede 
bedoelingen, maar geeft niettemin aanleiding tot nogal wat twijfels en verwarring.  De tekst 
van de wet lijkt op het eerste gezicht vrij duidelijk, doch bij nader inzien blijken allerlei 
onduidelijkheden op te duiken.  De juiste draagwijdte van de tekst trachten te achterhalen aan 
de hand van de parlementaire voorbereiding is geen evidentie.  Immers, de parlementaire 
voorbereiding m.b.t. art. 745, lid 2, Ger. W. is bijzonder beknopt en weinig verhelderend.897  
Bovendien gebeurt het toezenden van conclusies vandaag de dag op allerlei manieren die op 
het ogenblik van de totstandkoming van art. 745, lid 2, Ger. W. onbestaande waren, ofwel 
technologisch nog in de kinderschoenen stonden (zie bv. de fax op thermisch papier; elek-
tronische post was in 1992 niet gangbaar). 
 In zekere zin kan men de vergelijking maken met art. 745 Ger. W. en een wetsartikel 
waarin sprake zou zijn van postduif of postkoets.  Omnis comparatio claudicat en ook hier 
gaat de vergelijking slechts gedeeltelijk op: de wetgever had bij de redactie van art. 745, lid 2, 
Ger. W. de verzending met de post voor ogen, een techniek die tot op vandaag nog gebruikt 

                                                 
895  Arbitragehof 29 september 1993, P. & B. 1993, 210; B. MAES en E. BREWAEYS, “Het in staat stellen van 

de zaak.  Overzicht van rechtspraak 1993–1999”, P. & B. 2000, (99) 113. 
896  Brussel 18 juni 2002, eerste kamer bis, A.R. 2000/AR/3129, onuitg. 
897  Zie Verslag ARTS namens de commissie voor de Justitie (29 juni 1992), Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-92, 

nr. 301-2, p. 62-63, ook opgenomen in: P. LEMMENS, Herziening van het Gerechtelijk Wetboek.  Wet en 
parlementaire voorbereiding, Gent, Mys & Breesch, 1993, 63. 
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wordt.  De hele bestaansreden van art. 745, lid 2, Ger. W. (ingevoegd bij Wet van 3 augustus 
1992), is precies de wisselvalligheid van de postbedeling.898

 De interpretaties van art. 745 kunnen grosso modo als volgt worden samengevat: (1) 
omwille van de vijfdagen-regel, moet de verzending met de post aan de tegenpartij geschie-
den uiterlijk vijf dagen vóór de laatste dag; (2) omwille van de vijfdagen-regel, mag de con-
clusie gericht aan de tegenpartij haar nog bereiken uiterlijk vijf dagen na de laatste dag; (3) de 
vijfdagenregel heeft enkel betrekking op de berekening van de aanvangsdatum van een con-
clusietermijn bepaald vanaf de mededeling van de conclusie aan de tegenpartij; (4) omwille 
van de mogelijkheden van verzending per fax en per e-mail of per drager, en omwille van de 
moeilijkheid zoniet onmogelijkheid om de exacte datum van een verzending per gewone post 
te bewijzen, wordt de vijfdagenregel de facto meestal zonder voorwerp – de mededeling dient 
te gebeuren uiterlijk op de laatste dag om 23:59 (behoudens de verzachtingsmechanismen); 
(5) de beide vorige interpretaties zijn juist en dienen samen te worden gelezen. 
 
342. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 20 december 2001899 geoordeeld dat 
wanneer (op grond van art. 747, § 2 Ger. W.) conclusietermijnen bepaald worden, de neer-
legging en de gelijktijdige toezending aan de tegenpartij binnen de termijn moeten worden 
gedaan.900  Het Hof overwoog in dat arrest eveneens dat de conclusie niet vijf dagen voor het 
verstrijken van de termijn aan de tegenpartij moet worden gezonden om geacht te worden 
tijdig te zijn.  Het vermoeden van art. 745 Ger. W. heeft volgens het Hof de strekking de 
aanvangstermijn voor het nemen van een antwoordconclusie te bepalen wanneer die bepaald 
wordt vanaf de overlegging van de conclusie van de tegenpartij. 
 Het ging om een zaak waar de laatste dag (weliswaar na enig rekenwerk, aangezien hij 
bepaald was in termen van een aantal weken of maanden na de kennisgeving van de beschik-
king) 6 april was.  De neerlegging ter griffie gebeurde op 5 april.  Het Hof van Beroep oor-
deelde dat, bij gebreke aan andere gegevens, die conclusie geacht moest worden te zijn ver-
zonden aan de tegenpartij op dezelfde dag, zodat zij gelet op art. 745 Ger. W. vermoed werd 
de tegenpartij te hebben bereikt op 10 april – waarna verbreking volgt. 
 Het resultaat in casu van het oordeel van het Hof van Cassatie verdient bijval, althans 
op grond van praktische overwegingen.  In casu leek er allerminst sprake van enige daad-
werkelijke verstoring van het goede procesverloop, zodat enige wering uit het debat hoogst 
onwenselijk was.  Op welke grondslagen dat nu theoretisch precies gebeurde, is evenwel na 
lectuur van het arrest niet helemaal duidelijk, of minstens bestaat er daaromtrent ook na dat 
arrest nog ruimte voor debat. 
 Immers, het Hof van Cassatie overweegt dat indien dwingende termijnen bepaald zijn, 
de neerlegging ter griffie en de gelijktijdige toezending aan de tegenpartij moeten worden 
gedaan binnen de termijn.  Die overweging gaat in zekere zin in een wijde boog rond de hele 
problematiek, aangezien art. 745 precies betrekking heeft op de tijdsverloop tussen de 
toezending per post en de ontvangst ervan door de bestemmeling.  Wel overweegt het Hof in 

                                                 
898  Idem. 
899  Cass. 20 december 2001, www.cass.be.  
900  Zie in dezelfde zin: Cass. 9 december 2005, www.cass.be en P. & B. 2005, 289. 
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duidelijke bewoordingen dat art. 745 niet impliceert dat de conclusie vijf dagen vóór het 
verstrijken van de termijn aan de tegenpartij moet worden gezonden.  De interpretatie 
vermeld onder (2) op het einde van het vorige randnummer, wordt m.a.w. door dit arrest niet 
als zodanig bevestigd of ontkend. 
 Voor het overige is het arrest van 20 december 2001 nog van belang omdat het Hof van 
Cassatie daarin overweegt dat een beslissing tot wering van een laattijdige conclusie uit het 
debat, een beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput, 
zodat die beslissing onmiddellijk, d.i. voor de eindbeslissing waarmee het geschil integraal 
beslecht wordt, vatbaar is voor cassatieberoep.901  Het gaat dan m.a.w. om een zgn. eind-
beslissing op tussengeschil, d.i. een uitspraak waarmee de rechter zijn rechtsmacht over een 
bepaald punt uitput, en waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat.902

 
343. Volledigheidshalve mag een arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2001 niet 
onvermeld blijven.903  Het gaat om een merkwaardig arrest, waarin het Hof van Cassatie over-
weegt dat alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie 
ambtshalve uit het debat wordt geweerd.  Als men de “logica” van dit laatste arrest volgt, kan 
een laattijdige mededeling van een conclusie aan de tegenpartij eigenlijk nooit aanleiding 
geven tot de sanctie van de wering uit het debat (en dit onder meer in het licht van art. 746 
Ger. W., krachtens dewelke de neerlegging ter griffie geldt als betekening).904  Art. 745 Ger. 
W. komt in dat arrest wel ter sprake, maar het werpt geen licht op wat volgens het Hof van 
Cassatie de juiste draagwijdte van die bepaling is. 
 Het arrest van 23 maart 2001 werd in de rechtsleer, terecht, scherp bekritiseerd.905  
Niettemin bestaat er rechtspraak, zelfs op het niveau van de hoven beroep, waarin het arrest 
navolging vindt.906  Het arrest van 23 maart 2001 en alle rechtspraak in dezelfde zin (nl. enkel 
laattijdige neerlegging ter griffie kan gelden als aanleiding tot wering uit het debat) mag in 
het licht van het arrest van het Hof van Cassatie van 9 december 2005 als voorbijgestreefd 
worden beschouwd.907  In dat laatste arrest overweegt het Hof naar goed recht: “Que, lorsque 
                                                 
901  Zie over die problematiek ook: P. TAELMAN, “Logica zoek: de beslissing tot het weren van een conclusie 

uit het debat is een eindbeslissing; beslissen dat een conclusie niet uit het debat geweerd wordt is een 
maatregel van inwendige aard”, (noot onder Cass. 9 januari 1998), A.J.T. 1999-2000, 665. 

902  Zie ook: Cass. 3 mei 1996, Arr. Cass. 1996, 387. 
903  Cass. 23 maart 2001, www.cass.be.  Zie ook: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “L’événement interruptif du 

délai pour conclure: le dépôt ou la communication”, (noot onder Cass. 23 maart 2001 en Luik 7 oktober 
2002), J.T. 2003, 751. 

904  Zie ook randnr. 338, waarin Cass. 22 januari 2004 (www.cass.be) ter sprake komt. 
905  J. ENGLEBERT, “La mise en état”, in H. BOULARBAH, (ed.), Actualités et développements récents en droit 

judiciaire, Brussel, Larcier, 2004, 121; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “L’événement interruptif du délai 
pour conclure: le dépôt ou la communication”, (noot onder Cass. 23 maart 2001 en Luik 7 oktober 2002), 
J.T. 2003, 751.  Zie ook (beiden terecht kritisch): E. BREWAEYS, “Semantiek in verband met neerlegging 
en overlegging van conclusies”, (noot onder Cass. 22 januari 2004), R.A.B.G. 2004, 623; J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, “Dépôt ou communication? Ou de la complication d’une question simple”, (noot 
onder Cass. 22 januari 2004), J.T. 2005, 418. 

906  Luik 11 juni 2003, www.cass.be. 
907  Cass. 9 december 2005, A.R. C.04.0135.F, www.cass.be, J.L.M.B. 2006, 4, noot H. BOULARBAH en P. & 

B. 2005, 289. 
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le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, la remise au 
greffe de ces conclusions et leur envoi simultané à la partie adverse doivent tous deux avoir 
lieu dans le délai fixé; / Que la seule remise des conclusions au greffe, sans envoi concomitant 
à la partie adverse de ces mêmes conclusions, ne satisfait pas aux exigences de la loi”. 
 
344. Uit het voorgaande mag worden onthouden dat art. 745 Ger. W. niet impliceert dat de 
conclusie, wanneer er een bindende termijn is, moet worden verzonden aan de tegenpartij vijf 
dagen vóór de laatste dag van de termijn.908

 Immers, het vermoeden dat de “overlegging” (d.i. de mededeling) van de conclusie ge-
acht wordt te zijn verricht vijf dagen na de toezending, kan worden weerlegd door te bewijzen 
dat de conclusie werd ontvangen op een vroeger tijdstip.909  
 Teneinde problemen te vermijden, verdient het aanbeveling de begeleidende brief waar-
bij men een conclusie aan de wederpartij mededeelt, altijd per telefax en per gewone post te 
verzenden, zodat men als verzender een faxrapport bekomt.  Indien de verzending gebeurt in 
de laatste vijf dagen van de termijn, verdient het aanbeveling om naast de begeleidende brief, 
ook de integrale conclusie – naast de verzending per gewone post – per telefax te verzenden, 
of per e-mail bij voorkeur tegen ontvangstmelding. 
 De juiste draagwijdte van art. 745 is derhalve tweevoudig: ten eerste heeft de vijfdagen-
regel enkel betrekking op de berekening van de aanvangsdatum van een conclusietermijn 
bepaald vanaf de mededeling van de conclusie aan de tegenpartij;910 ten tweede wordt de 
vijfdagenregel, omwille van de mogelijkheden van verzending per fax en per e-mail of per 
drager, en omwille van de moeilijkheid zoniet onmogelijkheid om de exacte datum van een 
verzending per gewone post te bewijzen, de facto meestal zonder voorwerp – de mededeling 
dient te gebeuren uiterlijk op de laatste dag om 23:59 (behoudens de verzachtings-
mechanismen). 
 In beginsel mag men er vanuit gaan dat een conclusie enkel als laattijdig medegedeeld 
kan worden beschouwd, indien de bestemmeling op het moment dat het hem toekwam te 
concluderen per brief gemeld heeft dat hij de conclusie van zijn wederpartij nog steeds niet 
ontving.  Indien een dergelijke brief verstuurd wordt op het moment dat die partij zelf nog 
over ruime tijd beschikt om te concluderen, kan het goede procesverloop niet geacht worden 
te zijn verstoord indien de briefschrijver onmiddellijk nadien (in principe per fax of e-mail bij 
voorkeur uiterlijk de eerstvolgende werkdag) de conclusie van de wederpartij heeft 
ontvangen. 

                                                 
908  Zie in dezelfde zin: Antwerpen 20 april 1998, P. & B. 1999, 132; H. BOULARBAH, “Vous communiquiez?  

J’en suis fort aise.  Eh bien!  Déposez et envoyez à présent”, (noot onder Cass. 9 december 2005), 
J.L.M.B. 2006, 12; E. BREWAEYS, “De vijf dagen van artikel 745 Ger. W.”, (noot onder Bergen 18 
oktober 2001), P. & B. 2002, 165, i.h.b. de verwijzingen in voetnoot 5 aldaar. 

909  Rb. Brussel 18 november 1997, J.L.M.B. 1998, 1139; B. MAES en E. BREWAEYS, “Het in staat stellen van 
de zaak.  Overzicht van rechtspraak 1993–1994”, P. & B. 2000, 103. 

910  Om nodeloos rekenwerk (en mogelijke betwistingen!) te vermijden verdient het geen aanbeveling om 
conclusietermijnen te bepalen in termen van x maanden of x weken na de beschikking of na de 
mededeling.  Beter is het eenvoudigweg conclusietermijnen te bepalen aan de hand van kalenderdata 
(uiterlijk op x april, etc.). 
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 Indien daarentegen een conclusie enkele dagen buiten de termijn wordt meegedeeld en 
de bestemmeling maakt hierover niet zijn beklag, dan is het goede procesverloop gevrijwaard.  
Indien de bestemmeling wel per brief zijn beklag maakt, zal het goede procesverloop nog 
steeds niet in het gedrang gekomen zijn indien slechts sprake is van een geringe overschrij-
ding.  Of een overschrijding gering is of niet, is afhankelijk van de aard van de zaak, de 
omvang der termijnen etc.: als vuistregel lijkt een overschrijding van de termijn met minder 
dan 15% gering, waarbij uiteraard dat percentage enigszins willekeurig gekozen is.  Een der-
gelijk percentage biedt wel als voordeel dat het meer aangepast is dan bv. aanvaarden dat een 
conclusie die drie dagen na de termijn door de wederpartij ontvangen werd, altijd als tijdig 
moet worden beschouwd (of preciezer: kan gelden als houdende geen verstoring van het 
goede procesverloop, zodat verzachting van de nietigheidssanctie kan intreden).  Dat is im-
mers niet het geval wanneer een conclusie drie dagen na de termijn werd ontvangen in geval-
len waarin de antwoordtermijn bv. slechts een week bedraagt. 
 Niettegenstaande er over art. 745 Ger. W. nogal wat geschreven werd,911 blijkt uit het 
bovenstaande dat die wetsbepaling slechts een uitermate beperkte draagwijdte heeft en dat ze 
bovendien bij de beoordeling van de tijdigheid van de mededeling van een conclusie, vanuit 
praktisch oogpunt nauwelijks in beeld komt. 
 
i. Conclusies: de regeling van art. 751 Ger. W. 
 
345. Het mechanisme van art. 751, § 1, Ger. W. (en met name de regel i.v.m. de twee 
maanden om te concluderen vanaf de kennisgeving of de betekening van de verwittiging), is 
vrij duidelijk en behoeft hier geen verdere commentaar.912

Wanneer de partij die toepassing vroeg van art. 751 heeft geantwoord op de conclusie 
die genomen werd binnen de termijn van twee maanden, heeft de partij tegen wie toepassing 
werd gevraagd van art. 751 het recht te repliceren op die antwoordconclusie.913

                                                 
911  Zie voor verdere lectuur: Antwerpen 20 april 1998, P. & B. 1999, 132; E. BREWAEYS, “De valkuil van 

artikel 745 tweede lid Ger. W.”, P. & B. 1998, 179; J. ENGLEBERT, “Sanctions et pouvoirs du juge dans la 
mise en état des causes”, T.B.B.R. 1997, 276; P. M., “Over de toepassing van artikel 747, § 2 al dan niet 
juncto artikel 745 Ger. W.”, (noot onder Antwerpen 15 juni 1998) Limb. Rechtsl. 1999, 242; D. SCHEERS, 
“Berekeningsperikelen bij de conclusietermijnen overeenkomstig artikel 747 § 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek”, (noot onder Antwerpen 23 maart 1998), T.B.B.R. 1999, 477. 

912  Meer daarover: Vred. Wolvertem 31 mei 2001, R.W. 2002-03, 1595; H. BOULARBAH, “Quelques 
réflexions à propos de l’incidence des fixations, remises ou redistributions successives de la cause sur la 
qualification d’un jugement ou d’un arrêt”, (noot onder Antwerpen 10 april 2000), P. & B. 2001, 75; H. 
BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La mise en état des causes... perdue?”, J.T. 2000, 813; K. 
BROECKX, “De bepaling van een rechtsdag en de sanctionering van de onwillige procespartij 
overeenkomstig de art. 750 en 751 Ger. W.”, A.J.T. dossier 1995-1996 nr. 6, 76; S. RAES, “De partij die 
de rechtsdag bij toepassing van art. 751 Ger. W. heeft gevraagd moet waakzaam blijven”, (noot onder 
Cass. 18 december 1995), P. & B. 1996, 174; S. RAES, Commentaar bij art. 751 Ger. W., in Commentaar 
Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, losbl.; P. TAELMAN, “Verwittiging van een ex art. 751 
Ger. W. verleende rechtsdag”, (noot onder Cass. 23 oktober 1992), R. Cass. 1992, 227; P. TAELMAN, 
“Valkuilen en boobytraps van de rechtsdagbepalingen”, in Gandaius Actueel IV, Antwerpen, Kluwer, 
1999, 197; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Incidence de la redistribution de la cause sur l’application de 
l’article 751 du Code judiciaire”, (noot onder Brussel 12 december 1997), J.T. 1998, 166.  Zie over de 
oude regeling: R. DE CORTE, “Sancties tegen een onwillige procespartij.  Onderzoek van de artikelen 
751, 752, 753 en 756 alsmede van de artikelen 802, 803, 804 en 730, vijfde lid van het gerechtelijk 
wetboek”, T.P.R. 1971, 217. 
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De termijn van twee maanden geldt uitsluitend voor de partij tegen wie toepassing van 
art. 751 is gevraagd.  De partij die toepassing vroeg van art. 751 Ger. W., mag m.a.w. na de 
termijn van twee maanden nog concluderen.914

M.b.t. art. 751, § 2, Ger. W. is een arrest van het Hof van Cassatie van 9 juni 2000 mel-
denswaard.915

Het tweede en derde lid van die bepaling luiden: 
“De partij die de toepassing van dit artikel heeft gevraagd, kan uiterlijk tien dagen vóór 

de rechtsdag om verwijzing naar de rol verzoeken.  Zo niet wordt de zaak op die rechtsdag 
behandeld.  Is de rol overbelast, dan wordt de zaak verdaagd opdat er op een nabije datum 
beknopt over wordt gepleit.916

Indien vóór de bepaalde rechtsdag conclusies worden neergelegd door de partij die om 
de toepassing van dit artikel heeft verzocht, kan de andere partij verzoeken de zaak naar de 
rol te verwijzen of ze te verdagen tot een nabije datum.” 

In de praktijk wordt de tiendagen-regel van art. 751 Ger. W. niet altijd in acht genomen.  
Wanneer de partij die om toepassing van art. 751 gevraagd heeft, nalaat om minimum 10 da-
gen voor de bepaalde rechtsdag de verwijzing naar de rol te vragen, heeft het echter voor de 
partij die binnen de twee maanden na de kennisgeving of betekening van de verwittiging 
concludeerde in vele omstandigheden weinig zin om de zaak op de spits te drijven.  Met name 
in gevallen waarin de partij die om toepassing van art. 751 verzocht zelf nog niet conclu-
deerde, zal de zaak in zulke omstandigheden vaak niet in gereedheid worden geacht, met een 
verwijzing naar de rol als resultaat.  Het Hof van Cassatie heeft evenwel reeds in 1995 
geoordeeld dat wanneer de partij die toepassing vroeg van art. 751, nalaat om minimum 10 
dagen voor de bepaalde rechtsdag verzending naar de rol te vragen, de wederpartij kan eisen 
dat de zaak op die bepaalde rechtsdag wordt behandeld.917  Deze laatste partij kan dit zelfs in 
afwezigheid van de andere partij eisen, en het vonnis zal geacht worden op tegenspraak te 
zijn.918  In gevallen waarin de partij die om toepassing van art. 751 Ger. W. verzocht de 
termijn van 10 dagen niet in acht neemt op een ogenblik dat zij zelf nog geen enkele conclusie 
nam, lijkt een verzending naar de rol ons evenwel meer aangewezen dan de zaak te laten 
behandelen zoals op tegenspraak – althans wanneer de zaak kennelijk niet in gereedheid is.  
Hoe gehandeld moet worden op de zitting na ontstentenis van een tijdig verzoek tot rol-
verzending, lijkt daarom het best aan de rechterlijke beoordeling te worden overgelaten, daar-

                                                                                                                                                         
913  Cass. 14 februari 2003, P. & B. 2003, 362. 
914  Cass. 14 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 660. 
915  Cass. 9 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1077.  Zie ook over dit arrest: H. BOULARBAH en J.-F. VAN 

DROOGHENBROECK, “La mise en état des causes... perdue?”, J.T. 2000, 823 e.v. 
916  Waarom er in zaken vastgesteld op grond van art. 751 “beknopt” zou moeten worden gepleit, is niet 

duidelijk (S. RAES, Commentaar bij art. 751 Ger. W., in Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, 
Kluwer, 1997, p. 20, nr. 3). 

917  Cass. 18 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1139 en P. & B. 1996, 174, noot S. RAES. 
918  S. RAES, Commentaar bij art. 751 Ger. W., in Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 

1997, p. 17, nr. 1. 
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bij rekening houdend met de omstandigheden van de zaak.919  Het is immers onwenselijk 
rechters te belasten met de berechting van zaken die manifest niet in gereedheid zijn. 

 
346. Hoewel het nogal voor de hand ligt binnen de logica van art. 751 Ger. W., mag toch 
worden opgemerkt dat het voordeel van deze bepaling blijft bestaan wanneer op de vast-
gestelde rechtsdag de zaak verdaagd wordt op vaste datum, maar dat zulks niet het geval is 
wanneer de zaak naar de rol wordt verzonden.920

Na een verzending naar de rol dient er opnieuw gebruik te worden gemaakt van een 
vaststellingsmechanisme.  Het is evident dat wanneer in een bepaald stadium van de proce-
dure gebruik is gemaakt van art. 751 Ger. W. maar de zaak daarna naar de rol is verzonden, 
opnieuw gebruik kan worden gemaakt van onverschillig welk vaststellingsmechanisme (dus 
opnieuw art. 751, of art. 747, § 2, of art. 750).921  Hetzelfde geldt na een heropening van het 
debat: in dat geval blijft de zaak na de heropening van het debat niet vastgesteld op grond van 
art. 751 Ger. W.922

 
347. Het derde lid van art. 751, § 2, beoogt de situatie waarin de partij die om toepassing van 
die bepaling vroeg, zelf nog concludeert na ontvangst van de conclusie van de wederpartij.  In 
de tekst van de wet is weliswaar sprake van concluderen “vóór de bepaalde rechts-
dag” (“avant le jour fixé”), doch het Hof van Cassatie aanvaardt ook toepassing van die 
bepaling (m.a.w. rolverzending of verdaging) bij neerlegging van een conclusie op de be-
paalde rechtsdag.923  Daarnaast overwoog het Hof van Cassatie in dit verband dat neerlegging 
van een conclusie door de partij die om toepassing van art. 751 verzocht, vóór of op de 
bepaalde rechtsdag, niet afhankelijk is van de ontdekking van een nieuw en terzake dienend 
stuk of feit, en geen verband houdt met de bepalingen van art. 748.924

                                                 
919  De termijn van tien dagen is bedoeld om te vermijden dat op de vastgestelde zitting pleitduur zou 

verloren gaan (door de rechtbanken de mogelijkheid te geven eventueel nog andere zaken vast te stellen 
op de voorziene rechtsdag na ontvangst van het verzoek tot rolverzending), maar in de praktijk wordt 
voor zaken vastgesteld op grond van art. 751 Ger. W. meestal toch geen pleitduur voorzien.  S. RAES 
werpt dan ook de terecht de vraag op of die termijn van tien dagen niet “in vele gevallen (…) overbodig” 
is, en zelfs “onevenredig belastend” voor de partij die toepassing vroeg van art. 751 (S. RAES, 
Commentaar bij art. 751 Ger. W., in Commentaar Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Kluwer, 1997, p. 18, 
nr. 4). 

920  P. MOREAU, “Les difficultés de mise en état d’un litige multipartite non indivisible”, (noot onder Vred. 
Malmedy–Spa–Stavelot 19 september 2002), J.T. 2003, 274. 

921  De samenvatting in het J.T. boven de gepubliceerde uitspraak van de vrederechter lijkt dit, geheel ten 
onrechte, tegen te spreken (“Lorsqu’une cause fixée en vertu de l’article 751 du Code judiciaire a été 
renvoyée au rôle, elle ne peut plus faire l’objet d’un aménagement des délais pour conclure sur la base de 
l’article 747, § 2, du même Code.”).  De uitspraak van de vrederechter zelf is weliswaar minder absoluut 
(al was het maar omdat ze minder duidelijk geformuleerd is), maar ligt toch in dezelfde – ietwat 
“exotische” – richting (Vred. Malmedy–Spa–Stavelot 19 september 2002), J.T. 2003, 274, noot P. MO-
REAU).  De annotator is terecht kritisch over het vonnis en merkt op dat de gestrengheid ervan geen steun 
vindt in de wet. 

922  Antwerpen 14 februari 2005, Limb. rechtsl. 2005, 104. 
923  Cass. 9 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1077. 
924  Idem. 
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Meldenswaard is ten slotte nog het arrest van het Hof van Cassatie van 8 mei 2003, 
waarin het Hof bevestigt dat bij een akkoord tussen de partijen nopens de laattijdige 
neerlegging of mededeling van een conclusie, na verwittiging op grond van art. 751 Ger. W., 
de sanctie van de wering niet mag worden opgelegd.925

Verder mag nog gewezen worden op een vonnis van het vredegerecht van Wolvertem, 
waarin werd vastgesteld dat de verwittiging op grond van art. 751 Ger. W. wel per 
gerechtsbrief verstuurd was naar de partij, maar niet (bij gewone brief) naar haar raadsman.926  
Bijgevolg kon die bepaling niet worden toegepast, zodat het verzet ontvankelijk was (ook al 
was in het vonnis de vermelding opgenomen dat het een vonnis “zoals op tegenspraak” 
betrof).  Die vermelding ontnam dat vonnis niet zijn ware aard, nl. een verstekvonnis, daar 
aan de voorwaarden voor toepassing van art. 751 Ger. W. niet voldaan was. 

Voor wat verlenging betreft tot 15 september vanwege de gerechtelijke vakantie, wordt 
verwezen naar randnummer 118. 
 
348. Spijts sommigen menen dat art. 751 Ger. W. overbodig is, bewijst die bepaling – of 
althans bepaalde aspecten ervan – in bepaalde omstandigheden haar nut.  Met name in 
meerpartijengeschillen waarbij slechts één partij haar medewerking aan een vrijwillige 
ingereedheidbrenging niet verleent, kan art. 751 Ger. W. de procedure bespoedigen, zonder 
dat eenieder wordt opgezadeld met een nieuwe conclusieronde (die in geschillen met een 
dozijn partijen makkelijk een jaar in beslag kan nemen).  Ook bij tweepartijengeschillen is die 
bepaling soms nuttig, met name wanneer de zaak omzeggens in gereedheid is en men enkel 
nog wacht op een laatste repliek van de verweerder. 

Dat neemt niet weg dat er inderdaad situaties voorkomen waarbij de toepassing van art. 
751 Ger. W. een maat voor niets blijkt (de eiser dagvaardt, vraagt toepassing van art. 751, de 
verweerder concludeert, en de eiser vraagt vervolgens verzending naar de rol, waarna de zaak 
jaren blijft liggen).  Het probleem met zaken die jaren blijven liggen, moet evenwel in het 
juiste licht beschouwd worden: zeer vaak gaat het om een probleem dat slechts “statistisch” 
van aard is (in die zin dat het slechts voor de makers of gebruikers van statistieken hinderlijk 
is).  Het komt niet zelden voor dat partijen, om de meest uiteenlopende redenen, iedere 
belangstelling voor het geschil verliezen.927  Voorstanders van dwingende termijnen “altijd en 
overal” verliezen die omstandigheid soms uit het oog.  Altijd en overal dwingende termijnen 
opleggen zou tot gevolg hebben dat de talrijke zaken die anders een stille dood zouden 
gestorven zijn, allemaal in gereedheid moeten worden gebracht en – erger nog – allemaal 

                                                 
925  Cass. 8 mei 2003, P. & B. 2003, 361, noot E. BREWAEYS. 
926  Vred. Wolvertem 31 mei 2001, R.W. 2002-03, 1595. 
927  De invoering van art. 730, § 2, Ger. W. m.b.t. de ambtshalve weglating bij Wet van 3 augustus 1992 en 

vervangen bij Wet van 25 november 1993, bewijst dat zaken die een stille dood sterven hoegenaamd 
geen zeldzaamheid zijn.  Zie ook: K. PITEUS en P. TAELMAN, “Partijautonomie en instaatstelling: een 
moeilijke balans?”, in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én 
haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 14-15.  Onder 
leiding van Prof. Taelman werd een onderzoek verricht naar het procesverloop van de zaken 
ingeschreven op de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent in de maanden januari, 
februari en maart 1998: einde maart 2002 was in 31% van die zaken door de procespartijen, op de 
inleiding na, nimmer enige activiteit ontplooid! 
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moeten worden berecht.  De omstandigheid dat met name art. 751 niet zelden aanleiding geeft 
tot een onvoltooide – en in die zin gebrekkige – ingereedheidbrenging (bijvoorbeeld wanneer 
men na lectuur van de conclusie van de tegenpartij tot de overtuiging komt dat men de 
slaagkansen van de vordering ten tijde van de dagvaarding te optimistisch had ingeschat) 
levert daarom als zodanig geen doorslaggevend argument voor de afschaffing van die bepa-
ling.  Wanneer partijen na een “mislukte” ingereedheidbrenging na toepassing van art. 751 
Ger. W. om één of andere reden hun belangstelling voor het geschil verliezen, is dat op zich 
geen probleem – de rechtbanken moeten dan immers een vonnis minder schrijven.  En wie 
wèl nog een vonnis wil, heeft voldoende middelen te zijner beschikking om de tegenpartij te 
dwingen mee te werken aan de ingereedheidbrenging.  Voor wie art. 751 nuttig vindt, komt 
die bepaling soms van pas (althans vanuit het oogpunt van het bekomen van conclusie-
termijnen – zie evenwel hieronder voor wat betreft het oogpunt van de rechtsdagbepaling) en 
vermijdt ze tijdverlies wanneer een nieuwe volledige conclusieronde niet meer nodig is, en 
wie ze overbodig vindt wordt nooit genoodzaakt er gebruik van te maken. 

Wel een belangrijk probleem i.v.m. art. 751 Ger. W. is de onduidelijkheid over wat er 
nu precies gebeurt op de rechtsdag waar de zaak staat vastgesteld op grond van die bepaling.  
Er staan in dat verband conflicterende belangen op het spel.  Als een systeem met 
vaststellingen op grond van art. 751 Ger. W. bestaat, biedt men enerzijds partijen een 
mogelijkheid om a.h.w. via de pechstrook de file voorbij te steken.  Anderzijds dreigt het 
gevaar dat wie de pechstrook neemt, op een bepaald ogenblik niet meer verder kan maar ook 
niet meer op de rijbaan geraakt.  De onzekerheid over wat er gebeurt op een rechtsdag op 
grond van art. 751 Ger. W., is enerzijds een bron van verlies van tijd en energie (als men niet 
weet wat er op de rechtsdag gebeurt, is men verplicht de zaak voor te bereiden en zich naar de 
zitting te begeven).  Anderzijds biedt dat systeem de mogelijkheid om “gaten” in de 
zittingsrol op te vullen.  Die werkwijze lijkt dus een beetje op de praktijk van “overboeking” 
gehanteerd door sommige vliegmaatschappijen.  Statistisch gezien zal een bepaald percentage 
van de mensen die een vlucht boeken, niet komen opdagen, zodat zij die plaats 101 of 102 
boekten in een vlucht met 100 plaatsen, vaak nog wel aan boord kunnen.  Vanuit het oogpunt 
van het vermijden van verlies aan nuttige pleitduur (of lege plaatsen in het vliegtuig), is een 
dergelijke praktijk nuttig. 

De vraag is evenwel of de voordelen opwegen tegen de nadelen.  Ook in de hypothese 
waarin bijvoorbeeld alle zaken zouden worden vastgesteld op grond van art. 747, § 2, Ger. 
W., zullen er zich altijd wel incidenten voordoen die aanleiding geven tot een bepaald 
percentage aan “uitval” (plotse ziekte van één der raadslieden, overlijden van naast familielid, 
enz.).  Een lege plaats in een vliegtuig is onherroepelijk leeg, maar de vraag is of wat dat 
betreft de vergelijking met pleitduur zinvol is.  Immers, als er (uitzonderlijk) toch eens een 
zaak vastgesteld op grond van art. 747, § 2, Ger. W. niet kan worden behandeld, zodat er die 
dag minder gepleit wordt, dan impliceert dat niet noodzakelijkerwijze dat de rechtbank die 
dag geen nuttig werk meer kan verrichten.  Andere dossiers moeten immers worden voor-
bereid, vonnissen moeten worden geredigeerd.  “Overboeking” toelaten met een systeem 
zoals art. 751 Ger. W. – althans in zijn huidige redactie –, lijkt daarom al bij al toch een 
onwenselijke praktijk.  Nutteloze voorbereidingstijd voor de raadslieden en nutteloze ver-
plaatsingen naar en wachten tijdens zittingen, lijkt voor de rechtzoekende een onaanvaardbare 

 



 – 315 –

last te zijn.  Men kan hierover evenwel van mening verschillen, aangezien art. 751 Ger. W. in 
sommige gevallen de mogelijkheid biedt om a.h.w. de file voorbij te steken – net zoals er in 
de file ook af en toe “gaten” zijn waar nog plaats is voor een extra deelnemer aan het verkeer. 

Als art. 751 of een gelijkaardig systeem zou blijven bestaan, zou minstens het luik van 
de rechtsdagbepaling moeten worden aangepast.  Toegegeven moet worden dat, als dat luik 
op dezelfde leest zou worden geschoeid als art. 747, § 2, Ger. W., de vraag inderdaad rijst of 
art. 751 Ger. W. dan nog wel voldoende meerwaarde biedt om dat systeem te laten bestaan…  
Met name als de aanpassing van het luik “rechtsdagbepaling” erop zou neerkomen dat toepas-
sing van art. 751 impliceert dat men pas een rechtsdag verkrijgt over 6 maanden (of langer), 
dan heeft het weinig zin om de partij tegen wie toepassing van art. 751 Ger. W. gevraagd 
wordt, slechts een termijn van 2 maanden toe te kennen. 

Als we in een wereld zouden leven waarin de rechtbanken, rekening houdend met alle 
vaststellingen op grond van art. 747, § 2, Ger. W., binnen een termijn van bijvoorbeeld maxi-
mum drie maanden na de laatste conclusietermijn een rechtsdag zouden kunnen verlenen, en 
daarbij nog steeds 10 à 20 % van de beschikbare pleitduur vrij zou zijn, dan zou een systeem 
van rechtsdagbepaling zoals thans geconcipieerd in art. 751 Ger. W., ongetwijfeld een meer-
waarde kunnen bieden…    
 
j.  Conclusies: tegen het “procedureel extremisme” 
 
349. De redactie van conclusies is één van de belangrijkste activiteiten voor de advocaat.  
Besprekingen met cliënten zijn vaak slechts gericht op de voorbereiding van de conclusie.  
Het pleidooi bouwt in principe voort op de conclusie. 
 Vanuit het perspectief van de rechter, neemt de conclusie eveneens een centrale plaats 
in.  De dagvaarding bevat enkel een (beknopte) weergave van het standpunt van de eisende 
partij.  Bovendien wordt de vordering in de loop van het geding niet zelden uitgebreid.  De 
pleidooien zijn meestal weinig meer dan een samenvatting of weergave van de conclusies en 
volstaan in complexere zaken vaak niet voor de rechterlijke oordeelsvorming. 
 Voor de rechtzoekende is de conclusie ook een belangrijk aspect van de rechtsgang: niet 
zelden is de conclusie het enige communicatiemiddel tussen hemzelf en de rechter waarover 
de rechtzoekende rechtstreeks zijn zeg kan geven, aangezien hij in burgerlijke zaken zeer 
vaak niet ter zitting verschijnt (en indien hij wel verschijnt, meestal niet zelf het woord 
neemt). 
 Het belangrijkste stuk uit een burgerlijke procedure is uiteraard het vonnis, maar de 
conclusie lijkt toch een eervolle tweede plaats te kunnen bekleden (weliswaar, in sommige 
gevallen, ex aequo met de stavingsstukken).  De regels i.v.m. de uitwisseling van conclusies 
en de tijdstippen waarop conclusies moeten worden neergelegd en medegedeeld, zijn daarom 
te belangrijk om ten prooi te vallen aan ongenuanceerde, simplistische of anderszins extreme 
opvattingen.928  Precies omwille van de cruciale plaats die de conclusie in de rechtsgang be-

                                                 
928  Voor een voorbeeld daarvan: J. ENGLEBERT, “Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des 

causes”, T.B.B.R. 1997, 261.  De auteur meent dat met name art. 867 Ger. W. geen toepassing kan vinden 
op termijnen in het algemeen en bijgevolg evenmin op conclusietermijnen, maar dat standpunt is niet 
meer houdbaar na de wijziging van art. 867 Ger. W. bij Wet van 23 november 1998. 
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kleedt, mag de wering uit het debat van een laattijdige conclusie slechts worden uitgesproken 
als ultimum remedium, wanneer vaststaat dat de laattijdigheid het goede procesverloop daad-
werkelijk verstoord heeft. 
 Hierboven werd reeds betoogd dat de regels over de conclusietermijnen vervat in het 
Gerechtelijk Wetboek, gericht zijn op de bevordering en de vrijwaring van het goede proces-
verloop.  Die regels moeten dus geïnterpreteerd en toegepast worden vanuit die geest, m.a.w. 
derwijze dat zij het goede procesverloop bevorderen en zo weinig mogelijk verstoren. 
 Zich op dit stuk nestelen in ongenuanceerde of extreme opvattingen, getuigt van intel-
lectuele gemakzucht: wat is er immers makkelijker dan de opvatting dat elke laattijdigheid, 
hoe gering en onbeduidend ook, onherroepelijk aanleiding moet geven tot automatische en 
onvermijdelijke wering uit het debat, een verbod om naderhand nog te concluderen en zelfs 
om nog te pleiten? 
 Dergelijke opvattingen vermijden dat men zich netelige vragen moet gaan stellen over 
wat nu nog het nut is van de wering uit het debat van een eerste laattijdige conclusie, wanneer 
men toch nog bij een volgende gelegenheid mag concluderen, of wat nu precies een geringe 
laattijdigheid is, of wanneer een laattijdigheid al dan niet het goede procesverloop verstoort, 
enz. 
 
350. Eén van de “extreme” opvattingen die soms opduiken i.v.m. ingereedheidbrenging, is 
dat het systeem van de vaste termijnen uit het contentieux voor de Raad van State zou moeten 
worden geëxtrapoleerd naar burgerlijke zaken (zie hierover ook supra, randnr. 345).  Het 
enige voordeel van een dergelijk systeem, is dat men niet meer geconfronteerd zou worden 
met de twijfels en discussies over ingereedheidbrenging.  Voor het overige zou een dergelijk 
systeem slechts nadelen met zich brengen.  Nergens in ons land is de gerechtelijke achterstand 
groter dan bij de Raad van State. 

In burgerlijke zaken worden jaarlijks ontelbare zaken beëindigd door een minnelijke 
regeling, die tot stand is gekomen doordat men, zonder de hete adem van dwingende 
conclusietermijnen in de nek te voelen, eens rustig rond de tafel kan gaan zitten om een oplos-
sing te bewerkstelligen.  Niet zelden is een dagvaarding slechts een signaal tussen partijen dat 
het ernst is.  Of soms heeft een dagvaarding geen ander doel dan de verjaring te stuiten. 
  Naast de zaken die minnelijk geregeld worden, zijn er zoals reeds vermeld ook 
ontelbare zaken die een stille dood sterven, omdat partijen om allerlei redenen iedere 
belangstelling voor het geschil verliezen.  Dwingende termijnen “altijd en overal” zouden 
m.a.w. met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de gerechtelijke achterstand 
dramatisch doen toenemen, en de goede werking van het rechterlijk apparaat – dat nu reeds 
overbevraagd is – onmogelijk dreigen te maken. 
 
351. In het licht van het bovenstaande, wekt het verwondering dat in de rechtsleer soms toch 
opvattingen verdedigd worden die indruisen tegen een aantal belangrijke en lovenswaardige 
verworvenheden van de rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake ingereedheidbrenging. 
 Immers, het is eigenlijk een grote evidentie dat een laattijdigheid van een eerste con-
clusie niet noodzakelijkerwijze aanleiding geeft tot het verlies van het recht om later nog te 
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concluderen.  Zo is het evenzeer evident dat een laattijdigheid van een conclusie geen aan-
leiding kan geven tot een (totaal) pleitverbod. 
 Zij die dit niet inzien, blijken telkens de sanctie te verheffen tot doel op zich en uit het 
oog te verliezen dat de sanctie slechts een middel is om het goede procesverloop te vrijwaren, 
waarbij de sanctie niet erger mag zijn dan de kwaal die zij wil remediëren. 
 BOULARBAH en VAN DROOGHENBROECK bijvoorbeeld, gaan bij hun bespreking van de 
zgn. “dominotheorie” – waarvan zij voorstanders zijn – meteen reeds uit van het uitgangspunt 
dat in de gevallen waarin een laattijdige eerdere conclusie gevolgd wordt door tijdige aanvul-
lende of samenvattende conclusies, sprake is van een situatie die “souvent révélatrice d’abus 
procédureaux” zou zijn.929  Het is gevaarlijk om op basis van dergelijke (zeer veralge-
menende) uitgangspunten te pleiten voor procedureel extreme theorieën zoals de zgn. 
dominotheorie.  Het spreekt voor zich dat “vaak” (in de betekenis van: meer dan eens, zonder 
dat “meestal” bedoeld wordt) sprake is van een laakbare proceshouding in hoofde van proces-
partijen die een eerste conclusieronde aan zich voorbij laten gaan om pas bij een laatste gele-
genheid hun argumentatie te ontwikkelen, derwijze dat de tegenpartij er niet meer op kan 
repliceren.  Wie evenwel pleit voor de dominotheorie, maakt geen onderscheid tussen de 
situatie waarbij een eerste conclusie slechts enkele dagen te laat was en de situatie waarbij die 
eerste conclusie slechts werd meegedeeld zeer kort voor de conclusietermijn van de weder-
partij of waarbij die eerste conclusie er helemaal niet kwam.  Zelfs in gevallen waarin de 
eerste conclusie geruime tijd buiten de termijn werd meegedeeld, is niet noodzakelijkerwijze 
sprake van deloyaal procesgedrag.  Of er sprake is van deloyaal procesgedrag, kan slechts aan 
de hand van de omstandigheden van de zaak worden uitgemaakt (als daarover al uitsluitsel 
kan worden verkregen). 
 In een geval waarin een partij voor een eerste conclusie beschikt over drie maanden en 
ingevolge een vergetelheid de conclusie slechts tijdig wordt neergelegd en de mededeling uit 
het oog verloren wordt, maar de conclusie onmiddellijk (bv. per kerende fax) en op eerste ver-
zoek wordt meegedeeld ongeveer zes weken na de termijn ingevolge een brief van de weder-
partij, moet niet geoordeeld worden dat sprake is van deloyaal procesgedrag.930  Het feit dat 
de wederpartij zes weken wacht met een brief te sturen om erop te wijzen dat de conclusie 
niet werd meegedeeld, wijst er immers op dat zij ook niet de bedoeling had om reeds in de 
eerste zes weken van de termijn aan de voorbereiding van de conclusie te werken. 
 De oplossing van het Hof van Cassatie in het arrest van 14 maart 2002 (zie boven, 
randnrs. 333-334) is daarom veel genuanceerder dan de botte dominotheorie, die blind blijft 
voor de schakeringen die in de praktijk aan de orde zijn.  Toegegeven moet worden dat 
BOULARBAH en VAN DROOGHENBROECK de geciteerde bijdrage schreven op het moment dat 
het arrest van het Hof van Cassatie van 26 november 1999 voorhanden was, maar het arrest 
van 14 maart 2002 (met de belangrijke precisering i.v.m. sanctionering van deloyaal 
procesgedrag) nog niet.  Indien men enkel het arrest van 26 november 1999 voor ogen heeft, 
kan wellicht iets meer begrip worden opgebracht voor de weerstand tegen die rechtspraak van 

                                                 
929  H. BOULARBAH en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La mise en état des causes... perdue?”, J.T. 2000, 817. 
930  Zie voor een geval waarin zich iets dergelijks had voorgedaan: Antwerpen 27 september 1999, P. & B. 

2001, 130 en A.J.T. 2000-01, 54, noot E. BREWAEYS. 
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het Hof van Cassatie.  Het oordeel dat er geen algemene regel bestaat die verbiedt dat een 
partij die haar hoofdconclusie niet tijdig genomen heeft, nog een aanvullende conclusie zou 
nemen,931 kan uiteraard de overtuiging sterken dat de rechter machteloos zou staan tegenover 
deloyaal procesgedrag en lijdelijk moet toezien hoe partijen elkaar verschalken en pas een 
allerlaatste conclusiemogelijkheid afwachten met de bedoeling de tegenpartij iedere 
repliekmogelijkheid te ontnemen.  In het licht van het arrest van 14 maart 2002, bestaat voor 
een dergelijke vrees geen ruimte meer, hetgeen de dominotheorie, voor zover daar ooit enige 
grondslag voor heeft bestaan – quod non – nog meer ongeloofwaardig maakt. 
 
4. Niet tijdig betekend verstekvonnis 
 
352. In deze context mag ook art. 806 Ger. W. nog worden aangestipt.  Luidens die bepaling 
moet het verstekvonnis binnen een jaar betekend worden, “anders wordt het als niet bestaande 
beschouwd”.  Dit komt neer op een nietigheid van een betekening die alsnog gedaan wordt, 
doch laattijdig, of op een nietigheid van eventuele uitvoeringshandelingen die nog zouden 
plaatsvinden na zo’n laattijdige betekening.932  Art. 806 levert weliswaar een voorbeeld op 
van een bepaling die aanleiding kan geven tot toepassing van de nietigheidsregeling, doch 
waarbij de gevolgen van dat gegeven uiterst beperkt blijven, omdat belangenschade in dit 
verband vermoed wordt op grond van art. 862 en er in beginsel steeds sprake van ontstentenis 
van het bereiken van het normdoel (zie ook verder).  De versteklatende partij mag zich 
immers koesteren in de zekerheid dat bij ontstentenis van betekening van het verstekvonnis 
binnen het jaar, dat vonnis op grond van art. 806 Ger. W. tegen haar niet meer kan worden 
uitgevoerd.  Over de draagwijdte van die bepaling bestaat enige controverse.933

 De verweerder kan om uiteenlopende redenen verstek laten.  In een zaak waarin even-
wel verscheidene verwerende partijen zijn, is het evident dat het vonnis niet kan gelden als 
“het verstekvonnis” in de zin van art. 806 Ger. W. ten aanzien van alle verweerders, wanneer 
bv. slechts één van hen verstek liet.  De regel van art. 806 Ger. W. kan slechts gelden ten aan-
zien van de partij tegen wie verstek genomen werd.  Aldus spreekt voor zich dat het feit dat 
een verstekvonnis niet binnen het jaar werd betekend, geen recht schept voor de partij die wel 
aanwezig was.934  Enkel bij onsplitsbaarheid (cf. randnrs. 122 e.v.) is het anders.  Wanneer 
aldus verweerders B en C hoofdelijk veroordeeld worden om aan eiser A de som van 100 te 
betalen maar C liet verstek, dan kan A voor de volle 100 uitvoeren lastens B, ook wanneer 
lastens C nooit werd overgegaan tot betekening (geen onsplitsbaarheid).  Wanneer daaren-
                                                 
931  Cass. 26 november 1999, Arr. Cass. 1999, 633, R.W. 2000-01, 772, noot, J.T. 2000, 229 en J.L.M.B. 

2000, 98. 
932  P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 54. 
933  Zie: C. ROBBE, “Vormgebreken, laattijdigheid, niet-verstreken wachttermijnen, nalatigheid, verboden 

handelingen en gebrek aan loyauteit tijdens de procesvoering voor de burgerlijke rechter”, in Orde van 
Advocaten te Kortrijk (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (391) 449-450, en de 
verwijzingen aldaar.  Zie ook, uitgebreid: A. SMETS, “Verstek en tegenspraak in de Wet van 3 augustus 
1992”, in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar 
reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 80-89. 

934  Arbrb. Brugge, afd. Oostende, 25 oktober 1982, T.S.R. 1983, 539.  Contra, doch onbegrijpelijk: C. 
ROBBE, l.c., 449. 
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tegen B en C, beiden eigenaar voor 50% van renpaard P veroordeeld worden tot afgifte van P 
aan koper A, waarbij C verstek liet, kan het voorschrift van art. 806 eiser A wel parten spelen 
(onsplitsbaarheid). 
 Zoals gezegd is verstek om uiteenlopende redenen mogelijk: soms (in de praktijk: zeer 
vaak) wordt verstek genomen omdat de verweerder geen zin heeft om te verschijnen (hij heeft 
helemaal niets te betwisten, wil bv. wel betalen maar kan het niet, of kan wel maar wil niet).  
In andere gevallen is er verstek omdat de verweerder niet wist dat hij moest verschijnen.  Art. 
806 Ger. W. ontleent zijn bestaansreden eigenlijk slechts aan die laatste categorie van geval-
len.  Omdat over de redenen van een verstek in de praktijk niet zelden vraagtekens bestaan, is 
de toepassing van art. 806 Ger. W. niet beperkt tot bepaalde gevallen van verstek. 
 
353. De wetgever beoogt met art. 806 een bijkomende waarborg in het voordeel van de ver-
steklatende partij.  In een poging al het (redelijkerwijze) mogelijke te bewerkstelligen opdat 
die partij – vaak wel en soms niet op de hoogte van de dagvaarding – kennis zou krijgen van 
het vonnis, vereist de wetgever dat het betekend zou worden binnen een jaar na de uitspraak. 
 De betekening heeft een tweeledige functie: allereerst is zij gericht op het ter kennis 
brengen van het bestaan van een rechterlijke uitspraak.  Ten tweede houdt zij het signaal in 
vanwege degene die liet overgaan tot de betekening, dat hij aandringt op uitvoering (zie rand-
nr. 151). 
 Bij een verstek kan het voorkomen dat iemand niet weet dat tegen hem een uitspraak is 
gewezen.  Om een al te groot verrassingseffect na een te lange tijd te vermijden, heeft de wet-
gever vereist dat tegen een versteklatende partij wordt overgegaan tot betekening binnen het 
jaar na de uitspraak.  Soms is die betekening nog steeds geen garantie voor daadwerkelijke ter 
kennisbrenging van het vonnis (bv. omdat de tegenpartij noch in België noch in het 
buitenland enige bekende woon- of verblijfplaats heeft, zodat een betekening aan het parket 
de enige mogelijkheid is). 
 Al dan niet overgaan tot betekening, mag in deze context beschouwd worden als een 
vormvoorschrift.  Iemand die niet tijdig overgaat tot betekening van een gedinginleidende 
dagvaarding, oefent zijn rechtsvordering niet tijdig uit en verliest haar daardoor.  Iemand die 
daarentegen een verstekvonnis bekomen heeft, heeft zijn rechtsvordering uitgeoefend en per 
hypothese met succes, zij het dat de (of een) tegenpartij verstek liet.  Ter bescherming van de 
versteklatende partij voorziet de wet in een bijkomende formaliteit, nl. overgaan tot beteke-
ning binnen een jaar na de uitspraak.  Wie deze formaliteit niet in acht neemt, moet niet met 
verval van (enig materieel) recht gesanctioneerd worden, aangezien het hier veeleer de wijze 
van uitoefening van zijn door een rechter reeds bevestigde rechten betreft, en niet zozeer de 
uitoefening van de rechtsvordering.  Wat na een verstekvonnis nog op het spel staat, is een 
eventueel verzet of hoger beroep van de versteklater, of tenuitvoerlegging van het 
verstekvonnis.  Niet-inachtname van art. 806 resulteert dus niet in teloorgaan van de rechts-
vordering, maar heeft enkel betrekking op de wijze van uitoefening van het recht om over te 
gaan tot tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak (m.a.w. verlies van uitvoerbare 
kracht wegens niet-tijdige inachtname van een formaliteit). 
 De sanctie moet daarom geacht worden de nietigheid te zijn (er is geen sprake van ont-
stentenis van rechtsvordering).  Aangezien op dit stuk enkel de belangen van de versteklater 

 



 – 320 –

op het spel staan en niet het algemeen belang, is sprake van een relatieve nietigheid (cf. 
randnr. 38).  De versteklater kan dit slechts in het eerste door hem aangewende processtuk 
opwerpen.935  Afstand en berusting blijven mogelijk.  In het licht van art. 862 Ger. W., kan 
men bezwaarlijk buiten het besluit dat ook de rechter dit euvel ambtshalve kan opwerpen – 
het gaat immers om een (verlies van uitvoerbare kracht als gevolg van een) termijnprobleem 
(zij het dat zulks in het licht van wat voorafgaat niet wenselijk is, daar de openbare orde niet 
geraakt wordt).936

 Typerend voor deze situatie is dat de versteklater, hoe afkeurenswaardig zijn gedrag kan 
zijn (wat zoals vermeld moeilijk uit te maken is, soms is het verstek helemaal niet het gevolg 
van achteloosheid vanwege de versteklater), zich gelet op art. 862 Ger. W. bij de opwerping 
van deze nietigheid zal kunnen beroepen op het vermoeden van belangenschade (nl. als het 
jaar voorbij is, mag hij erop rekenen niet meer geconfronteerd te worden met verstekvon-
nissen van langer dan een jaar geleden – rechtszekerheid) en dat het normdoel in principe ook 
bezwaarlijk bereikt zal worden geacht (het normdoel is precies te zorgen dat mensen niet 
geconfronteerd worden met te oude verstekbeslissingen, waarbij de wetgever gekozen heeft 
voor een duidelijk omschreven tijdsbeperking, nl. één jaar).  Wanneer aangetoond wordt dat 
de versteklater reeds binnen het jaar kennis had van de uitspraak en tevens binnen die termijn 
kennis had van de intentie van de eiser om daadwerkelijk aan te dringen op uitvoering, zou 
men in theorie kunnen aannemen dat het normdoel bereikt is, maar hoe zoiets praktisch kan 
worden ingevuld is een grote vraag, want die intentie van de eiser kan eigenlijk maar worden 
afgeleid uit de betekening. 
 De gevolgen van deze nietigheid zijn zoals gezegd beperkt tot de versteklater (behou-
dens bij onsplitsbaarheid), maar het feit dat het vonnis opzichtens de versteklater als “niet be-
staande” geldt, heeft wel een aantal interessante gevolgen.  Met name zal er meestal geen be-
zwaar tegen bestaan dat de eisende partij – aangezien het vonnis per hypothese ten aanzien 
van de versteklater niet meer bestaat – opnieuw dagvaardt teneinde een nieuw vonnis te beko-
men.  Aangezien het “niet bestaan” enkel betrekking heeft op de verhouding tot de verstek-
later, is de eiser (maar ook de rechter) bij een nieuw verstek wel nog gebonden door het gezag 
van gewijsde van de vroegere uitspraak.  Wanneer de partij die destijds verstek liet dat niet 
meer doet, rijst er vanuit dat oogpunt geen probleem meer, aangezien er in dat geval per 
hypothese voor het eerst een tegensprekelijk debat gevoerd wordt (dat ab initio hernomen 
wordt). 
 
354. Enkel een rechter kan een vonnis nietig verklaren of de nietigheid van een vonnis vast-
stellen.  Een rechterlijke uitspraak is – zolang zij niet vernietigd werd – bekleed met gezag 
van gewijsde, dat uiteraard niet door partijen op eigen houtje kan worden tenietgedaan.  Een 
verstekvonnis dat niet tijdig betekend werd, behoudt m.a.w. al zijn gevolgen totdat een andere 
rechter vaststelt dat het als niet bestaande moet worden beschouwd ten opzichte van de ver-
steklater. 
 

                                                 
935  Contra: C. ROBBE, l.c., 449. 
936  Zie ook randnr. 37 over het verband tussen “absolute nietigheid” en “openbare orde”. 
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355. Of de beslagrechter in het kader van een executiegeschil op grond van art. 806 Ger. W. 
zelf een uitspraak kan wijzen waarin de nietigheid van een vonnis op grond van art. 806 wordt 
vastgesteld, lijkt hoogst twijfelachtig.  Juister is de opvatting dat de beslagrechter in het licht 
van art. 806 Ger. W. enkel het verlies van actualiteit van de titel kan vaststellen (m.a.w. 
verlies van uitvoerbare kracht).  Dat is nog iets anders dan de nietigheid van het vonnis 
uitspreken: immers, het is perfect mogelijk dat het vonnis helemaal niet vernietigd wordt ten 
opzichte van andere partijen (lastens wie geen verstek werd genomen of lastens wie tijdig 
betekend werd).  De beslagrechter is ook helemaal geen verzets- of appèlinstantie, zodat een 
vernietiging van een uitspraak door de beslagrechter op grond van art. 806 als iets 
ondenkbaars mag worden beschouwd (tenzij de beslagrechter zelf de kwestieuze uitspraak 
zou hebben gewezen). 

Een alternatief, nl. als de beslagrechter niet meteen het verlies van actualiteit van de 
titel kan of wil vaststellen, bestaat erin dat de beslagrechter de tenuitvoerlegging schorst 
totdat de bevoegde rechter zich over de kwestie i.v.m. art. 806 zal hebben uitgesproken 
(waarbij de beslagrechter als voorwaarde kan stellen dat de vordering binnen een bepaalde 
termijn aanhangig moet worden gemaakt). 
 
356. De partij die een nieuwe uitvoerbare titel wil bekomen, zal de versteklater lastens wie 
niet tijdig werd betekend, in beginsel opnieuw moeten dagvaarden (voorzover dat nog tijdig 
kan – in deze hypothese zal wel vaak sprake zijn van stuiting van de verjaring).  Immers: de 
nietigheid van art. 806 Ger. W. treft enkel (de uitvoerbare kracht van) het vonnis, niet de 
voorafgaande procedure.  De oorspronkelijke dagvaarding houdt m.a.w. haar stuitende 
werking.937  Dit betekent evenwel niet dat men steeds een nieuw vonnis kan bekomen louter 
met een nieuw verzoek tot vaststelling: precies omdat er een verstek geweest is, lijkt een 
nieuwe dagvaarding onontbeerlijk, zodat aan de versteklater minstens de mogelijkheid 
geboden wordt om – na betekening van een dagvaarding en de garanties daaraan verbonden – 
een tegensprekelijk debat te voeren.  Wanneer echter de oorspronkelijke versteklater zelf 
(mede) het initiatief neemt tot een verzoek tot vaststelling, of eenvoudigweg conclusie neemt, 
valt niet in te zien waarom een nieuwe dagvaarding nodig zou zijn. 

Op het ogenblik van de nieuwe betekening van de dagvaarding (of op het ogenblik van 
de reactivatie van de procedure, maar dan tegensprekelijk), bestaat het oude verstekvonnis 
nog en dringt het gezag van gewijsde daarvan zich ook op aan de eiser.  In principe zou een 
verweerder zich m.a.w. kunnen verschuilen achter de exceptie van gewijsde, maar in deze 
hypothese staan we voor een geval waarin de eiser zelf vraagt dat de nietigheid van de oude 
uitspraak wordt vastgesteld en dat zij vervangen wordt door een nieuwe uitspraak (waarvan 
de inhoud identiek zal zijn aan de oude, behalve indien naar aanleiding van de tegenspraak 
gevoerd door de voormalige versteklater nieuwe elementen aan bod komen).  In principe zou 
zoiets onmogelijk zijn, ware het niet dat precies art. 806 Ger. W. de eiser daartoe een belang 
verschaft. 
 
                                                 
937  C. ROBBE, “Vormgebreken, laattijdigheid, niet-verstreken wachttermijnen, nalatigheid, verboden hande-

lingen en gebrek aan loyauteit tijdens de procesvoering voor de burgerlijke rechter”, in Orde van 
Advocaten te Kortrijk (ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (391) 449. 
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357. Art. 806 Ger. W. doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de versteklater om tegen 
het vonnis tegen hem gewezen verzet aan te tekenen (ook al is de termijn van een jaar ver-
streken).938  In zo’n geval blijft art. 806 Ger. W. eigenlijk buiten beeld, want er volgt per 
hypothese een tegensprekelijke behandeling van de zaak die zal resulteren in een nieuw von-
nis. 

Verder kan de versteklatende partij ook hoger beroep instellen tegen het vonnis dat haar 
niet binnen het jaar werd betekend.939  Immers, wie geen partij was bij een procedure in eerste 
aanleg, kan weliswaar geen hoger beroep instellen,940 maar een versteklatende partij blijft 
uiteraard wel een partij.  Door meteen hoger beroep aan te tekenen verliest zij weliswaar een 
aanleg, maar dat is dan haar keuze.  De appèlrechter zal in zo’n geval vaststellen dat het 
vonnis per hypothese niet tijdig betekend werd, en zal vervolgens ingevolge de devolutieve 
werking zelf uitspraak doen over de grond van de zaak.941  Niets verhindert dat de 
appèlrechter tot precies hetzelfde besluit komt als de eerste rechter, wiens uitspraak 
onbestaande wordt geacht (of preciezer: wiens uitspraak haar uitvoerbare kracht verliest) 
ingevolge de termijnverstrijking. 
 
D. DE VERZACHTINGEN VAN DE NIETIGHEIDSSANCTIE 
 
358. Het toepassingsgebied van de verzachtingsregeling werd hierboven reeds besproken, 
onder randnrs. 255 e.v. 
 Het begrip “verzachtingen” in bovenstaand opschrift wordt in zeer ruime betekenis ge-
bruikt, aangezien hieronder ook regels besproken worden die veeleer als een “beperking” van 
de nietigheidssanctie (of van haar toepassingsgebied) gelden, terwijl “verzachting” de con-
notatie in zich zou kunnen dragen van een reeds ingetreden nietigheid die a.h.w. wordt onge-
daan gemaakt ingevolge de verzachting.  Verzachting in die laatste betekenis kan worden be-
schreven als verzachting sensu stricto. 
 In wat volgt komt ook de “regularisatie” aan bod, waarbij het euvel wordt weggenomen, 
zonder dat de nietigheidssanctie als zodanig wordt uitgevlakt (zoals bij verzachting sensu 
stricto), maar waarbij de oorzaak van het probleem wordt weggenomen zodat er geen aanlei-
ding meer bestaat tot het uitspreken van de nietigheid. 
 De regeling van art. 860 tot art. 867 Ger. W. heeft dus betrekking op aangelegenheden 
die allemaal met nietigheid te maken hebben, maar waarbij toch vrij uiteenlopende elementen 
aan bod komen.  Vandaar dat men naar die bepalingen ook vaak verwijst als de “nietigheids-
regeling” of de “nietigheidsleer”.  De term “verzachtingsregeling” is echter niet verkeerd, met 
name als men voor ogen houdt dat “verzachting” in die samenstelling in ruime zin gebruikt 
wordt. 
 

                                                 
938  C. ROBBE, l.c., 449. 
939  In dezelfde zin: C. ROBBE, l.c., 449. 
940  Voor een toepassing van deze regel zie: Cass. 1 april 1993, Arr. Cass. 1993, II, 350, Pas. 1993, I, 348, 

R.W. 1993-94, 263.  Zie ook: Bergen 11 mei 1988, J.L.M.B. 1988, 1132. 
941  Arbh. Gent 19 juni 1998, Soc. Kron. 1999, 126. 
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1. “Pas de nullité sans texte” 
 
a. “Uitdrukkelijk bevelen van nietigheid”: de wettekst maakt uitdrukkelijk melding van een 
sanctie 
 
359. Het beginsel neergelegd in art. 860, lid 1, Ger. W., vormt één van de hoekstenen van de 
nietigheidsleer: “Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, geen proces-
handeling kan nietig worden verklaard, indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk 
heeft bevolen”. 

In het burgerlijk procesrecht geldt aldus, gelet op art. 860 Ger. W., een “legaliteits-
beginsel” vooraleer de nietigheid kan worden uitgesproken.  Andere dan door de wet 
bepaalde nietigheden, bestaan niet in het burgerlijk procesrecht.942  Aldus kent het burgerlijk 
procesrecht geen “substantiële nietigheden”943 zoals in het strafprocesrecht.944  Het begrip 
“substantiële vormen” staat weliswaar in art. 608 Ger. W. (als zijnde een grond tot cassatie), 
maar schending van substantiële vormvoorschriften geldt in burgerlijke zaken niet als 
grondslag tot cassatie, wel in strafzaken.945

 Gelet op het bovenstaande (art. 860 als één van de hoekstenen van de nietigheidsleer), 
mag worden betreurd dat het Hof van Cassatie in een arrest van 4 februari 2005 geoordeeld 
heeft dat art. 860 Ger. W. noch van openbare orde, noch van dwingend recht is, en dat schen-
ding ervan derhalve niet voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen.946

 Miskenning van enige regel die betrekking heeft op de verzachting van een nietigheid, 
lijkt m.i. wel de fundamentele belangen van de samenleving te raken: immers, wanneer de 
rechter een bepaald procedurestuk nietig verklaart op grond van iets wat in zijn ogen een on-
regelmatigheid uitmaakt, maar waarvoor geen wettelijke basis bestaat, dreigt de burger zijn 
geloof in een behoorlijk werkend gerecht te verliezen – wat dermate ernstig is dat zulks 
geacht moet worden de openbare orde te raken. 
 

                                                 
942  “Het ontwerp wil aan deze regel (art. 860 Ger. W.) zijn absolute waarde teruggeven door de aanwending 

te verbieden van het begrip van substantiële formaliteit of van een onbestaande handeling waardoor de 
rechtspraak zich het recht toekende, nietigheden uit te spreken waarmee de wet niet uitdrukkelijk dreigt.  
Om die wil goed tot uiting te laten komen, voegt het ontwerp bij de oude tekst de woorden “welke de 
verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij…”” (Verslag VAN REEPINGHEN, Gedr. St., Senaat, 
1963-64, 208). 

943  J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  
Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 45. 

944  Zie daarover: B. DE SMET, “Le contrôle de la régularité de l’instruction et les mécanismes d’atténuation 
de la sanction de nullité”, R.D.P. 2000, 772.  Zie ook: K. SEYEN en R. DE CORTE, “Terug naar af.  
Substantiële nietigheden in het gerechtelijk privaatrecht”, Rec. Cass. 1994, 313; R. SOETAERT, “Nietig-
heid wegens vormverzuim en verval door tijdsverloop ter zake van proceshandelingen”, in G. VAN 
DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 49. 

945  R. SOETAERT, “Nietigheid wegens vormverzuim en verval door tijdsverloop ter zake van proces-
handelingen”, in G. VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 
1976, 50. 

946  Cass. 4 februari 2005, R.W. 2005-06, 1174, noot K. WAGNER. 
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360. De mate van “uitdrukkelijkheid” in de zin van art. 860 Ger. W., varieert helaas.947  
“Uitdrukkelijk” in de zin van art. 860 Ger. W. zijn vanzelfsprekend formuleringen als “op 
straffe van nietigheid” (bv. art. 43, 45, 702, 710, 765, 768, 779, 780, 790, 792), of “nietig” 
(art. 630), “van gener waarde” (art. 717), “geen gevolg” (art. 1060), “niet bestaande” (art. 
806), “uit de debatten geweerd” (art. 740, 747, 748, 751), of “ongedaan”948 (art. 38, in fine, 
art. 40).949

 Een volgende categorie van “uitdrukkelijkheid” ligt voor wanneer de wet weliswaar een 
sanctie aan een normovertreding verbindt (in gevallen waarin uit de aard van de sanctie blijkt 
dat het een nietigheid betreft), maar de wetgever zich “verspreekt” en melding maakt van 
niet-toelaatbaarheid.950

 Het Gerechtelijk Wetboek biedt van deze categorie verschillende voorbeelden. 
 Aldus is in art. 734 sprake van de verplichte verzoeningspoging in (bepaalde) sociale 
zaken, die is voorgeschreven “op straffe van nietigheid”.  Miskenning van deze bepaling kan 
aanleiding geven tot verzachting van de nietigheid (wanneer de verstandhouding tussen par-
tijen dermate verstoord is dat een verzoeningspoging kansloos is951, kan men bij nalaten van 
de verzoeningspoging bezwaarlijk belangenschade aanvoeren952).  Welnu, in pachtzaken legt 
art. 1345 eveneens een voorafgaande verzoeningspoging op, zonder dat er geldige 
argumenten kunnen worden aangevoerd om vol te houden dat de aard van de sanctie in 
pachtzaken zou moeten verschillen van de sanctie in sociale zaken.  Nochtans is die laatste 
bepaling geformuleerd in termen van ontoelaatbaarheid (“…wordt geen enkele 
rechtsvordering toegelaten…”).  Aangezien het slechts een formele verplichting betreft, d.i. 
een verplichting die de vorm betreft waarin de rechtsvordering moet worden uitgeoefend, 
moet geoordeeld worden dat miskenning van dat vormvoorschrift geen aanleiding mag geven 
tot werkelijke teloorgang van de rechtsvordering.953  In zo’n geval bestaat m.a.w. geen 
aanleiding tot een onontvankelijkheid.954

                                                 
947  Zie ook: R. SOETAERT, l.c., 54-55. 
948  Zie in dezelfde zin (“ongedaan” te interpreteren als “nietig”): A. SMETS, Commentaar bij art. 40 Ger. W., 

in Comm. Ger., losbl., 2003, nr. 8, p. 12, voetnoot 5, en de verwijzingen aldaar. 
949  Zie randnrs. 352 e.v. over art. 806 (evenals over de vraag waarom hier sprake is van een vorm van 

nietigheid en wat de gevolgen daarvan zijn); zie randnrs. 51 en 337 over de vraag waarom wering uit de 
debatten ook een vorm van nietigheid is.  Ook VAN ORSHOVEN meent dat art. 806 (verstekvonnis niet 
betekend binnen het jaar geldt als “niet bestaande”) en de wering uit debat van laattijdige stukken of 
conclusies geldt als nietigheid: P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 54. 

950  Zie in dezelfde zin: P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 44. 
951  Of wanneer uit de handelwijze van een partij kan worden afgeleid dat zij geen enkele moeite doet om 

haar contractuele verbintenissen na te leven.  In het algemeen zijn gedwongen verzoeningspogingen zin-
loos wanneer een partij blijk heeft gegeven van redeloosheid, verregaande zorgeloosheid of kwade wil. 

952  Idem. 
953  Idem.  Meer hierover: B. ALLEMEERSCH en K. WAGNER, “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen 

inzake het geding”, R.W. 2003-04, 1122. 
954  G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002,  340; R. DE CORTE, 

“Hoe autonoom is het procesrecht?”, T.P.R. 1980, 30, nr. 68; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 
Luik, Faculté de droit, 1987, 164 en 165. 
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Men zou, puur op basis van de formulering van art. 1345 kunnen argumenteren dat in 
ieder geval sprake is van een onontvankelijkheid en niet van een nietigheid (immers: in claris 
cessat interpretatio), maar de formulering van art. 1345 Ger. W. volstaat m.i. niet om zonder 
meer de discussie i.v.m. de ware aard van de sanctie uit te sluiten.  Zoals ook VAN ORSHOVEN 

terecht opmerkt, zijn er immers gevallen waarin de wetgever de begrippen slordig hanteert en 
waarbij ten onrechte begrippen gebruikt worden die verwijzen naar onontvankelijkheid terwijl 
in werkelijkheid een nietigheid voorligt.955  Die auteur noemt dat “versprekingen van de 
wetgever” en haalt o.m. art. 1345 aan als voorbeeld in dit verband.956

Het Hof van Cassatie blijkt nochtans niet echt oog te hebben voor de ware aard van de 
sanctie bepaald in art. 1345 en beperkt zich tot een letterlijke interpretatie.957

 
361. Een ander geval van nietigheid waarbij de woordkeuze van de wetgever ongelukkiger-
wijze op onontvankelijkheid wijst, is art. 753 m.b.t. verstek van één of meerdere partijen in 
een onsplitsbaar geschil, maar er ten minste één partij wel verschijnt.  Luidens die bepaling 
“mag de vordering in deze stand van de zaak niet toegelaten worden” wanneer de formali-
teiten bepaald in de vorige leden niet vervuld zijn.  Die formaliteiten houden in essentie de 
versturing van een gerechtsbrief in, zoals bij art. 751 Ger. W., waarna het vonnis ten aanzien 
van alle partijen geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen. 
 Art. 753 Ger. W. beoogt m.a.w. het aantal verzetsprocedures in onsplitsbare geschillen 
(waarbij vanzelfsprekend alle partijen bij het verzet moeten worden betrokken) te beperken.  
Alleen al uit de formulering van die wetsbepaling (…in deze stand van de zaak…) blijkt dat 
hier geen sprake is van werkelijk verlies van de rechtsvordering bij miskenning van dit vorm-
voorschrift.  Als de rechter dan toch een procedure doorgang laat vinden zonder dat de ver-
steklatende partijen werden opgeroepen op grond van art. 753 Ger. W., zijn er verschillende 
sancties of remedies denkbaar, maar het definitief beroven van de oorspronkelijke eiser van 
zijn rechtsvordering, hoort daar niet bij.  Een mogelijke oplossing is om eenvoudigweg een 
eventueel verzet in zo’n geval, dus bij miskenning van de oproepingsverplichting, wel toe-
laatbaar te verklaren.  Een alternatief kan zijn om, wanneer blijkt dat het verstek slechts te 
wijten was aan slechte wil van de versteklatende partij en er niet aan kan worden getwijfeld 
dat zij wel degelijk op de hoogte was van het bestaan en de details van de procedure, te 
oordelen dat het normdoel van art. 753 Ger. W. bereikt is, zodat het vonnis toch geacht kan 
worden te zijn gewezen zoals op tegenspraak. 
 
362. De inhoud van het vorige randnummer geldt bij analogie ook voor de  artikelen 1053 en 
1084 Ger. W., m.b.t. hoger beroep resp. voorziening in cassatie bij een onsplitsbaar geschil.958  
Ook daar is sprake van “…wordt het hoger beroep niet toegelaten”, terwijl loutere vormvoor-
                                                 
955  P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 26-27. 
956  Idem, 29. 
957  Cass. 7 maart 2002, T. Agr. R. 2002, 92; zie ook: Cass. 19 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 73 en 

R.W. 1991-92, 788; Cass. 23 december 1988, Arr. Cass. 1988-89, 517 en R.W. 1988-89, 1087; Cass. 20 
juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1253, R.W. 1979-80, 1632 en J.T. 1981, 255, noot. 

958  Ook VAN ORSHOVEN meent dat hier in werkelijkheid een nietigheid voorligt i.p.v. een onontvan-
kelijkheid: P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 44. 
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schriften aan de orde zijn.  In het geval van het hoger beroep voorziet de wet zelf nog in een 
regularisatiemogelijkheid (nl. alle partijen “ten laatste voor de sluiting van de debatten” in de 
zaak betrekken).  Dat laatste is bepaald niet kenmerkend voor een werkelijke onontvanke-
lijkheid. 
 
b. “Uitdrukkelijk bevelen van nietigheid”: de wettekst maakt geen melding van een sanctie – 
criteria om uit te maken wanneer wel of geen aanleiding bestaat tot nietigheid 
 
363. Men kan niet buiten de vaststelling dat er ook aanleiding kan bestaan tot nietigheid bij 
schending van bepaalde wetsartikelen die op zich een duidelijk en belangrijk voorschrift be-
vatten, waarvan miskenning voor de wederpartij – of zelfs voor alle partijen – belangenschade 
oplevert of ernstig dreigt op te leveren (bijvoorbeeld omdat bij systematische of zelfs occa-
sionele schending ervan de normale werking van het gerecht werkelijk onmogelijk zou wor-
den of zeer ernstig verstoord zou worden), zonder dat de wet enige indicatie geeft over een 
sanctie. 

Precies het bestaan van dit soort wetsbepalingen wordt door de rechtspraak soms aange-
grepen om in bepaalde gevallen al te kwistig nietigheden uit te spreken.959  Een duidelijk en 
algemeen geldend richtsnoer kan terzake moeilijk worden geboden, gelet op de grote variatie 
van bepalingen en omstandigheden.  Als algemeen uitgangspunt mag wel worden aangeno-
men dat het uitspreken van een nietigheid n.a.v. de miskenning van een bepaling die niet 
expressis verbis melding maakt van “nietigheid”, “nietig” of een equivalent, vermeden moet 
worden wanneer mag worden aangenomen dat het uitspreken van de nietigheid het ver-
trouwen van de burger in het gerecht dreigt aan te tasten.  Omgekeerd zal de nietigheid in die 
gevallen (d.w.z. wel een wettekst, maar geen expliciete indicatie over de sanctie) wel op haar 
plaats zijn wanneer niet de sanctie maar wel de normoverschrijding het vertrouwen van de 
burger in het gerecht dreigt aan te tasten. 

Een goed voorbeeld wordt opgeleverd door art. 11, lid 1, Ger. W.: “De rechters kunnen 
hun rechtsmacht niet overdragen” (lid 2 heeft betrekking op ambtelijke opdrachten aan bin-
nen- of buitenlandse rechters i.v.m. onderzoekshandelingen).  De geciteerde bepaling bevat 
geen indicatie van een sanctie, maar het is evident dat schending van die bepaling niet zonder 
sanctie mogelijk is. 

Art. 423, eerste volzin, Ger. W. m.b.t. de tuchtprocedure (inzake tuchtvorderingen tegen 
magistraten) bepaalt: “Een straf kan enkel worden opgelegd nadat de betrokkene is gehoord 
of behoorlijk opgeroepen.”  Ook daar is geen expliciete melding van een sanctie, maar is het 
evident dat een overtreding van die bepaling niet zonder gevolg mag worden gelaten. 
 
364. In het licht van het bovenstaande, kan men moeilijk buiten de vaststelling dat in ons 
burgerlijk procesrecht onvermijdelijk een bepaalde mate van onzekerheid zal blijven bestaan 
over de vraag of miskenning van een bepaald voorschrift al dan niet aanleiding kan geven tot 
een nietigheid.  Dat blijkt immers niet steeds uit de tekst van de wet. 
                                                 
959  Zie bv. het geval besproken in randnr. 264 betreffende de gerechtsdeurwaarder die een gewone brief 

verstuurde i.p.v. een aangetekende brief, aan een schuldeiser die nochtans erkende de brief te hebben 
ontvangen. 
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 Een dergelijke onzekerheid heeft allicht meer nadelen dan voordelen, maar toch kan 
niet worden ontkend dat een bepaalde mate van onzekerheid (nl. de kans dat een nietigheid 
wordt uitgesproken), in ontelbare gevallen het gedrag van procespartijen – of zelfs van de 
rechter – reeds ordent en stuurt.  M.a.w., als er van nietigheid echt alleen maar sprake kon zijn 
als de wet het woord “nietig” of “nietigheid” of een equivalent daarvan bevat, dan mag 
worden gevreesd dat het aantal (nuttige) bepalingen die dode letter blijven, zou toenemen. 
 
365. Iemand die op de trein op luidruchtige wijze een kauwgom zit te herkauwen, verdient 
geen vuistslag.  De norm die hij overtreedt is een beleefdheids- of hoffelijkheids-
voorschrift.960

Zo ook bestaan er normen van “procedureel fatsoen”, waarvan de miskenning geen aan-
leiding kan geven tot enige andere sanctie dan – hooguit – gevoelens van afkeuring of onge-
noegen.  Strikt juridisch gezien valt de situatie dus gelijk met “helemaal geen sanctie”. 
 Net zoals bij fatsoensnormen uit het algemeen maatschappelijk leven, zijn er ook regels 
van “procedureel fatsoen” die in onbruik geraakt zijn, zodat de miskenning ervan zelfs niet 
meer onthaald moet worden op afkeuring.  Buitenkomen zonder hoed geldt vandaag de dag 
niet meer als onfatsoenlijk; evenzo is miskenning van de termijn van art. 747, § 1, Ger. W., 
nog bezwaarlijk als “procedureel onfatsoenlijk” te beschouwen. 
 De vergelijking met fatsoensnormen is nuttig omdat zij kan helpen het onderscheid te 
maken tussen wetsbepalingen die een uitdrukkelijk voorschrift bevatten zonder expliciete 
sanctie vermeld in de wet en waarvan de miskenning zonder gevolg blijft (d.i. hier omschre-
ven als normen van “procedureel fatsoen”), tegenover dergelijke bepalingen waarvan de mis-
kenning wel aanleiding kan geven tot een sanctie. 
 De vraag of de miskenning onbestraft laten dan wel precies de sanctie zelf het ver-
trouwen in het gerecht zou ondermijnen, kan eveneens behulpzaam zijn als criterium.  Aan de 
hand van die toetsstenen kan de (enigszins kronkelende) demarcatielijn tussen wel of geen 
sanctie al iets preciezer worden afgebakend of voorspeld dan louter berusten in de omstan-
digheid dat casuïstiek terzake doorslaggevend is. 
 Een fraai voorbeeld van een norm van “procedureel fatsoen” is het voorschrift van art. 
743, eerste lid, Ger. W.: “De partijen zijn gehouden in hun conclusie opgave te doen van het 
nummer van de zaak op de algemene rol.”  Aan miskenning van dat voorschrift is geen 
sanctie gekoppeld.961  Dit voorbeeld illustreert ook dat men bij de vraag of een sanctie 
opportuun is, (meestal) weinig rekening moet houden met argumenten m.b.t. wat er zou 
gebeuren bij veralgemening van de normovertreding (“wat als iedereen dit zou doen?”).  
Immers: als iedereen systematisch zou nalaten opgave te doen van het algemeen rolnummer 
in conclusies, dan zou dat voor de griffies en de werking van het gerecht ongetwijfeld een 
(kleine, doch niet verwaarloosbare) catastrofe betekenen.  Men zou zelfs perfect kunnen 
volhouden dat dit voorschrift om die reden mag gelden als een “regel van rechterlijke 
organisatie” (zie daarover randnrs. 263 e.v.), een opvatting die zich bij mijn weten gelukkig 
                                                 
960  Of een norm op schrift gesteld is of niet, is terzake niet bepalend: een fatsoensnorm verliest zijn aard niet 

doordat hij gecodificeerd wordt, maar wordt slechts een afdwingbaar, juridisch bindend voorschrift 
wanneer de wet er een sanctie aan verbindt. 

961  Cass. 30 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1050; Brussel 21 december 2000, P. & B. 2001, 144. 
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nog niet vertaald heeft in een daadwerkelijke sanctionering wegens miskenning van art. 743.  
Wat er gebeurt bij miskenning van art. 743 Ger. W. is veeleer te vergelijken met het 
voorbeeld van de treinreiziger die fortissime op zijn kauwgom kauwt: hij gaat ongetwijfeld in 
de fout (miskenning van een fatsoensnorm), maar de beste oplossing is nog dat degene die 
zich ergert, stil en ongedwongen een andere plaats in de trein opzoekt.  Net zoals de “brave 
burger” in dat geval de inspanning moet doen om op te staan en een andere plaats te vinden 
hoewel hem niets te verwijten valt, zal het griffiepersoneel “stil en ongedwongen” het 
algemeen rolnummer moeten opzoeken en op de conclusie noteren indien het zou ontbreken.  
Het feit dat aan art. 743 geen sanctie is verbonden, hoewel dit een duidelijke wetsbepaling 
is962, blijkt in de praktijk ook geen aanleiding te geven tot een toestroom van conclusies naar 
de griffies zonder vermelding van een algemeen rolnummer. 

Dat voorschrift illustreert verder de bruikbaarheid van de “vertrouwen in het gerecht”- 
toets: als een conclusie nietig zou worden verklaard (concreter: uit het debat zou worden 
geweerd) enkel en alleen omdat zij geen algemeen rolnummer bevat, zou zoiets ongetwijfeld 
nefast zijn voor het vertrouwen van de burger in het gerecht. 

Precies zoals bij gewone fatsoensnormen, zijn er ook normen van procedureel fatsoen 
waarvan de miskenning slechts kan gelden als “een beetje onfatsoenlijk” – niet echt zeer hin-
derlijk, maar toch een beetje vervelend dus.  Een voorbeeld daarvan: de wet vereist niet dat 
een conclusie gedateerd zou zijn.  Het hinderlijke gevolg van een niet-gedateerde conclusie is 
wel dat men dan genoodzaakt wordt te verwijzen naar die conclusie als bv. de conclusie 
medegedeeld bij brief dd.…, waarbij soms behoorlijk wat tijd verloren kan gaan bij het 
opzoeken van de (meestal elders geklasseerde) brief waarbij de conclusie werd meegedeeld. 
 Al iets erger, maar nog steeds louter een kwestie van “procedureel fatsoen”, is de niet-
naleving van conclusietermijnen die enkel tussen raadslieden werden afgesproken, zonder dat 
de rechtbank er akte van genomen heeft (zie daarover randnr. 328).  Oeverloze briefwisseling 
over dat soort problemen is nutteloos, evenals betreuren dat er in dat geval geen sanctie 
mogelijk is.  Immers: men heeft voldoende wettelijke middelen ter beschikking om de tegen-
partij aan te sporen tot diligentie. 
 
366. Ten slotte zijn er ook nog wetsbepalingen die, in hun voor de wet kenmerkende alge-
meenheid, slechts melding maken van het quod plerumque fit.  Een voorbeeld hiervan vindt 
men in art. 744, eerste volzin, Ger. W.: “De conclusies van de partijen moeten hun naam, 
voornaam en woonplaats vermelden.” 
 Dit artikel beoogt slechts het quod plerumque fit; miskenning ervan kan in bepaalde 
gevallen aanleiding geven tot sanctionering; in andere gevallen moeten afwijkingen worden 
toegelaten.  Wanneer bijvoorbeeld een geschil bestaat tussen twee personen die ooit een rela-
tie hadden doch waarbij de liefde is omgeslagen in haat en één van de partners zich ontpopt 
tot een “stalker”, dan moet aan de procespartij die per hypothese verhuisd is, worden toegela-
ten in de conclusie geen opgave te doen van haar adres.  Met name wanneer tegen die partij 
niets gevorderd wordt, lijken de belangen van de belagende partij niet te worden geschaad 

                                                 
962  Het moge duidelijk zijn dat de vraag hoe duidelijk of expliciet een wetsbepaling al dan niet is, geen 

enkele relevantie heeft voor de vraag of een sanctie opportuun is bij miskenning ervan. 
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door de afwezigheid van het (nieuwe) adres van de eiser in de conclusie.  Dat geval illustreert 
dat er ook wetsbepalingen bestaan waarvan de miskenning soms wel en soms niet aanleiding 
geeft tot sanctionering.  Een partij die doelbewust nalaat haar nieuwe adres te vermelden in 
een poging de gedwongen tenuitvoerlegging van de rechtmatige aanspraken van de weder-
partij zoveel mogelijk te bemoeilijken, moet kunnen worden gesanctioneerd. 
 
c. Casuïstiek: enkele wetsbepalingen waarvan in de rechtspraak werd aangenomen dat mis-
kenning ervan aanleiding geeft tot nietigheid 
 
367. Duidelijkheidshalve wordt benadrukt dat in dit randnummer meestal geen wetsbepa-
lingen vermeld worden waarin een expliciete sanctie vermeld is (in de zin van “op straffe van 
nietigheid”, of “nietig” of andere expliciete formuleringen, waarvan een aantal voorbeelden 
worden opgesomd in randnr. 359).  Enkel bepalingen die aanleiding gaven tot meldens-
waardige toepassingen, komen in wat volgt aan bod. 
 
c.1. De betekening in het buitenland: art. 40
 
368. Art. 40, in fine, Ger. W. luidt: “De betekening in het buitenland of aan de procureur des 
Konings is ongedaan indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de 
verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België of, in 
voorkomend geval in het buitenland, kende.”963

 Zie elders, randnrs. 150, 159 en 399, over “problematische” betekeningen die niettemin 
gevolgd worden door verschijning van de bestemmeling.  Andere aspecten m.b.t. art. 40 Ger. 
W. komen aan bod onder randnrs. 284 en 575. 
 Er bestaat geen valabele reden om aan te nemen dat formuleringen als “is ongedaan” 
(m.a.w. niet letterlijk “nietig”) zouden impliceren dat de wetgever gewild heeft dat dergelijke 
bepalingen zouden ontsnappen aan toepassing van de verzachtingsregeling.964  Een arrest van 
het Hof van Cassatie van 15 september 1993 moet geacht worden de huidige rechtsopvat-
tingen niet meer te weerspiegelen.965  In dat arrest overwoog het Hof: “Dat het vonnis, door te 
beslissen dat de betekening van de dagvaarding niet kan worden nietigverklaard, op grond dat 
eiser moet bewijzen dat de aangevoerde onregelmatigheid zijn belangen heeft geschaad, 
artikel 40 schendt.”  Het zou nochtans een evidentie moeten zijn dat problemen met beteke-
ningen zonder gevolg blijven indien de bestemmeling niet doet blijken van belangenschade 
(bv. omdat hij ter inleidingszitting verschenen is en de zaak op dat ogenblik naar de rol 
verzonden is voor verdere ingereedheidbrenging).  Van enig automatisme bij de toepassing 
van de nietigheidssanctie kan geen sprake zijn, ook niet wanneer de wetgever diezelfde sanc-
tie verwoordt in enige andere bewoordingen dan “nietig” of “op straffe van nietigheid”. 

                                                 
963  Zie voor een toepassing: Cass. 12 september 2000, A.J.T. 2000-01, 763. 
964  P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 50. 
965  Cass. 15 september 1993, P. & B. 1994, 31, noot S. RAES.  Zie ook kritisch over dit arrest: D. DE PRINS, 

“Het beleid van het Hof van Cassatie inzake formalisme in het gerechtelijk recht”, Jura Falc. 1997, 580. 
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 Hoewel verzachtingen van de nietigheid ex art. 40 denkbaar zijn (zowel wegens 
ontstentenis van belangenschade966 als wanneer het normdoel bereikt is967: het normdoel van 
art. 40 is zo goed mogelijk waarborgen dat de betekening de bestemmeling bereikt), betreft de 
schending ervan bij uitstek een kwestie die de rechter ambtshalve kan opwerpen.968  Immers, 
in de gevallen waarin deze wetsbepaling mogelijkerwijze geschonden werd, zou het niet 
gepast zijn om dan maar meteen een verstekvonnis te verlenen indien de verweerder niet komt 
opdagen.  Misbruik maken van het fenomeen van de betekening aan de procureur des konings 
of zelfs van een betekening in het buitenland, d.w.z. daarvan gebruik maken in de gevallen 
waarin daartoe geen aanleiding bestaat, met het oogmerk om snel een verstekvonnis te 
bekomen (liefst uitvoerbaar bij voorraad), zou het vertrouwen in het gerecht zwaar aantasten.  
Art. 40 raakt derhalve de openbare orde.969

 Ten slotte mag een arrest van het Arbitragehof van 29 maart 2006 (arrest nr. 48/2006) 
niet onvermeld blijven.  Daarin oordeelt het grondwettelijk hof dat art. 40, lid 1, Ger. W., in 
samenhang gelezen met de artikelen 1051, 55 en 50, lid 2, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt in zoverre het wordt toegepast in geval van een betekening per post 
verricht met toepassing van art. 14 van de Verordening nr. 1348/2000 van 29 mei 2000 in 
E.U.-lidstaten die deze vorm van betekening enkel middels een aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs aanvaarden.  Het Arbitragehof steunt die beslissing op de – juiste – opvatting 
dat het niet verantwoord is te aanvaarden dat een beroepstermijn zou aanvangen op een 
tijdstip waarop de bestemmeling onmogelijk kennis kan hebben van die beslissing (wat met 
name het geval is indien aanvaard wordt dat het tijdstip van de betekening geacht wordt te 
vallen op het ogenblik van de afgifte van een aangetekende brief aan de Belgische 
postdiensten) (zie ook randnrs. 140 e.v.). 
 
c.2. De advocaat zetelend als vervanger om een rechtscollege voltallig te maken: art. 321 en 
322 
 
369. Een fenomeen dat gelukkig niet tot de dagelijkse praktijk van iedere rechtbank behoort, 
is wanneer een advocaat (beantwoordend aan de criteria opgesomd in art. 321 en 322 Ger. 

                                                 
966  Bepaalde rechtsleer is van mening dat belangenschade terzake niet vereist zou zijn en dat het zou gaan 

om een zgn. “absolute” nietigheid (A. SMETS, Commentaar bij art. 40 Ger. W., in Comm. Ger., losbl., 
2003, nr. 9, p. 14).  Dat standpunt verdient geen bijval, omdat de zgn. “absolute” nietigheden – d.w.z. de 
nietigheden waarvoor geen belangenschade vereist is – limitatief staan opgesomd in art. 862.  In de 
huidige libellering van dat artikel, bevindt zich geen aanknopingspunt meer om art. 40 daaronder te laten 
vallen.  In de versie vóór de hervorming bij Wet van 3 augustus 1992 was ook opgenomen in het lijstje 
van art. 862: “het optreden van de ministeriële ambtenaar”.  Wellicht is het standpunt dat art. 40 een zgn. 
“absolute” nietigheid zou betreffen, nog op die bepaling gesteund, doch ten onrechte. 

967  K. BROECKX, “Het gevaar van woonstkeuze in België door een buitenlandse procespartij”, (noot onder 
Cass. 9 januari 1997), R. Cass. 1998, 37; J. LAENENS, “Woonstkeuze als bananenschil”, (noot onder 
Cass. 9 januari 1997), R.W. 1997-98, 812. 

968  Zie ook: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 325; ambtshalve optreden van de 
rechter is mogelijk bij miskenning van art. 40, maar art. 867 Ger. W. kan toepassing vinden, nl. wanneer 
het exploot de verweerder bereikt heeft. 

969  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 325; A. SMETS, Commentaar bij art. 40 
Ger. W., in Comm. Ger., losbl., 2003, nr. 8, p. 13. 
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W.) wordt opgeroepen, a.h.w. als “dépanneur”, om een rechtscollege voltallig te maken.970  
Dit fenomeen is een noodoplossing dat met de nodige omzichtigheid moet worden toegepast.  
Met name is het uitermate onwenselijk dat een advocaat die, al dan niet in aanwezigheid van 
het publiek, voor de rechtbank pleit, enkele ogenblikken later zetelt als vervanger.  Als men 
dan toch genoodzaakt wordt beroep te doen op dit systeem, is het wenselijk dat een advocaat 
– bij voorkeur zelfs een oud-stafhouder of een (voormalig) lid van de raad van de orde – 
wordt opgeroepen die niet dezelfde dag gepleit heeft of zal pleiten voor dezelfde rechtbank.  
Het vermijden van een schijn van partijdigheid is in dit verband niet onbelangrijk.971  Of zo’n 
vervanger nu werkelijk een substantiële bijdrage zal leveren tot de besluitvorming, mag 
betwijfeld worden.  Het bereiken van voltalligheid, om door onverwachte afwezigheid van 
een lid van een rechtscollege toch niet geblokkeerd te worden, lijkt hier belangrijker dan de 
inhoudelijke bijdrage van de vervanger.  Als men dat gegeven combineert met het feit dat de 
advocaat die plots zetelt als rechter een fenomeen is dat in de ogen van de rechtzoekende 
burger ongetwijfeld op onbegrip stuit en vragen doet rijzen m.b.t. partijdigheid, is de keuze 
van de wetgever om gerechtelijk stagiairs (althans tijdens het niet-verlengde deel van de 
stage, d.z.w. tijdens de eerste 36 maanden) niet de mogelijkheid te bieden een rechter te 
vervangen972, zeer betwistbaar.  Wenselijk ware dat gerechtelijk stagiairs na bv. 12 maanden 
een rechter zouden kunnen vervangen.  De wetgever heeft op dit stuk weliswaar (gedeeltelijk) 
ingegrepen: art. 259 octies, § 6, 6e lid, zoals gewijzigd bij Wet van 22 december 2003, bepaalt 
thans: “De Minister van Justitie kan de duur van de stage in een rechtbank of bij een parket 
met een of twee periodes van zes maanden verlengen wanneer bij het einde van 
respectievelijk de 36e maand of de 18e maand de benoeming van de stagiair niet kan 
plaatshebben bij gebrek aan een openstaande plaats waarvoor de stagiair in aanmerking komt 
voor benoeming.  Gedurende deze periodes, kan de stagiair een rechter vervangen.  De 
zevende paragraaf van dat art. 259 octies, waarin in het zesde lid bepaald wordt “Hij woont de 
beraadslagingen bij, maar kan geen rechter vervangen”, bleef echter ongewijzigd.  De 
bepaling i.v.m. de “extra time” of “verlengingen” is zowel een “lex posterior” als een “lex 
specialis”, zodat de tegenstrijdigheid in de wet zonder gevolgen blijft voor wat betreft de 
gerechtelijke stagiairs “in verlenging”.  Aangezien die verlenging hooguit twaalf maanden 
kan duren en aangezien vele stagiairs na 36 maanden benoemd worden, zijn er uiteraard 
(veel) meer gerechtelijk stagiairs actief met bv. 12 à 36 maanden ervaring, zodat de 
mogelijkheid om ook hen rechters te laten vervangen, ongetwijfeld zou bijdragen tot een 
vermindering van het (onwenselijke) fenomeen vervanging van rechters door advocaten. 
 Een arrest van het Hof van Cassatie van 10 mei 2000 is illustratief voor de wijze waarop 
het Hof de hand houdt aan de toepassing van de artikelen 321 en 322 Ger. W.973  Het Hof 
                                                 
970  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 12 juni 2002, P.02.0341/F, www.cass.be; Cass. 30 oktober 1996, 

P.96.0523/F, www.cass.be. 
971  Zie over de schijn van partijdigheid o.m.: K. WAGNER, “De onafhankelijkheid van de rechter naar Euro-

pees recht”, Preadvies in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIE EN 
NEDERLAND (ed.), De onafhankelijkheid van de rechter, Deventer, Tjeenk Willink, 2001, 1, en de verwij-
zingen aldaar. 

972  Art. 259octies, § 7, Ger. W.: “(…) De stagiair heeft niet de hoedanigheid van magistraat. (…)  Hij woont 
de beraadslagingen bij, maar kan geen rechter vervangen.” 

973  Cass. 10 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 881. 
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vernietigt een arrest omdat men niet vermeld had dat niet alleen alle raadsheren, maar ook alle 
plaatsvervangende raadsheren, verhinderd zijn.  Enkel de niet-vermelding gaf aanleiding tot 
de vernietiging, omdat zonder die vermelding het Hof van Cassatie zijn toezicht op de nale-
ving van die bepaling niet kon uitoefenen... 
 De manier waarop het Hof van Cassatie een “miskenning” van de bepalingen inzake 
verhindering en vervanging sanctioneert, doet de wenkbrauwen fronsen.  Immers: de loutere 
afwezigheid van een bepaalde vermelding (nl. dat ook alle plaatsvervangende raadsheren ver-
hinderd zijn), leidt ertoe dat de zaak behandeld voor het Hof van Beroep te Luik volledig 
opnieuw zal moeten worden behandeld voor het Hof van Beroep te Brussel.  Als men reke-
ning houdt met de inzet van tijd en middelen die het gevolg is van zo’n oordeel (zowel voor 
de partijen als voor het Hof van Beroep waar de zaak naar verwezen wordt), terwijl het 
perfect denkbaar was dat het vernietigde oordeel zich in ieder ander opzicht boven alle kritiek 
verheft (en dat bovendien in werkelijkheid de betrokken wetsbepaling misschien correct werd 
toegepast, waarbij enkel de vermelding van die toepassing ontbreekt), rijst toch de vraag of 
geen andere oplossingen mogelijk zijn. 
 Dat rechtbanken voltallig zijn en correct moeten worden samengesteld, is ongetwijfeld 
een belangrijke kwestie.  Dat eerst wordt nagegaan of er geen plaatsvervangende raadsheren 
beschikbaar zijn, vooraleer een advocaat (al dan niet aanwezig in de zittingszaal) gevraagd 
wordt te zetelen, is op zich ook geen overbodige démarche.  Wanneer daarvan echter (enkel) 
geen melding wordt gemaakt, lijkt de volgende oplossing passender.  Met name zou het Hof 
van Cassatie, geconfronteerd met dit probleem, de betrokken voorzitter per brief kunnen 
vragen: heeft U, vooraleer een advocaat te vragen te zetelen, nagegaan of ook alle plaatsver-
vangende raadsheren verhinderd waren?  De mogelijke antwoorden van de voorzitter kunnen 
dan luiden: ja, nee, of ik herinner mij dat niet meer.  Wanneer de magistraat bevestigt inder-
daad te hebben nagegaan of ook alle plaatsvervangende raadsheren verhinderd waren – waar-
bij geen enkele reden voorligt om de magistraat niet op zijn woord te geloven – zou de 
kwestie van de ontbrekende vermelding als geregulariseerd moeten gelden (m.a.w. alsof ze 
nooit had ontbroken). 
 Deze kwestie geldt ook als een voorbeeld van een situatie waarin wel mogelijkheden 
bestaan voor regularisatie, maar waarbij de bepalingen inzake verzachting van nietigheid 
wellicht geen soelaas zouden brengen.  Immers: wie berecht wordt door een rechtscollege dat 
niet correct is samengesteld, lijkt in beginsel aannemelijk te kunnen maken dat zijn belangen 
daardoor geschaad zijn.  Als het rechtscollege inderdaad niet volgens de toepasselijke regels 
is samengesteld, zal het normdoel in beginsel evenmin bereikt zijn. 
 
d. Casuïstiek: miskenning van enkele wetsbepalingen en enkele procesrechtelijke handelingen 
of onthoudingen waarover de rechtspraak oordeelde dat géén aanleiding bestond tot nietigheid 
 
370. Vooraf mag worden opgemerkt dat in de volgende randnummers vanzelfsprekend 
slechts (enkele) gevallen besproken worden waarin geoordeeld werd dat geen aanleiding 
bestond tot nietigheid, op grond van de omstandigheid dat de wet niet in een sanctie voorziet 
(m.a.w. op grond van het beginsel “pas de nullité sans texte”). 
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d.1. Opgave van algemeen rolnummer in conclusies: art. 743 
 
371. Art. 743 (m.b.t. opgave van algemeen rolnummer in conclusies en de voeging van de 
inventaris der stukken bij de conclusie) is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid: zie 
randnr. 365. 
 
d.2. Ondertekening van verzoekschrift tot hoger beroep: art. 1057 
 
372. De wet vereist niet dat een verzoekschrift tot hoger beroep ondertekend zou zijn.974  Het 
is zinloos enige sanctie te verbinden aan het ontbreken van een handtekening (of omwille van 
het feit dat de handtekening enkel per fax ontvangen werd), zolang de ondertekenaar niet eerst 
de kans werd geboden het stuk alsnog te ondertekenen (zie ook randnrs. 191, 254, 393 en 
561).975

 Meldenswaard in dit verband zijn nog de volgende overwegingen: 
 “Overwegende dat de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten van het 
verzoekschrift tot hoger beroep vermeld zijn in art. 1057 Ger. W.; dat deze vormvereisten niet 
dezelfde zijn als deze vermeld in art. 1034ter Ger. W.; dat in het eerste artikel geen verplich-
ting tot ondertekening is vermeld, terwijl dit in het tweede artikel wel het geval is; dat de ver-
zoekschriften op tegenspraak, waarvan in art. 1034ter Ger.W. wordt gesproken, de inleiding 
van een geding beogen; dat aldus een andere situatie wordt bedoeld in art. 1057 Ger. W. dat 
gericht is op partijen die reeds partij waren in het geding voor de eerste rechter en die het 
geding voor de appelrechter willen verder zetten; / Dat art. 1034ter, 6° Ger. W. niet van toe-
passing is op het verzoekschrift bedoeld in art. 1057 Ger. W.”976

 Zie verder randnrs. 459 e.v. m.b.t. art. 1057 Ger. W. 
 
d.3. Niet-geparafeerde verbeteringen of schrappingen in exploot van gerechtsdeurwaarder 
 
373. Wanneer de gerechtsdeurwaarder bepaalde vermeldingen uit zijn exploot met de hand 
schrapt of verbetert doch nalaat die verbeteringen te paraferen, werd geoordeeld dat zulks niet 
de nietigheid van het exploot tot gevolg heeft.977

 
2. “Pas de nullité sans grief” 
 

                                                 
974  Cass. 26 mei 1976, Arr. Cass. 1976, 1070; Rb. Brussel 29 juni 1987, T.B.B.R. 1989, 176; R. SOETAERT, 

“Nietigheid wegens vormverzuim en verval door tijdsverloop ter zake van proceshandelingen”, in G. 
VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 55; P. VAN 
ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 45. 

975  Zie hierover verder: P. VANLERSBERGHE, “De akte van hoger beroep, de fax en de handtekening”, (noot 
onder Gent 14 maart 2005), R.A.B.G. 2005, 1694. 

976  Antwerpen 30 april 2001, 00/AR/2575, www.cass.be. 
977  Luik 17 november 2003, J.L.M.B. 2005, 408. 
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374. Het vereiste van de belangenschade is erop gericht te vermijden dat futiele spits-
vondigheden in een burgerlijke procedure centraal zouden staan.  Een burgerlijke procedure is 
niet bedoeld als feest voor de geest. 
 Regels van burgerlijk procesrecht hebben een bepaalde finaliteit (zie daarover randnr. 
44).  Met uitzondering van de zgn. “absolute” nietigheden opgesomd in art. 862 Ger. W. – 
meer daarover onder randnrs. 37, 252 en 254 – kan de nietigheid slechts worden uitgesproken 
indien het aangeklaagde euvel de belangen van degene die zich erop beroept heeft geschaad. 
 Belangenschade is een ruim begrip: soms kan belangenschade voorliggen wanneer 
iemands rechten geschaad zijn (bv. het recht van verdediging, het recht om zijn zaak te laten 
berechten door een onpartijdige en onafhankelijke rechter, enz.), soms kan daarentegen niet 
echt een geschaad recht worden aangeduid maar beperkt de benadeling zich tot de belangen 
van de betrokkene.  Belangen in het burgerlijk procesrecht omvatten alles wat een partij tot 
voordeel strekt, gunstig voor haar is of haar procesvoering vergemakkelijkt – maar die ruime 
omschrijving van dat begrip impliceert niet dat belangenschade zou voorliggen bij toepassing 
van het spiegelbeeld van die omschrijving.  Niet alles wat een partij tot nadeel strekt, 
ongunstig voor haar is of haar procesvoering bemoeilijkt, kan gelden als belangenschade.  
Opdat iets in het procesrecht zou kunnen gelden als belangenschade, is – gelet op de ernst en 
de onwenselijkheid van het fenomeen van de nietigheid als ultimum remedium, zie daarover 
randnrs. 36, 42, 52-53 – vereist dat het euvel voor een partij een ernstig nadeel of ongemak 
impliceert of dat haar procesvoering ernstig bemoeilijkt wordt.  Belangenschade moet dus 
daadwerkelijk en niet hypothetisch zijn.978

 Indien bv. door een of ander procesrechtelijk probleem – of door de rechtzetting 
daarvan – de rechtsdag met twee of drie maanden verschoven wordt, kan zoiets in principe 
bezwaarlijk (op zich) gelden als belangenschade (tenzij in specifieke situaties van urgentie).  
Ook het feit dat iemand zich eens extra moet verplaatsen, levert op zich niet 
noodzakelijkerwijze belangenschade op (zoiets is geen belangenschade maar slechts een 
ongemak). 
 
375. Het verband tussen belangenschade en minieme doch manifest als zodanig herkenbare 
(materiële) misslagen van een procespartij, komt aan bod op het einde van dit onderdeel, 
onder randnr. 381. 
 
376. Vervolgens mag worden opgemerkt dat bij de beoordeling van belangenschade, de 
houding van degene die een beweerde nietigheid opwerpt, mede bij de beoordeling mag 
worden betrokken.  Stel dat schuldeiser A een ingebrekestelling verstuurt naar zijn debiteur, 
vennootschap B.  Een week na de ingebrekestelling wijzigt B haar maatschappelijke zetel van 
adres X naar Y.  B betaalt niet en betwist evenmin de ingebrekestelling.  Twee of drie weken 
na de ingebrekestelling, gaat A over tot dagvaarding op adres X, dat inmiddels niet meer het 
juiste adres is. 

Als debiteur B niet alle toepasselijke voorschriften heeft nageleefd bij verplaatsing van 
de vennootschapszetel, is het evident dat de dagvaarding op adres X rechtsgeldig is (de ver-

                                                 
978  C. LECLERCQ, Eléments pratiques de procédure civile, Brussel, Bruylant, 1993, 108. 
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plaatsing van de vennootschapszetel is in deze hypothese niet rechtsgeldig en alleszins niet 
tegenstelbaar). 

Als debiteur B wél alle voorschriften heeft nageleefd, zal de eiser in principe kennis 
hebben van de nieuwe vennootschapszetel (aangezien de instrumenterende gerechtsdeurwaar-
der in principe de gegevens zal controleren vooraleer over te gaan tot betekening).  Stel dat in 
deze hypothese de schuldeiser toch nog dagvaardt op het oude adres: in dat geval mag worden 
aangenomen dat de nietigheid gedekt is wegens ontstentenis van belangenschade.  Immers: de 
loyauteit eist dat men, met name nadat men een ingebrekestelling ontvangen heeft, de afzen-
der ervan wijst op de adreswijziging, in het bijzonder wanneer die plaatsvindt enkele dagen na 
de ingebrekestelling.  Nalaten om de adreswijziging in die omstandigheden te signaleren aan 
de schuldeiser, mag als laakbaar en deloyaal worden beschouwd. 
 Of iemands belangen geschaad werden, is m.a.w. een feitenkwestie waarbij de rechter 
alle omstandigheden van de zaak mag betrekken, met inbegrip van de eigen houding van de 
partij die de nietigheid opwerpt.979

 
377. Degene die zich beroept op een nietigheid,  dient belangenschade aan te tonen, tenzij 
het een nietigheid betreft opgesomd in art. 862 Ger. W.980  In die uitspraak liggen (ten minste) 
twee belangrijke principes vervat, nl. ten eerste dat de bewijslast voor wat de belangenschade 
betreft, rust op de partij die het middel van nietigheid opwerpt981, en ten tweede dat belangen-
schade vereist is wanneer sprake is van een nietigheid – m.a.w. niet bij onontvankelijkheid. 
 Wie belangenschade aanvoert, draagt de bewijslast om elementen aan te brengen die 
zulks aannemelijk maken (zie daarover ook, met name over het geringe praktische belang van 
vraagstukken m.b.t. de bewijslast als het gaat over kwesties als belangenschade en het 
normdoel: randnr. 337). 
 Hierboven werd reeds vermeld dat degene die een middel van niet-ontvankelijkheid 
inroept, geen belangenschade dient aan te tonen982 (zie randnr. 57).  Aldus oordeelde het Hof 
van Cassatie naar goed recht dat art. 861 Ger. W. niet toepasselijk is op het hoger beroep 
(voor een strafgerecht) ingesteld door een persoon die daartoe hoedanigheid noch belang 
heeft.983

 
378. In wat volgt worden enkele toepassingen uit de rechtspraak m.b.t. het vereiste van 
belangenschade besproken. 
 

                                                 
979  Vgl. Cass. 19 november 1979, Arr. Cass. 1978-79, 833; Cass. 17 september 1977, R.W. 1977-78, 325. 
980  Meer over art. 862 supra, onder randnr. 37. 
981  Cass. 21 januari 1997, R.W. 1997-98, 132; Cass. 29 maart 1995, R.W. 1996-97, 915, noot L. VAN 

OVERBEKE.  
982  Cass. 7 maart 1895, Pas. 1895, 117. 
983  Cass. 4 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 515 en Pas. 2000, I, 515. 
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379. Een onregelmatigheid in de aanduiding van de naam of de rechtsvorm van de geadres-
seerde kan slechts aanleiding geven tot nietigheid van het exploot, indien belangenschade 
wordt aangetoond door degene die de exceptie opwerpt.984

 Aldus werd ooit een dagvaarding betekend aan “B.V.B.A. Restorange” terwijl de juiste 
benaming “B.V.B.A. Le Prince Orange” bedoeld werd.  Het Hof van Cassatie heeft in dat 
verband geoordeeld dat uit de loutere omstandigheid dat een dagvaarding aan een bestaande 
maar onjuist benoemde persoon betekend is, de rechter niet naar recht kan afleiden dat die 
onregelmatigheid de belangen geschaad heeft van de partij die de nietigheid aanvoerde.985

 Zo ook oordeelde het Hof dat art. 862, 6°, Ger. W. geen betrekking heeft op een onjuist 
adres of een onjuiste vermelding van de gedaagde.986

 
380. In een arrest van 21 mei 2002 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een schending 
van art. 779 Ger. W. (i.v.m. de samenstelling van de zetel) geen aanleiding kon geven tot 
nietigheid, omdat in die zaak (het betrof weliswaar een strafzaak) geen sprake kon zijn van 
belangenschade.987  Met name was sprake van twee arresten gewezen door het hof van 
beroep, één over de grond van de zaak en één over een heropening van het debat.  Die 
heropening van het debat werd geweigerd, nadat eiser in cassatie aan de appèlrechters 
schriftelijk had laten weten dat het stuk op grond waarvan verweerder in cassatie de 
heropening van het debat vroeg, geen wezenlijk belang vertoonde, zodat de heropening van 
het debat niet verantwoord was.  Die beslissing verdient bijval, omdat zij weigert de 
nietigheid te verbinden aan een euvel dat het goede procesverloop onmogelijk kan hebben 
verstoord.  De regel waarvan de schending wordt aangevoerd (in casu art. 779 Ger. W.988) 
heeft een bepaalde finaliteit (in casu: bewerkstelligen dat de rechters die zich uitspreken over 
de grond van de zaak, aanwezig zijn geweest gedurende het gehele debat), maar die was 
bereikt.  De vaststelling dat het normdoel bereikt is, kan nuttig zijn ter invulling van de vraag 
of al dan niet belangenschade voorligt (d.i. een kwestie waarbij de invalshoek uiteraard niet 
is: heeft die partij er belang bij een voor haar ongunstige uitspraak vernietigd te zien? – de 
invalshoek is wel: heeft het euvel de positie van de partij die het aanklaagt negatief kunnen 
beïnvloeden?).  Aldus vormt wel een mogelijke vorm van belangenschade: schending van het 
recht van verdediging.989

 
381. Belangenschade werd aanvaard in een geval waarin in een dagvaardingsexploot als in-
leidingszitting een datum werd vermeld met een verkeerd jaartal, meer bepaald een datum in 
                                                 
984  Cass. 29 maart 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1009; Cass. 19 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 833; Arbh. 

Gent, afd. Brugge, 27 september 2004, A.R. 2003/77, onuitg.  Zie in dezelfde zin: C. ROBBE, “Vorm-
gebreken, laattijdigheid, niet-verstreken wachttermijnen, nalatigheid, verboden handelingen en gebrek 
aan loyauteit tijdens de procesvoering voor de burgerlijke rechter”, in Orde van Advocaten te Kortrijk 
(ed.), Sancties en nietigheden, Brussel, Larcier, 2003, (391) 397. 

985  Cass. 30 september 1993, Arr. Cass. 1993, 781, Pas. 1993, I, 772 en R.W. 1993-94, 1371. 
986  Cass. 12 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 541. 
987  Cass. 21 mei 2002, www.cass.be. 
988  Zie ook over die bepaling randnrs. 591 e.v. 
989  Gent 10 mei 2004, T.G.R. 2004, 214. 
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het verleden.990  Een dergelijk geval bevindt zich in een grijze zone, m.a.w. in het grensgebied 
tussen aanvaardbaarheid en niet-aanvaardbaarheid van nietigheid.  Enerzijds kan men (bot-
weg) zeggen: degene die een dagvaarding laat betekenen, moet maar zorgen dat het jaartal 
van de inleidingszitting juist is.  Anderzijds kan men (ietwat strenger voor de gedaagde) 
volhouden: wie ziet dat de inleidingszitting in het (reeds gevorderde) verleden ligt, mag niet 
het risico nemen om de zaak verticaal te klasseren. 
 Het gezond verstand lijkt te dicteren dat wanneer iemand ziet dat de inleidingszitting in 
het verleden ligt, op hem toch een minimale onderzoeksplicht ligt.991  Even informeren bij de-
gene die de dagvaarding heeft laten betekenen (dan wel bij de instrumenterende gerechtsdeur-
waarder) of de datum in het verleden geen typfout is, lijkt een vrij geringe inspanning.  Als 
men vervolgens verneemt dat het jaartal mis is en het één jaar later moet zijn, mag worden 
aangenomen dat de typfout een materiële vergissing uitmaakt.  Zeker als de gedaagde 
effectief verschijnt ter inleidingszitting, ligt geen belangenschade voor.  Als hij daarentegen 
niet verschijnt, lijkt toch te moeten worden aangenomen dat de niet-verschijning veeleer het 
gevolg is van zorgeloosheid of kwade wil van de gedaagde dan van de luttele typfout 
(waardoor de gedaagde bezwaarlijk kon worden verschalkt).  Omdat ondanks alles in zo’n 
geval toch sprake is van een fout – hoe gering of hoe in het oog springend ook – aan de zijde 
van de eiser, zou men de oplossing van de eerste rechter als te laks kunnen beschouwen.  De 
oplossing van het hof van beroep lijkt echter overdreven streng.  Een genuanceerder oplossing 
dan een eenvoudige nietigverklaring van de dagvaarding dringt zich op.  Met name mag men 
er in zo’n geval minstens vanuit gaan dat de oorspronkelijke dagvaarding geldig is als zij – bij 
ontstentenis van verschijning op de inleidingszitting – gevolgd wordt door een verbeterend 
exploot waarin de gedaagde erop wordt gewezen dat de inleidingszitting in het vorige exploot 
een vergissing was en dat die vergissing gecorrigeerd wordt door een nieuwe datum voor de 
inleidingszitting.  Die moet ver genoeg in de toekomst liggen om tussen de datum van het 
verbeterend exploot en de inleidingszitting, voldoende tijd te laten om de dagvaardingstermijn 
in acht te nemen.  Voor wat betreft de tijdigheid van de vordering, moet in die hypothese 
uiteraard de datum van het eerste exploot als uitgangspunt worden genomen (vanaf dat 
ogenblik was de bestemmeling verontrust en mocht hij er niet meer op vertrouwen dat de zaak 
zou verjaren). 

Het feit dat het hof van beroep anders oordeelde dan de eerste rechter, illustreert dat het 
gaat om een kwestie waarover men tussen redelijke mensen van mening kan verschillen.  
Overdreven laksheid is te vermijden, overdreven formalisme ook.  De tussenoplossing waar-
van hierboven melding gemaakt wordt, is echter ook niet voldoeninggevend.  In theorie is het 
vrij gemakkelijk om te zeggen, men moet maar opnieuw dagvaarden, maar dan zonder de 
(vorm)fout.  In de praktijk is dat niet zo eenvoudig, omdat het vaak zal voorvallen dat noch de 

                                                 
990  Gent 10 mei 2004, T.G.R. 2004, 214. 
991  In dezelfde zin de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Veurne die hervormd werd door het 

Hof van Beroep te Gent in het arrest van 10 mei 2004: “Elke redelijk normaal voorzichtige handelaar die 
op 27 februari 2003 een dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de zitting van 12 maart 2002, 
realiseert zich onmiddellijk dat het hier kennelijk een misslag betreft en verifieert of het niet gaat om de 
zitting van 12 maart 2003, dit voor zover eiseres [op verzet] al gemerkt zou hebben dat de deurwaarder 
zich van jaartal had vergist.” (Kh. Veurne 16 juli 2003, T.G.R. 2004, 225). 
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eiser, noch de rechter gezien heeft dat bv. het jaartal van de inleidingszitting in de dagvaar-
ding verkeerd vermeld staat, waarna m.a.w. een verstekvonnis volgt als de verweerder niet is 
komen opdagen. 

Er zijn gevallen waarin de nietigheid moeilijk kan worden vermeden, met name wan-
neer er effectief een fout voorligt aan de zijde van de eiser en de verweerder zich volstrekt 
niets te verwijten heeft.  Wanneer bijvoorbeeld op het afschrift van het exploot (dat in handen 
van de verweerder komt) als inleidingszitting een datum wordt vermeld die een week later is 
dan de datum van de inleidingszitting vermeld in het origineel en dat m.a.w. zowel de rechter 
als de eiser menen dat de inleidingszitting een week vroeger is dan wat de verweerder mag 
aannemen, dan spreekt het voor zich dat in dat geval niet zomaar kan worden overgegaan tot 
correctie van een materiële vergissing.  Als in een dergelijke situatie de verweerder verschijnt 
en de eiser inmiddels geen verstek genomen heeft en de zaak m.a.w. twee keer naar de alge-
mene rol verzonden wordt, dan mag worden aangenomen dat de vergissing niemands belan-
gen geschaad heeft, zodat zij verder zonder gevolg mag blijven.  Als de eiser in die hypothese 
verstek zou nemen, spreekt het voor zich dat men vervolgens de verweerder niet kan tegen-
werpen dat het ging om een onschuldige materiële vergissing. 
 Bij de vermelde denkbeeldige vergissing (de verweerder mocht denken dat de inleiding 
een week later zou plaatsvinden) heeft de verweerder zich niets te verwijten.  Bij de 
vergissing waarover de rechters te Veurne en te Gent zich hebben uitgesproken, kan men 
daarentegen bezwaarlijk volhouden dat de verweerder niets te verwijten valt.  Zoals de eerste 
rechter overwoog: als de verweerder het verkeerde jaartal al gezien heeft, zal hij – zeker als 
handelaar – toch niet gedacht hebben dat hij werd gedaagd om te verschijnen… een jaar 
geleden. 

In een dergelijk geval moet men overdreven lakse, overdreven formalistische, maar ook 
overdreven gesofisticeerde of theoretische oplossingen vermijden.  Opnieuw dagvaarden, 
maar dan met een inleidingszitting in de toekomst, lijkt bij nader inzien in die laatste 
categorie te moeten worden ondergebracht.  Als men in een dergelijk geval (zowel de eiser als 
de verweerder hebben laakbaar of minstens onjuist gehandeld) vaststelt dat de fout van de 
verweerder duidelijk ernstiger is dan die van de eiser en dat de fout van de eiser eigenlijk niet 
de oorzaak kan zijn geweest van de niet-verschijning van de verweerder op de 
inleidingszitting, dan lijkt alles welbeschouwd de oplossing van de eerste rechter toch juister 
dan die van het hof van beroep.  Oordelen dat de fout van de eiser de belangen van de 
verweerder kan hebben geschaad, lijkt dan moeilijk vol te houden, aangezien de verweerder – 
handelaar zijnde – niet redelijkerwijze kan beweren te hebben geloofd dat hij werd gedaagd 
om te verschijnen in het verleden (en met name bijna een jaar geleden). 
 Minieme doch manifest als zodanig herkenbare (materiële) misslagen van een proces-
partij mogen niet geacht worden de belangen van de wederpartij te hebben geschaad, zodat zij 
in beginsel geen aanleiding kunnen geven tot enige nietigheid.  Dat zal met name het geval 
zijn wanneer bij kennisname van het processtuk met een gemiddeld aandachtsniveau, zonder 
grondige analyse of complexe afwegingen, voor de bestemmeling moest blijken dat de 
aangeklaagde vergissing of het aangeklaagde verzuim een (materiële) vergissing was.  
 
3. “Cessante ratione legis, cessat dispositio” (het normdoel werd bereikt) 
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382. Art. 867 Ger. W. – waarvan de tekst in extenso geciteerd wordt in randnr. 295 – gaf 
aanleiding tot vrij uitvoerige commentaar in de rechtsleer.992  Een aantal elementen m.b.t. 
deze bepaling werden elders in dit proefschrift reeds besproken.  Zie randnrs. 29, 295 en 337 
i.v.m. art. 867 en termijnen.  Zie i.h.b. randnr. 337 i.v.m. art. 867 en conclusietermijnen en 
randnrs. 295, 384 en 399 i.v.m. verschijningstermijnen of wachttermijnen. 
 Zie ook randnr. 397 (i.v.m. ontbrekende vermelding van de rechter voor wie men dient 
te verschijnen). 
 
383. Wanneer een partij een exceptie van nietigheid opwerpt of wanneer de rechter ambts-
halve een absolute nietigheid opwerpt (zie supra, randnr. 37 over dat begrip; bij een absolute 
nietigheid komt in beginsel de openbare orde in het gedrang; alle nietigheden van art. 862 zijn 
zgn. “absolute” nietigheden, het aantonen van belangenschade is voor de gevallen daar opge-
somd niet vereist; er zijn ook andere absolute nietigheden, maar daarvoor is het aantonen van 
belangenschade wel vereist), zal de rechter steeds – en desnoods ambtshalve – moeten nagaan 
of het normdoel bereikt werd.993

 Wanneer het aantonen van belangenschade vereist is, is de toepassing van art. 867 Ger. 
W. residuair van aard.  Immers, wanneer belangenschade vereist is doch zij ontbreekt, moet 
niet meer onderzocht worden of het normdoel al dan niet bereikt is – in zo’n geval kan geen 
nietigheid worden uitgesproken of vastgesteld. 
 Wel mogelijk is dat belangenschade vereist is maar dat het normdoel niettemin bereikt 
werd: in zo’n geval kan evenmin sprake zijn van nietigheid.  Ook mogelijk, natuurlijk, is dat 
belangenschade niet vereist is (met name voor de gevallen opgesomd in art. 862) maar dat het 
normdoel wel bereikt is, zodat ook geen nietigheid kan worden opgelegd. 
 
384. Art. 867 Ger. W. is bij uitstek een bepaling die het procesrecht een stevige injectie “ge-
zond verstand” kan bezorgen.  Wanneer bv. een verschijningstermijn niet in acht is genomen 

                                                 
992   G. BLOCK, “L’exception de nullité après la réforme du Code judiciaire”, in J. LAENENS en M. STORME, 

(eds.), De sanctieregeling in het gerechtelijk recht – Les sanctions en droit judiciaire, Diegem, Kluwer, 
1994, 16; H. BOULARBAH, “Le nouvel article 867 du Code judiciaire”, J.T. 1999, 321; A. DEBRULE, “Le 
nouvel article 867 du Code judiciaire”, T. Vred. 1999, 328; R. DE CORTE, “Het middel of het doel?  Art. 
867 Ger. W.”, (noot onder Cass. 5 januari 1996), R. Cass. 1996, 177; A. FETTWEIS, “Requiem pour 
l’article 867 du Code judiciaire”, J.L. 1983, 113; A. KOHL, “Brèves observations sur la couverture des 
nullités de procédure en vertu de l’article 867 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 3 août 
1992”, (noot onder Arbrb. Luik 2 mei 1994), J.L.M.B. 1994, 983; B. MAES, “Art. 867 Ger. W. en de op 
straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijnen”, (noot onder Cass. 5 januari 1996), P. & B. 
1996, 89; R. SOETAERT, “Het toepassingsgebied van de nietigheidsregeling in de artikelen 860-867 
Gerechtelijk Wetboek”, T.P.R. 1980, 165; P. VAN ORSHOVEN, “Cessante ratione legis, cessat dispositio”, 
T. Rechtsdoc. 1994, 979. 

993  In dezelfde zin: J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het 
gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 44; J. LAENENS, “De tijd in het 
burgerlijk geding”, De Gerechtsdeurw. 1997, 11.  Zie ook in dezelfde zin: Arbh. Antwerpen 26 
november 2003, A.R. 980159, www.cass.be (“De controle van het ‘normdoel’ moet de rechter 
ambtshalve toepassen.  /  Dit betekent dat, indien een partij een nietigheid opwerpt, de rechter de 
realisatie van een normdoel ambtshalve mag en moet onderzoeken, zelfs indien de wederpartij er niet om 
zou verzoeken (…) (Brussel 9 juni 1994, J.T. 1994 (verkort), 598). / Deze regel dient toegepast te 
worden op alle nietigheden.”). 
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maar de gedaagde toch verschijnt, is het volstrekt onwenselijk de zaak te laten stranden op de 
niet-inachtneming van de verschijningstermijn (meer daarover onder randnrs. 150, 256, 295 
en 708).  Daar het normdoel van de verschijningstermijn is: zorgen dat de gedaagde voldoen-
de tijd heeft om zijn verweer voor te bereiden, is het evident dat dit normdoel bereikt is in 
talloze gevallen (zie randnr. 295: met name in alle gevallen waarin de zaak naar de rol 
verzonden wordt of wanneer zij wordt uitgesteld naar een tijdstip dat voldoende ver in de toe-
komst ligt om de gedaagde uiteindelijk minstens de totaliteit van de verschijningstermijn te 
gunnen). 
 
385. Alle gepubliceerde uitspraken bespreken waarin toepassing wordt gemaakt van art. 867 
Ger. W., zou een zinloze oefening zijn.  In wat volgt worden slechts enkele meldenswaardige 
toepassingen vermeld.994

 Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 januari 1999 is zeker een meldenswaardige 
toepassing, maar het wordt reeds uitvoerig besproken onder randnummer 280.995

Meldenswaard is verder nog een arrest van het Hof van Cassatie van 19 maart 2004.996

In een arrest van 10 juni 1998 overwoog het Hof van Beroep te Antwerpen dat de 
verjaring toch gestuit was ingevolge de betekening van een dwangbevel aan de verkeerde 
(rechts)persoon, omdat in casu vaststond dat het dwangbevel de juiste persoon tijdig bereikt 
had, door bemiddeling van de persoon aan wie het verkeerd gericht was.997  Dat ligt in de lijn 
van wat in randnrs. 157-159 besproken wordt (i.v.m. de gevolgen voor de verjaring van een 
met een nietigheid behepte akte). 
 
4. “Ius est vigilantibus” 
 
386. Het recht is er voor de wakkeren, niet voor de slapenden: Vigilantibus non dormientibus 
iura subveniunt (soms ook weergegeven als “Vigilantibus ius scriptum est”; het recht is 
geschreven voor de waakzamen).  Die rechtsspreuk – althans wanneer voor ogen gehouden 

                                                 
994  Zie nog voor een recente toepassing: Cass. 5 januari 2006, R.A.B.G. 2006, 860 (beslag tot terugvordering 

ter griffie gelegd; de bestemmeling van het exploot is dan de hoofdgriffier; uit het p.v. van beslag bleek 
dat het afschrift van het exploot wel degelijk aan de hoofdgriffier overhandigd werd – normdoel bereikt, 
spijts een onregelmatigheid i.v.m. vermelding van de naam van die hoofdgriffier). 

995  Cass. 14 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 50.  Zie ook: Cass. 22 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1158 
(i.v.m. een niet-ondertekend afschrift van een exploot tot betekening van een verzoekschrift tot cassatie). 

996  Cass. 19 maart 2004, J.L.M.B. 2004, 716 en J.T. 2004, 573 en www.cass.be (“Overwegende dat, met toe-
passing van de artikelen 1062, 710, 1042 en 862 van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn van verschij-
ning in hoger beroep voorgeschreven is op straffe van nietigheid; / Overwegende dat krachtens artikel 
867 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 23 november 1998, de niet-
naleving van de op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen niet tot nietigheid kan leiden wanneer 
uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt; / Overwe-
gende dat de appèlrechter, die uitspraak heeft gedaan na de inwerkingtreding van voornoemde wet, op 
grond van een vermelding die niet door het middel wordt bekritiseerd, beslist heeft dat ‘de rechten van 
verdediging (van eiser) ten volle zijn geëerbiedigd, aangezien (...) hij gedagvaard is tot bindendverklaring 
van het arrest nog vóór de inleidende zitting in hoger beroep’; / Dat uit die overwegingen volgt dat, vol-
gens de zienswijze van de appèlrechter, de akte van hoger beroep ten aanzien van eiser doel heeft bereikt 
dat de wet ermee beoogt”). 

997  Antwerpen 10 juni 1998, Limb. Rechtsl. 1999, 239. 
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wordt dat “Ius est vigilantibus” een verkorte weergave is, en dat men vooral moet denken aan 
de “slapenden” in de versie “Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt – vond haar 
weerslag in art. 864 Ger. W., dat – sinds de hervorming van 1992 – luidt: “De nietigheden die 
tegen de proceshandelingen kunnen worden ingeroepen, zijn gedekt indien zij niet tegelijk en 
vóór enig ander middel worden voorgedragen. / Verval en nietigheid als bepaald in artikel 
862 zijn echter pas gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat 
een maatregel van inwendige aard inhoudt, is gewezen zonder dat het verval of de nietigheid 
door de partij is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken.”  Wie derhalve 
geconfronteerd wordt met een nietigheid in een proceshandeling vanwege de tegenpartij, 
maar niet “wakker” is, kan de nietigheid niet meer inroepen (waarbij de vereiste mate van 
“wakkerheid” varieert in functie van de vraag of het al dan niet gaat om een nietigheid 
bedoeld in art. 862).  De “slapenden” in de uitdrukking, d.i. zij die stilzitten, kan echter niet 
altijd een gebrek aan waakzaamheid worden verweten: soms kan men ook bewust de ogen 
sluiten voor een nietigheid omdat men meent dat het opwerpen van de beweerde nietigheid 
zinloos is (bv. omdat men meent dat een andere verzachtingsgrond sowieso toepassing zal 
vinden, of omdat men simpelweg geen belangstelling heeft in een procedureel element en 
absoluut een uitspraak over de grond van de zaak wil).  Als het stilzwijgen wel onbewust is, 
m.a.w. men meent dat er met de geldigheid van een proceshandeling niets aan de hand is, 
blijkt daaruit trouwens ook gebrek aan belangenschade.998

 
387. Bij een analyse van art. 864 zou men kunnen denken dat lid 1 betrekking heeft op de 
relatieve nietigheden en lid 2 op de absolute nietigheden.  Dat is niet helemaal correct: lid 1 
heeft betrekking op de relatieve nietigheden en op de absolute nietigheden die niet vermeld 
zijn in art. 862 (zie randnr. 37; het gaat dus om problemen die de openbare orde raken; belan-
genschade wordt echter voor de absolute nietigheden niet vermeld in art. 862 niet vermoed).  
Lid 2 van art. 864 heeft enkel betrekking op de gevallen vermeld in art. 862. 
 Men zou tegen het voorgaande kunnen tegenwerpen: is het aanvaardbaar dat een abso-
lute nietigheid (die de openbare orde raakt) en die niet vermeld is in art. 862, uitsluitend in 
limine litis kan worden opgeworpen?  Het antwoord is, spijts de openbare orde in het gedrang 
komt, positief.  Immers: als de openbare orde wèrkelijk in het gedrang komt, mag van de par-
tij die de exceptie opwerpt, verwacht worden dat zij dit onverwijld doet.  Zoniet is het blijk-
baar geen in het oog springende kwestie, en mag ervan uitgegaan worden dat die partij geen 
belangenschade lijdt – en voor de gevallen hier beoogd (absolute nietigheid die niet vermeld 
is in art. 862) is belangenschade wèl vereist (zie randnr. 37 en 374). 
 Het voorgaande geeft geen aanleiding tot overdreven strenge resultaten: immers, wan-
neer er werkelijk een ernstig probleem voorligt, zal blijken dat dit meestal niet noodzake-
lijkerwijze in limine litis moet worden opgeworpen: ofwel omdat het onder art. 862 valt, zoals 
bv. termijnoverschrijdingen, ofwel omdat het geen exceptie van nietigheid maar wel een mid-
del van niet ontvankelijkheid betreft, zoals de verjaring of gebrek aan hoedanigheid of belang.  
In dit verband mag herhaald worden dat een middel van niet-ontvankelijkheid in beginsel in 

                                                 
998  In dezelfde zin: P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 47. 
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elke stand van het geding kan worden opgeworpen (maar niet voor het eerst in cassatie, tenzij 
het de openbare orde raakt).  Meer daarover onder randnrs. 22 en 60. 
 
388. “Tegelijk en vóór enig ander middel” betekent: bij de eerste gelegenheid.  Wanneer een 
dagvaarding behept is met een relatieve nietigheid (bv.: het adres van de eiser is niet vermeld, 
zie randnr. 366), is de eerst nuttige gelegenheid: in de eerste conclusie.  In de gevallen waarin 
iets uiterlijk in de eerste conclusie moet worden opgeworpen, heeft de plaats in die conclusie 
geen belang (men dient m.a.w. de tekst daarmee niet aan te vatten; er kan ook sprake zijn van 
verschillende middelen die men in limine litis moet opwerpen en in dat geval heeft de volg-
orde evenmin belang). 
 Wanneer men iets in limine litis dient op te werpen, gaat het niet altijd letterlijk om iets 
dat men “op de drempel van het geschil”, d.i. bij de aanvang van het geschil dient op te wer-
pen.  Aldus kan een akte van hoger beroep behept zijn met een nietigheid, zodat in limine litis 
in dat geval betekent: in de eerste conclusie in hoger beroep. 
 Het komt voor dat partijen het geschil in een eerste fase afbakenen tot een welbepaald 
discussiepunt (bv. enkel concluderen over de bevoegdheid, of enkel over uitvoerbaarheid bij 
voorraad of de uitsluiting van het kantonnement enz.). 
 Op zich valt er wel iets te zeggen voor de opvatting dat in zo’n geval iets wat in limine 
litis moet worden opgeworpen, ook nog kan worden opgeworpen in de eerste conclusie over 
de grond van de zaak (vandaar dat in de praktijk zo’n voorafgaande conclusie soms betiteld 
wordt als “preliminaire conclusie”, a.h.w. nog vòòr in limine litis).  Een dergelijke handel-
wijze is echter niet zonder risico: de rechter die art. 864 letterlijk toepast, dreigt in zo’n geval 
te oordelen dat de exceptie laattijdig is.  Als er werkelijk iets aan de orde is dat de belangen 
van een partij geschaad heeft, mag in beginsel van die partij verlangd worden dat zij dit in 
haar eerste conclusie opwerpt.  Zelfs al gaat het om een preliminaire conclusie over een deel-
aspect van het geschil, dan lijkt het toch gepast in zo’n conclusie de exceptie reeds op te wer-
pen (of voorbehoud te maken over de opwerping ervan), waarna de uiteindelijke onderbouw-
ing van het middel van nietigheid in een latere conclusie nog kan worden aangevuld. 
 
389. De regeling van art. 864 bevat op zich niet alle antwoorden i.v.m. dekking van nietig-
heid wegens niet-tijdige opwerping van een exceptie.  Die wetsbepaling geldt in dat verband 
als algemeen uitgangspunt.  Dit moet in bepaalde gevallen worden aangevuld aan de hand van 
bijzondere bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek. 
 Aldus bepaalt art. 854: “De onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig 
is, moet worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer behalve wanneer zij van open-
bare orde is”.  Dat artikel – als bijzondere bepaling – heeft voorrang op de algemene regeling 
van art. 864.  Immers, als men enkel zou voortgaan op art. 864, zou men tot het besluit 
kunnen komen dat de exceptie van onbevoegdheid niet noodzakelijkerwijze in limine litis 
moet worden opgeworpen, omdat daarin verwezen wordt naar art. 862, waarin sprake is o.m. 
van “de aanwijzing van de rechter die van de zaak kennis moet nemen” (een uitdrukking die 
weliswaar slechts een deelaspect van de bevoegdheidsproblematiek omvat, zie randnr. 37).  
De exceptie van onbevoegdheid moet dus krachtens art. 854 wel in limine litis worden aan-
gekaart, tenzij wanneer de beweerde onbevoegdheid de openbare orde raakt (zie randnrs. 211-
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212; de materiële bevoegdheidsregels raken in beginsel de openbare orde; territoriale 
onbevoegdheid in beginsel niet, behalve inzake faillissement en gerechtelijk akkoord, fiscale 
zaken en beslagzaken). 
 Een andere bijzondere bepaling die art. 864 aanvult (zonder dat men echt kan zeggen 
dat ze er voorrang op heeft, want ze bevat niets dat als zo danig zou indruisen tegen art. 864), 
betreft art. 868: “De opschortende excepties worden tegelijk voorgedragen en wel vóór elk 
verweer aangaande de zaak zelf. / De exceptie van zekerheidstelling van de eisende vreem-
deling en de exceptie van boedelbeschrijving en van beraad999 moeten evenwel vóór alle 
andere worden voorgedragen”. 
 Ook hier moet “vóór elk verweer aangaande de zaak zelf” of “vóór alle andere [excep-
ties]” niet letterlijk opgevat worden: wanneer iets in een eerste conclusie vervat ligt, moet niet 
gediscussieerd worden over de plaats in die conclusie of de volgorde der opgeworpen excep-
ties. 
 
390. Bij de opwerping van excepties en de vraag naar de tijdigheid daarvan, mag men zich 
niet laten misleiden door de benaming van fenomenen gebruikelijk omschreven als de “excep-
tie van dading” of de “exceptie van het gewijsde”1000: daar gaat het, spijts de benaming, om 
middelen van niet-ontvankelijkheid (zie randnr. 21).  Hetzelfde geldt voor de “exceptie van 
aanhangigheid”1001: dergelijke “excepties” betreffen niet de vorm waarin de rechtsvordering 
wordt uitgeoefend, maar wel bestaan ervan. 

Verder bestaan er ook uitdrukkingen waarin het woord “exceptie” gebruikt wordt, maar 
waar in werkelijkheid sprake is van ontstentenis van rechtsmacht (bv. de – in limine litis op te 
werpen – “exceptie van arbitrage”; zie daarover randnr. 223). 
 
391. Wanneer de rechter ambtshalve een bepaald procesrechtelijk probleem had moeten op-
merken maar hij dit niet gedaan heeft, impliceert zulks niet noodzakelijkerwijze dat de rechter 
een wetsbepaling geschonden heeft.  Immers: ook nietigheden die de rechter ambtshalve had 
mogen of moeten opwerpen, kunnen worden gedekt op grond van art. 864 Ger. W. 

Enkel wanneer sprake is van een laattijdig aangewend rechtsmiddel, is geen dekking 
mogelijk doordat noch de rechter, noch de partijen het opmerken (zie immers art. 865). 
 
5. De regularisatie van vormgebreken 
 
392. Als het uitgangspunt is dat een burgerlijke procedure erop gericht moet zijn de burger 
binnen een redelijke termijn een rechtvaardige uitspraak te laten verkrijgen van een onafhan-
kelijke en onpartijdige rechter, waarbij die uitspraak, in de mate van het mogelijke, het dis-
puut beslecht op grond van de kern van de zaak (cf. supra, randnr. 1), dan dienen redelijker-
wijze alle obstakels te worden weggeruimd die een procedure verbasteren tot een hindernis-

                                                 
999  Zie over het fenomeen van de boedelbeschrijving art. 1175 e.v. Ger. W. 
1000  Zie daarover o.m.: Cass. 27 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 382; Cass. 20 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 619. 
1001  Zie daarover bv.: Cass. 29 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 629: aanhangigheid is mogelijk wanneer een 

zelfde voorlopige vordering voor de bodemrechter en voor de rechter in kort geding is ingesteld. 
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senparcours.  De vuurtoren is bedoeld om zeevaarders de weg te wijzen, niet om ze erop te 
laten stranden. 
 Vormelijke verplichtingen zijn zoals reeds vermeld geen doel op zich, doch enkel waar-
borgen erop gericht bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het burger-
lijk proces.  Miskenningen van vormverplichtingen dienen daarom slechts aanleiding te geven 
tot een sanctie wanneer de miskenning afbreuk kan doen aan die doelstellingen.  In vele 
gevallen bestaat er geen enkele reden om te weigeren dat de verwezenlijking van de 
doelstelling van de vorm alsnog gebeurt in een fase waarin de wederpartij vaststelt dat een 
vormvoorschrift niet werd nageleefd.  Wanneer haar belangen daardoor geenszins werden 
geschaad, dient het uitgangspunt te zijn dat zij uit het vormverzuim geen procedureel 
voordeel kan putten.  Indien daarentegen haar belangen door het vormverzuim wel geschaad 
worden of kunnen worden, dient de volgende vraag te zijn of het gaat om een vormverzuim 
dat voor regularisatie in aanmerking dient te komen. 
 In wat volgt worden enkele gevallen aangehaald waarin regularisatie in overweging 
dient te worden genomen vooraleer de betrokken proceshandeling onherroepelijk nietig te 
verklaren. 
  
a. Ontbrekende handtekening 
 
393. Problemen met ontbrekende handtekeningen (of met de gelijkstelling tussen een gefaxte 
handtekening met “geen handtekening”), worden besproken in randnrs. 191, 254, 278, 286–
288, 372 en 561.1002

 In het burgerlijk procesrecht speelt de handtekening een belangrijke rol, maar het komt 
in het procesrecht slechts uiterst zelden voor dat het ogenblik van de ondertekening van 
doorslaggevend belang is.  Een handtekening die ergens ontbreekt, zal daarom in het 
burgerlijk procesrecht bijna steeds moeten worden beschouwd als een voor regularisering in 
aanmerking komend probleem.1003  Het feit dat een handtekening achteraf geplaatst wordt ter 
vervollediging (en ter bevestiging van de inhoud van een document), kan de wederpartij 
omzeggens nooit schaden of verschalken.  Ook zonder de handtekening, kan de tegenpartij 
vanzelfsprekend reeds kennis nemen van de inhoud van het stuk. 
 
b. Ontbrekende datum 
 
394. De problematiek van de ontbrekende datum wordt besproken in randnrs. 250 en 252. 
 
c. Ontbrekende eedformule  
 

                                                 
1002  Zie over het reeds in 2000 ingevoerde maar nog steeds niet in werking getreden art. 863: J. LAENENS, 

“Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  Waarom en 
waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 52. 

1003  Zie ook: PH. DE BRUYNE en M. HEYMANS, “Enkele aspecten van de nietigheidstheorie in het Gerechtelijk 
Wetboek”, in X, Tien jaar Gerechtelijk Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1981, 106-107. 
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395. Aan een ontbrekende (of verkeerde1004) eedformule in een deskundig verslag, zouden 
eigenlijk niet te veel woorden moeten worden besteed (zie ook randnr. 37).  Het feit dat de 
wetgever een eedformule oplegt, is op zich verantwoord, als waarborg voor de 
betrouwbaarheid van het verslag.  Sinds 1992 is de eedformule opgelegd “op straffe van 
nietigheid” (art. 979 Ger. W.). 
 Dat de wetgever het voorkomen van de eedformule onderaan het deskundig verslag van 
kapitaal belang acht, mag verder nog blijken uit art. 862 Ger. W. (een verzuim m.b.t. de eed 
opgelegd aan getuigen of deskundigen is niet onderworpen aan het vereiste van de belan-
genschade). 
 Bij het getuigenverhoor komt verzuim van de eedformule minder vaak voor, omdat zo’n 
verhoor door een rechter wordt afgenomen.  Bij een deskundig verslag daarentegen, komt het 
in de praktijk wel eens voor dat de deskundige de eedformule over het hoofd ziet. 
 Zonder meer geen acht slaan op het verslag op die grondslag, is volstrekt uit den 
boze.1005  De enige redelijke oplossing in zo’n geval, bestaat erin de deskundige alsnog uit te 
nodigen het verslag af te ronden met de eedformule.  In de praktijk gebeurt zoiets (meestal) 
schriftelijk1006, waarbij de gerechtsdeskundige per brief de bladzijde waarop zijn 
handtekening prijkt vervangt door een nieuwe versie, voorafgegaan door de eedformule 
vervat in art. 979 Ger. W.1007  Tegen die werkwijze bestaat geen bezwaar.1008

 
d. Ontbrekende volmacht  
 
396. Ontbrekende volmachten zijn bij uitstek een regulariseerbaar probleem.  Degene die 
optreedt krachtens een volmacht, moet in beginsel steeds de mogelijkheid geboden worden 
zijn volmacht voor te leggen, indien nodig aan de hand van een post factum opgemaakt stuk.  
Een post factum opgemaakte volmacht heeft niets te maken met antidateren: de datum van 
ondertekening dient overeen te stemmen met de werkelijkheid, maar de geschreven weerslag 
van de volmacht betreft slechts het instrumentum: het is perfect mogelijk dat de volmacht-
gever op 1 juni 2006 verklaart dat hij zijn mandataris een volmacht heeft gegeven per 1 
januari 2006.  Derden kunnen van een dergelijke situatie in principe niet het slachtoffer 
worden, in die zin dat enig gevaar voor misleiding onbestaande lijkt (immers: iemand die 

                                                 
1004  Zie voor een toepassing: Kh. Bergen 20 december 2005, P. & B. 2006, 83 (de eedformule die gebruikt 

werd, was niet correct, maar de rechtbank oordeelt dat het normdoel wel bereikt is). 
1005  In dezelfde zin: P. TAELMAN, “Deskundigenonderzoek en eedformule”, (noot onder Gent 1 juni 2001), P. 

& B. 2005, 151. 
1006  Zie voor een toepassing: “Zegt voor recht dat de deskundige (…) zal kunnen verschijnen ter regularisatie 

van zijn verslagen, voor zover geen gecorrigeerde verslagen voorafgaandelijk ter griffie zouden zijn 
neergelegd” (Gent 1 juni 2001, P. & B. 2005, (151) 152, noot P. TAELMAN). 

1007  Zie voor een toepassing (geval waarin niet de eedformule maar wel de handtekening van de gerechts-
deskundige ontbrak): Antwerpen 21 juni 2004, P. & B. 2004, 101. 

1008  PH. DE BRUYNE en M. HEYMANS, “Enkele aspecten van de nietigheidstheorie in het Gerechtelijk 
Wetboek”, in X, Tien jaar Gerechtelijk Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1981, 106-107; R. SOETAERT, 
“Nietigheid wegens vormverzuim en verval door tijdsverloop ter zake van proceshandelingen”, in G. 
VAN DIEVOET, (ed.), Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, Leuven, Acco, 1976, 53. 
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beweert op te treden krachtens een volmacht maar die in feite niet heeft, zal ze ook post 
factum niet kunnen krijgen). 
 Zie ook het elders besproken geval van de akte tot wraking (art. 835 Ger. W.) die 
ondertekend was door een raadsman, zonder bijzondere volmacht (randnr. 194). 
  
e. Ontbrekende vermelding van de rechter die van de zaak kennis moet nemen 
 
397. De vermelding welke rechter van een zaak kennis moet nemen, is uiteraard van groot 
belang.  Vandaar ook dat zij werd opgenomen in de lijst van de zgn. “absolute nietigheden” 
van art. 862, waarvoor het aantonen van belangenschade niet vereist is. 
 Zonder die vermelding, weten de partijen op het eerste gezicht niet voor welke instantie 
zij zich moeten aandienen. 
 Als die vermelding ontbreekt, zijn er meerdere scenario’s mogelijk.  Ten eerste is het 
mogelijk dat alle partijen simpelweg verschijnen, zonder dat zij ingevolge het ontbreken van 
de vermelding enig probleem hebben ondervonden.  Als bv. tegen een vonnis van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift, gericht 
“aan het hof van beroep”, ontbreekt per hypothese de vermelding van de rechter die van de 
zaak kennis moet nemen, daar er in ons land vijf hoven van beroep zijn.  Wanneer echter alle 
partijen verschijnen voor het Hof van Beroep te Antwerpen, allicht omdat men zulks evident 
achtte ook zonder vermelding van dat Hof, is het normdoel bereikt (nl. bewerkstelligen dat de 
partijen zonder bijzondere moeilijkheden weten voor welke instantie zij dienen te ver-
schijnen). 
 Het is pas wanneer een partij niet verschijnt of wel verschijnt maar wijst op de reële 
moeilijkheden die zij ondervonden heeft bij de zoektocht naar de instantie voor dewelke zij 
diende te verschijnen (zodat het normdoel niet bereikt is), dat er een noemenswaardig pro-
bleem kan ontstaan. 
 In dat geval ligt een situatie voor waarin mogelijkheden tot regularisatie zich aandienen: 
met name dient in een dergelijk geval de nalatige partij de kwestieuze proceshandeling op-
nieuw te stellen, maar dan met aanvulling van de ontbrekende vermelding.  Als het bv. een 
verzoekschrift tot hoger beroep betreft maar de wederpartij verschijnt niet (bv. omdat ze niet 
weet of ze geacht wordt te verschijnen voor het Hof van Beroep dan wel voor het 
Arbeidshof), dan ligt in beginsel wel een geval voor waarin de bestemmeling van de akte 
kennis heeft gekregen van de intentie van de wederpartij om een hoger beroep in te stellen.  
Precies doordat die partij daar kennis van heeft, kan zij er niet op vertrouwen dat bij het 
verstrijken van de beroepstermijn het vonnis van de eerste rechter in kracht van gewijsde 
treedt.  De regularisatie verandert in deze hypothese dus niets aan de datum waarop het 
rechtsmiddel werd aangewend; de datum van het hoger beroep blijft de oorspronkelijke datum 
en niet die van de nieuwe akte. 
 Er zijn ook omstandigheden denkbaar dat een ontbrekende vermelding geacht moet 
worden niet te ontbreken, met name wanneer zij door de omstandigheden van de zaak mag 
gelden als niet-ontbrekende (of als zijnde inmiddels aangevuld).  Wanneer een advocaat bv. 
een verzoekschrift tot hoger beroep, waarin de vermelding ontbreekt van de instantie die van 
het beroep kennis moet nemen, per post bezorgt aan de griffie (of het ter griffie gaat neerleg-
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gen, zonder dat iemands aandacht valt op het ontbreken van de vermelding), en de griffie (bv. 
van het Hof van Beroep te Antwerpen) vervolgens het verzoekschrift bij gerechtsbrief bezorgt 
aan de bestemmeling(en), dan mag het normdoel als bereikt worden beschouwd, ook wanneer 
iemand niet verschijnt – en het uiteindelijk met zekerheid komt vast te staan dat hij geweigerd 
heeft te verschijnen, om zich te kunnen beroepen op een nietigheid gesteund op het ontbreken 
van die vermelding.  Immers: uit de combinatie van de inhoud van het verzoekschrift met het 
briefhoofd van de griffie gebruikt in de gerechtsbrief, kan de bestemmeling zonder bijzondere 
inspanning afleiden voor welke instantie hij moet verschijnen.  In zo’n geval is een regu-
larisatie (van de beroepsakte) naderhand zelfs overbodig.  Enkel wanneer redelijke twijfel 
mogelijk is over de vraag of de (niet-verschijnende) bestemmeling wel wist voor welke 
instantie hij moest verschijnen, kan een regularisatie (in de zin van: opnieuw beginnen maar 
dan goed) opportuun zijn. 

Wanneer men daarentegen wel verschijnt, mag de ontbrekende vermelding zoals gezegd 
geacht worden niet te hebben ontbroken wanneer dat uit de omstandigheden van de zaak kan 
worden afgeleid, of mag het euvel geacht worden te zijn geregulariseerd door een later pro-
cesstuk (bv. een conclusie) waarin de ontbrekende vermelding wel is opgenomen.  Alleszins 
mag het normdoel als bereikt gelden in alle gevallen waarin de bestemmeling van de akte 
verschijnt en niet aantoont enige bijzondere moeilijkheid te hebben ondervonden (waarbij de 
afleiding maken dat het Hof van Beroep te Antwerpen bedoeld wordt wanneer men het 
verzoekschrift krijgt toegestuurd bij gerechtsbrief van de griffie van dat Hof, niet kan gelden 
als “bijzondere moeilijkheid”). 
 
6. Enkele (mogelijke) toepassingen van verzachting van nietigheid en “problematische” 
dagvaardingen 
 
398. Hiervoor werd, in het algemeen, reeds benadrukt dat er in beginsel geen aanleiding mag 
zijn tot daadwerkelijke nietigverklaring van een proceshandeling wanneer andere oplossingen 
denkbaar zijn: remediëring door het alsnog correct vervullen van de vereiste formaliteit; 
verzachting van de nietigheid; zie ook randnr. 44 en het citaat van DE LEVAL m.b.t. le 
formalisme est raisonné dans une perspective fonctionnelle (utilité, finalité, proportionnalité). 
 In wat volgt komen, uiteraard zonder aanspraak op exhaustiviteit, enkele specifieke 
gevallen aan bod, met als gemeenschappelijk kenmerk dat zij alle een “problematische” 
dagvaarding betreffen, waaruit blijkt dat de tendens tot overdreven formalisme zijn 
uitwerking tot op heden laat gevoelen (of waaruit integendeel blijkt dat het wat andere 
aspecten betreft toch veeleer de goede richting uitgaat – aldus zal worden besproken dat 
nietigverklaringen van dagvaardingen wegens vormfouten in de praktijk zeldzaam blijken). 
 
399. De dagvaarding is vanzelfsprekend een belangrijk stuk binnen een burgerlijke proce-
dure, maar als men een hiërarchie zou opstellen van die stukken, zou de dagvaarding niet eens 
een “podiumplaats” verdienen (nr. 1 zou voor het vonnis zijn en de nrs. 2 en 3, in sommige 
gevallen ex aequo, zouden naar de conclusies en de stavingsstukken gaan). 
 Zoals reeds besproken in randnr. 256, is de belangrijkste functie van de dagvaarding 
haar “signaalfunctie”.  Dat signaal luidt: U moet verschijnen.  In principe moet de dagvaar-
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ding de verweerder ook toelaten te achterhalen waartegen hij zich moet verweren (zodat hij 
op adequate wijze een raadsman kan kiezen en eventueel een verweer kan voorbereiden). 
 Verweervoorbereiding mogelijk maken is vanzelfsprekend een belangrijke functie van 
de dagvaarding (vandaar het fenomeen van de exceptio obscuri libelli), maar wat dit aspect 
betreft wordt een dagvaarding veelal achterhaald naar aanleiding van de conclusies, waarin de 
partijen hun standpunt in extenso vervatten, terwijl dat in de dagvaarding slechts beknopt kan 
(cf. art. 702, 3°, Ger. W.).  De scheidingslijn tussen beknopt en obscuur is soms vaag (Brevis 
esse laboro, obscurus fio; ik tracht kort te zijn en word onduidelijk). 
 De dagvaarding die tekortschiet qua inhoud en op die manier haar functie i.v.m. ver-
weervoorbereiding niet (voldoende) vervult, kàn ongetwijfeld nietig worden verklaard op 
grond van art. 702, maar vaak zal in dergelijke omstandigheden de verzachtingsregeling toe-
passing vinden.1009

 Wat de signaalfunctie van de dagvaarding betreft, staat bij verschijning van de verweer-
der op de inleidingszitting (in persoon, of middels een raadsman of een schriftelijke 
verklaring van verschijning) alleszins vast dat het signaal de verweerder bereikt heeft. 
 Veel mogelijke problemen blijven er dan niet over, of toch geen problemen die van aard 
zijn het verloop van de procedure te (kunnen) verstoren.  Wellicht verschijnt de verweerder 
“buiten adem”, d.i. indien de verschijningstermijn niet in acht werd genomen (zie daarover 
randnrs. 295, 384 en 708), een probleem dat makkelijk op te lossen valt (nl. uitstellen op vaste 
datum of naar de rol verzenden voor verdere ingereedheidbrenging). 
 Vrijwel alle andere denkbare euvels die verband houden met de vorm van de dagvaar-
ding in strikte zin (d.i. met uitsluiting van de vraag naar de tijdigheid ervan en met uitsluiting 
van de overige vraagstukken i.v.m. ontstentenis van rechtsvordering in hoofde van de eiser) 
blijken toch niet zo ernstig te zijn, wanneer de verweerder effectief verschijnt. 
 Wanneer bv. één van de verplichte vermeldingen opgesomd in art. 43 of art. 702 Ger. 
W. ontbreekt, zou het blijk geven van uitgesproken onevenwichtigheid indien het euvel aan-
leiding zou geven tot nietigheid, wanneer uit de daadwerkelijke verschijning van de verweer-
der blijkt dat zijn belangen niet geschaad werden of dat het normdoel bereikt werd (behou-
dens – uiterst zeldzame – specifieke omstandigheden waarin de verweerder er toch in zou 
slagen aan te tonen dat zijn belangen geschaad werden of dat het normdoel niet bereikt werd). 
 Wie naar aanleiding van een dagvaarding behept met één of ander gebrek toch ver-
schijnt, geeft in de overgrote meerderheid der gevallen (of sterker: omzeggens steeds) te ken-
nen dat het euvel zijn belangen niet geschaad heeft en dat het normdoel bereikt is.  De 
signaalfunctie van de dagvaarding heeft, zoals uit de verschijning zelfs reeds blijkt, haar 
uitwerking gekregen. 
 Volgt daaruit dat wie niet verschijnt naar aanleiding van een dagvaarding met een ge-
brek behept, automatisch blijk geeft van belangenschade of ontstentenis van bereiken van het 
normdoel?  Het antwoord op die vraag is duidelijk negatief.  Een voorbeeld maakt dit duide-
lijk: zowel op grond van art. 43 als op grond van art. 702 Ger. W., moet een dagvaardings-
exploot de voornaam van de gedaagde vermelden.  Kan degene die een dagvaarding ontvangt 

                                                 
1009  Zie voor een toepassing: Arbh. Antwerpen 17 december 2004, A.R. 2003-0567, www.cass.be en R.W. 

2005-06, 828. 
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en vaststelt dat zijn voornaam ontbreekt, zonder meer blijven stilzitten en ervan uitgaan dat 
bij niet-verschijning de dagvaarding nietig kan of zal worden verklaard?  Zoiets zou onaan-
vaardbaar zijn.  Wanneer de verweerder wiens voornaam niet vermeld is op de inleidings-
zitting niet verschijnt, valt niet in te zien waarom tegen hem geen verstek kan worden geno-
men.  Immers: ontstentenis van die vermelding kan in beginsel de signaalfunctie van de dag-
vaarding niet aantasten.  Zeer uitzonderlijk – bv. wanneer betekend wordt op een adres waar 
twee broers gedomicilieerd zijn, of vader en zoon – zou de afwezigheid van vermelding van 
de voornaam aanleiding kunnen geven tot een geval waarin niet meteen duidelijk is voor wie 
het exploot bestemd is.  Als een dergelijk uitzonderlijk geval aan de orde is, zou het wel heel 
toevallig zijn dat bovendien aan de hand van de inhoud van de dagvaarding nog steeds niet 
duidelijk is voor wie het exploot bestemd is (dat zou bv. denkbaar zijn indien twee familie-
leden actief zijn in hetzelfde familiale handels- of ambachtsbedrijf).  Als iets dergelijks zich 
voordoet, kan nog steeds niet aanvaard worden dat de dagvaarding nietig wordt verklaard.  
Immers: in dat geval moeten de betrokkenen die zich door de dagvaarding geviseerd kunnen 
voelen, maar allemaal verschijnen (bv. door één raadsman te mandateren), waarna de eiser 
kan worden uitgenodigd om de materiële vergissing in de dagvaarding recht te zetten, zodat 
aan het licht komt wie nu eigenlijk de beoogde verweerder is. 
 
400. Wat vormgebreken in dagvaardingen betreft, gaat de tendens in de rechtspraak (geluk-
kig) overwegend in de richting van verzachtingen van de nietigheid.  Zie bv. de gevallen ver-
meld in randnr. 378 waarin de dagvaarding een vergissing bevat i.v.m. de naam of rechtsvorm 
van de verweerder (geen nietigheid, want geen belangenschade aangetoond).  Zie ook Cass. 
19 maart 2004, vermeld in randnr. 385 (nietigheid van een dagvaarding niet omwille van een 
vormgebrek sensu stricto, maar omwille van een termijnprobleem). 
 De verhouding tussen belangenschade en het bereikte normdoel komt aan bod in rand-
nrs. 248, 337, 380 en 383 (m.a.w. de vraag of sprake kan zijn van verzachting indien er mis-
schien wel belangenschade voorligt maar het normdoel toch bereikt wordt geacht1010). 
 
 
BESLUIT VAN HOOFDSTUK VI 
 
401. De nietigheid is een fenomeen dat binnen het burgerlijk procesrecht mag gelden als een 
noodzakelijk kwaad.  Als men de nietigheid zou moeten vergelijken met iets uit de genees-
kunde, dan mag gedacht worden aan de amputatie: een zeer eng fenomeen, waar niet licht-
zinnig mee omgesprongen mag worden, te vermijden als het enigszins anders kan, en nog 
steeds geen reden tot triomf als men dan toch eens genoodzaakt wordt er gebruik van te 
maken. 
 Wat alleszins niet meer van deze tijd is, is de nietigheid als donderslag bij heldere he-
mel.  Het proces mag zo weinig mogelijk gaan over het proces1011, maar het dient de partijen 

                                                 
1010  Die vraag werd bv. (impliciet) positief beantwoord in: Antwerpen 10 juni 1998, Limb. Rechtsl. 1999, 

239. 
1011  Zie het “Tiende Gebod” in randnr. 56. 
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vooruit te helpen (pro-cedere als voorwaarts schrijden, vooruitgaan) – het proces dient erop 
gericht te zijn de partijen vooruit te helpen in hun zoektocht naar gerechtigheid.  De essentie 
van het burgerlijk procesrecht is de partijen gelijke kansen te bieden om de rechter van hun 
standpunt te overtuigen, m.a.w. partijen wapengelijkheid te bieden bij het spel van woord en 
wederwoord (of nog anders verwoord: bewerkstelligen dat iedere partij haar recht van verde-
diging optimaal kan uitoefenen).  Het burgerlijk procesrecht moet daarom beschouwd worden 
als een positief fenomeen, bedoeld om partijen vooruit te helpen bij hun queeste naar ge-
rechtigheid.  Vanuit die optiek mag er eigenlijk maar aanleiding bestaan tot nietigheid van een 
proceshandeling wanneer een partij haar wederpartij hindert of tracht te verschalken. 
 De nietigheid die wordt uitgesproken louter en alleen omdat ergens een handtekening, 
stempel of vermelding ontbreekt, als ging om magische toverwoorden, en dit zonder dat het 
goede procesverloop daardoor verstoord werd, is een reflex die meestal als primitief mag 
gelden. 
 
402. Een proceshandeling is nooit op zich nietig.  Nietigheid is nooit een onvermijdelijk 
zijnskenmerk van een bepaalde proceshandeling.  Er kan slechts sprake zijn van nietigheid in 
het burgerlijk procesrecht wanneer de rechter de nietigheid vaststelt.  Dit is slechts 
aanvaardbaar wanneer geen regularisatie mogelijk of wenselijk is.  De gevolgen van de 
nietigheid moeten zo beperkt mogelijk blijven.  Indien mogelijk moeten de gevolgen van de 
nietigheid proportioneel zijn met de ernst van de nagelaten of verkeerd verrichte proces-
handeling. 
 Proceshandelingen die het voorwerp kunnen uitmaken van een verzachting van de nie-
tigheid, zijn alle handelingen of onthoudingen die gebeuren binnen een burgerlijke procedure, 
dus met inbegrip van en beginnend met de wijze van aanhangigmaking, de ingereedheid-
brenging middels uitwisseling van conclusies, het vonnis zelf, en de handelingen die geschie-
den ter uitvoering van het vonnis.  De vraag of een bepaalde regel geldt als regel van rechter-
lijke organisatie, mag niet geacht worden enige invloed te hebben op de mogelijkheid om de 
verzachtingen van de nietigheid toe te passen op enige handeling of onthouding die geschiedt 
naar aanleiding van een burgerlijke procedure. 
 Verder mag nog worden verwezen naar de randnrs. 52 e.v. waarin een aantal algemene 
uitgangspunten die ook voor de nietigheid gelden, reeds werden samengevat. 
 
403. Nog te vaak… wordt gegrepen naar het wapen van de nietigheid zonder dat het gesanc-
tioneerde euvel het goede procesverloop verstoort (zodat de sanctie evenmin in enig opzicht 
bijdraagt tot het goede procesverloop) (cf. randnrs. 257 e.v. i.v.m. de problematiek van de 
wijze van rechtsingang). 

Nog te vaak… wordt de nietigheid uitgesproken zonder dat zij proportioneel is met de 
ernst van de normovertreding of met het belang van de miskende norm (cf. randnr. 260; cf. 
randnr. 264 voor het geval van de gewone brief die een aangetekende brief had moeten zijn). 

Nog te vaak… wordt de nietigheid uitgesproken wanneer het euvel kon worden geregu-
lariseerd (cf. randnrs. 271 e.v. i.v.m. de problematiek van ondertekening van processtukken; 
cf. i.h.b. randnrs. 280-281 over de ontbrekende handtekening als bij uitstek voor regularisatie 
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in aanmerking komend probleem; cf. randnrs. 392 e.v. over de regularisatie van vormgebre-
ken). 

Nog te vaak… wordt de nietigheid uitgesproken zonder grondslag in de wet voor die 
nietigheid of voor de niet-toepassing van de verzachtingsregeling (cf. randnr. 256; cf. randnrs. 
261 e.v. i.v.m. vonnissen die volgens de heersende mening niet beschouwd worden als “pro-
ceshandelingen” in de zin van art. 860 e.v.; cf. randnrs. 263 e.v. i.v.m. de “regels van rechter-
lijke organisatie”; cf. randnrs. 359 e.v. over de regel “pas de nullité sans texte”). 

Nog te vaak… wordt gebruik gemaakt van de onontvankelijkheid als sanctie terwijl een 
probleem voorligt van nietigheid, dat onderworpen is aan mogelijke toepassing van de ver-
zachtingsregeling (cf. randnrs. 267 e.v.). 

Nog te vaak… wordt in het burgerlijk procesrecht vereist dat documenten worden neer-
gelegd ter griffie op een wijze die een verplaatsing van een persoon veronderstelt, terwijl van-
daag de dag informatie verplaatst kan worden zonder dat personen zich dienen te verplaatsen 
(cf. randnrs. 278, 286-288, 303, 329). 

Nog te vaak… wordt gedacht dat een wering uit het debat iets anders zou zijn dan een 
(aan toepassing van de verzachtingsregeling onderworpen) nietigheid (cf. randnr. 337). 

Kortom: de nietigheid wordt nog veel te vaak opgelegd! 
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VII. SANCTIONERING VAN DE UITOEFENING VAN RECHTSMID-
DELEN 
 
A. HOGER BEROEP 
 
404. Het hoger beroep vormt, naast het verzet, één van de beide “gewone rechtsmiddelen”.  
Het belangrijkste praktische onderscheid tussen de gewone en de buitengewone rechtsmid-
delen, is dat enkel de gewone rechtsmiddelen schorsende werking hebben, vanzelfsprekend 
behoudens uitvoerbaarheid bij voorraad.1012

 
405. Het Gerechtelijk Wetboek bevat geen uitdrukkelijke opsomming van de ontvankelijk-
heidsvoorwaarden voor het hoger beroep.  De wettelijke regels inzake de toelaatbaarheid van 
het hoger beroep (idem trouwens voor wat betreft het verzet, zie daarover randnrs. 506 e.v.), 
hoewel zij verspreid zijn over het Gerechtelijk Wetboek (zoals hierna zal blijken), raken 
nochtans wel de openbare orde (zie randnr. 61).1013

 
1. Wijze van inleiding: dagvaarding of verzoekschrift 
 
406. Hoe een hoger beroep wordt ingeleid, is een kwestie die slechts een beperkt belang zou 
mogen hebben.1014  Er is immers per hypothese reeds een procedure in eerste aanleg geweest, 
waarvan alle partijen op de hoogte zijn indien het een procedure op tegenspraak betreft.  Ver-
eisen dat een hoger beroep bij dagvaarding gebeurt, kan daarom vanuit theoretisch oogpunt 
slechts verantwoord worden indien er een verstekvonnis voorligt of indien een geïntimeerde 
niet verschijnt in hoger beroep. 
 Art. 1056, lid 1, 1°, bepaalde destijds: “Het hoger beroep wordt ingesteld: 1°. bij akte 
van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend.  Deze vorm is verplicht 
wanneer de bestreden beslissing bij verstek is gewezen tegen de gedaagde in hoger beroep.” 
 Het vereiste van het gerechtsdeurwaardersexploot zoals vervat in de laatste volzin van 
de geciteerde bepaling, werd geschrapt bij Wet van 22 maart 1999 (B.S., 5 oktober 1999). 
 In de bepalingen die het hoger beroep beheersen, zijnde de artikelen 1050 t.e.m. 
1072bis Ger. W., bevat enkel art. 1058 nog een hypothese waarin het hoger beroep bij 
gerechtsdeurwaardersexploot verplicht kan worden.  Krachtens die bepaling kan de rechter in 
hoger beroep bevelen dat het hoger beroep aan de niet verschenen gedaagde partij wordt 
betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot, indien het hoger beroep niet in die vorm werd 
ingesteld. 
 De systematiek zoals thans vervat in de art. 1050 t.e.m. 1072bis is zinvol.  Waarom im-
mers moeten partijen verplicht worden om nodeloze kosten te maken wanneer geen enkele 
partij niet verschijnt?1015

                                                 
1012  Meer over dat onderscheid bij: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 517 e.v. 
1013  Cass. 13 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 346; Antwerpen 21 juni 2004, N.J.W. 2004, (1058) 1060. 
1014  Zie ook randnrs. 257 e.v. m.b.t. de wijze van inleiding van de (gedinginleidende) vordering. 
1015  Ook voor wat betreft de eerste aanleg zijn er ernstige argumenten om aan te nemen dat een verzoekschrift 

op tegenspraak zou moeten volstaan als wijze van rechtsingang in alle zaken waarin eenieder verschenen 
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407. Spijts de duidelijke systematiek van de regeling m.b.t. de wijze van aanhangigmaking 
van het hoger beroep (hoger beroep bij gerechtsdeurwaardersexploot is optioneel; de rechter 
kan dit vereisen indien de geïntimeerde niet verschijnt), duiken soms beslissingen op waarin 
de zaken nodeloos gecompliceerd worden. 
 Een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, van 2 oktober 2003 is 
daarvan een “goed” voorbeeld.1016

 Met name wordt in dat arrest geoordeeld dat een hoger beroep ingesteld tegen een be-
schikking gewezen in kort geding, onontvankelijk is omdat het is ingesteld bij verzoekschrift 
en niet bij dagvaarding!  Dat ietwat bizarre oordeel is “gesteund” op een samenlezing van de 
artikelen 1035 en 1040 Ger. W.  Wat art. 1035 te maken heeft met de wijze van rechtsingang 
bij hoger beroep, is niet duidelijk.  Die bepaling biedt geen enkel aanknopingspunt voor het 
oordeel dat hoger beroep tegen kortgedingbeschikkingen zou moeten worden ingesteld bij ge-
rechtsdeurwaardersexploot, noch op zich genomen, noch in samenlezing met enige andere 
wetsbepaling.1017  Hoe art. 1040 Ger. W., op zich genomen of in samenlezing met art. 1035, 
aanleiding kan geven tot het besproken oordeel, is al even raadselachtig. 

Art. 1040 Ger. W. luidt: “Artikel 1035 is van toepassing op de termijnen voor verschij-
ning voor het hof van beroep en voor het arbeidshof. / In spoedeisende gevallen, kan de eerste 
voorzitter bij beschikking verlof geven om te dagvaarden op de zitting binnen een termijn die 
hij bepaalt. / Op het hoger beroep wordt uitspraak gedaan overeenkomstig artikel 1066.” 

Art. 1040 Ger. W. heeft betrekking op de verschijningstermijn in hoger beroep en op de 
afhandeling van de verdere kortgedingprocedure in hoger beroep – niet op de wijze van aan-
hangigmaking.  Het woord “dagvaarden” komt weliswaar voor in art. 1040 Ger. W., doch 
wordt daar evident gebruikt in de brede betekenis van dit woord.  Dagvaarden sensu stricto 
heeft betrekking op de betekening van een dagvaardingsexploot door een gerechtsdeurwaar-
der, maar “dagvaarden” kan ook sensu lato gebruikt worden in de zin van het aanhangig ma-
ken van een vordering.1018

 
2. De (laat)tijdigheid van het hoger beroep 
 

                                                                                                                                                         
is – een kwestie die uiteraard buiten het onderwerp van dit hoofdstuk valt.  Meer hierover onder randnrs. 
257 e.v. 

1016  Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 2 oktober 2003, Limb. Rechtsl. 2004, 95 en www.cass.be. 
1017  Art. 1035 Ger. W.: “Op de dag en het uur bepaald in het reglement van de rechtbank, wordt de vordering 

in kort geding gebracht op de zitting, gehouden door de voorzitter van de rechtbank of door de rechter die 
hem vervangt.  /  De termijn van dagvaarding bedraagt ten minste twee dagen. Heeft de verweerder geen 
woon- of verblijfplaats of geen gekozen woonplaats in België, dan wordt de termijn verlengd overeen-
komstig artikel 55.” 

1018  Het Gerechtelijk Wetboek bevat talloze voorbeelden van bepalingen waarin het begrip “dagvaarding” 
eenvoudigweg verwijst naar het aanhangig maken van het geschil of naar de contradictoire geding-
inleidende akte, ongeacht of het een dagvaarding sensu stricto dan wel een contradictoir verzoekschrift 
betreft.  Zie bijv. de artikelen 705 (dagvaarding van de Staat), art. 716; art. 727; art. 807.  Zie in dezelfde 
zin: S. MOSSELMANS, “Tussenvorderingen in het gerechtelijk privaatrecht”, R.W. 2004-05, 1606. 
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408. In dit randnummer worden slechts enkele principes beknopt vermeld.  De problematiek 
van de laattijdig aangewende rechtsmiddelen komt immers elders in dit proefschrift aan bod 
en is ruimer dan wat zich bij een laattijdig hoger beroep kan voordoen (zie randnrs. 117 e.v.). 

De normale beroepstermijn bedraagt één maand na de betekening (art. 1051). 
 De vraag of een kennisgeving de beroepstermijn doet lopen, komt aan bod in randnrs. 
136 e.v. 
 Een kennisgeving die niet vermeldt dat een rechtsmiddel kan worden aangewend en 
welk dat rechtsmiddel is, doet de termijn niet lopen (zie randnrs. 136 e.v.). 
 De dies a quo wordt voor de berekening van de termijn niet meegeteld (zie randnrs. 
303-305).1019

 De betekening doet de termijn lopen ten aanzien van de bestemmeling van de beteke-
ning, maar ook ten aanzien van de partij die liet overgaan tot betekening (zie randnr. 134). 
 Als er sprake is van eiser A (die appellant wordt) en verweerders B en C, in een geschil 
dat niet onsplitsbaar is, en A laat overgaan tot betekening lastens B, dan kan na het verstrijken 
van de termijn A geen hoger beroep meer instellen lastens B.  A kan in dat geval wel nog ho-
ger beroep instellen lastens C.  Als het geschil onsplitsbaar is, kan A in dat geval alsnog hoger 
beroep instellen tegen B en C.  Als B dat wil vermijden, kan hij zelf laten overgaan tot bete-
kening, maar dan tegen alle wederpartijen, zodat ten aanzien van eenieder de termijn begint te 
lopen.1020

 De situatie bij een onsplitsbaar geding, wordt nader besproken onder randnrs. 122 
e.v.1021

 Als vaststaat dat een hoger beroep te laat is, zijn er geen verzachtingsmechanismen of 
mogelijkheden van remediëring denkbaar. 
 
409. Een nietige kennisgeving c.q. betekening, doet in beginsel de termijn niet lopen.1022  
Meer daarover onder randnummer 152 en 155. 
 
410. Art. 1056, 1°, tweede lid, Ger. W., bepaalde vroeger dat het hoger beroep verplicht 
wordt ingesteld bij akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend 
wanneer de bestreden beslissing bij verstek is gewezen tegen de gedaagde in hoger beroep.  
Zoals reeds vermeld in randnr. 406, werd die verplichting in 1999 geschrapt.  Thans kan de 
rechter enkel nog op grond van art. 1058 Ger. W. bevelen dat de beroepsakte aan de niet 
verschenen gedaagde partij wordt betekend bij akte van een gerechtsdeurwaarder (zie 

                                                 
1019  Zie voor een toepassing: Cass. 4 oktober 2005, P.05.0929/N, www.cass.be. 
1020  Zie ook: Gent 29 maart 1999, T.G.R. 2000, 72 (uit geen enkele wetsbepaling vloeit voort dat in een ge-

schil met meerdere partijen met onderscheiden belangen en/of vorderingen in een niet-onsplitsbaar ge-
schil de betekening van een tussen deze partijen gewezen vonnis door één der partijen aan één der andere 
partijen de beroepstermijn zou doen lopen ten overstaan van alle andere partijen.).

1021  Zie ook Cass. 26 januari 2004, C.02.0608/F, www.cass.be (“Overwegende dat de gezamenlijke tenuit-
voerlegging van een beslissing waarbij een koopman failliet wordt verklaard en van een beslissing waar-
bij die faillietverklaring wordt ingetrokken materieel onmogelijk zou zijn”). 

1022  Zie voor een toepassing (nietigheid op grond van miskenning van de taalwet van 15 juni 1935: Cass. 10 
april 2003, C.02.0120/F, www.cass.be en P. & B. 2005, 41; zie ook randnr. 656). 
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daarover ook randnr. 406).  De termijn om hoger beroep in te stellen, is niet toepasselijk op de 
betekening van deze bijkomende akte.1023

 
411. Een opsomming van alle bijzondere beroepstermijnen, in alle materies1024, zou een 
weinig zinvolle oefening zijn.1025

De belangrijkste afwijkende termijn, is de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de 
publicatie in het Belgisch Staatsblad van het uittreksel uit het vonnis van faillietverklaring of 
het vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgesteld (zie art. 14 Faill. 
W.).1026  Voor wat hoger beroep door de gefailleerde betreft, geldt een termijn van vijftien da-
gen na de betekening (zie immers art. 14 Faill. W., laatste lid: “De termijn om hoger beroep in 
te stellen tegen de vonnissen bedoeld in het eerste lid, is vijftien dagen te rekenen van de op-
neming in het Belgisch Staatsblad van het uittreksel bedoeld in artikel 38 of van de beteke-
ning van het vonnis, indien het hoger beroep door de gefailleerde is ingesteld.”). 

Het belang van de rechtszekerheid voor het economisch verkeer leidde de wetgever er-
toe zulke korte termijnen op te leggen. 

De termijnen vervat in art. 14 Faill. W. raken de openbare orde en zijn niet vatbaar voor 
verlenging wegens afstand (art. 55 Ger. W.).  Slechts wanneer de laatste dag een zaterdag, 
zondag of wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd, en wel tot de eerstvolgende werk-
dag.1027

In de hypothese waarin het vonnis betekend wordt (aan een andere partij dan de gefail-
leerde), moet worden aangenomen dat die betekening de termijn niet doet lopen, gelet op de 
ondubbelzinnige tekst van art. 14 Faill. W. (die een lex specialis is).  Ook bij een cumul van 
betekening en publicatie in het B.S., verstrijkt de termijn voor hoger beroep (voor andere par-
tijen dan de gefailleerde) 15 dagen na de publicatie in het B.S.1028  Ook volgens H. 
BOULARBAH begint de termijn van 15 dagen in ieder geval pas te lopen vanaf de publicatie in 
het B.S., “nonobstant la signification du jugement au failli”.  Voor de gefailleerde 
daarentegen, moet in het licht van de tekst van art. 14 Faill. W. (hierboven aangehaald) 
worden aangenomen dat de publicatie in het B.S. de termijn niet doet lopen. 

De korte termijnen van art. 14 Faill. W. zijn niet van toepassing op het vonnis dat wei-
gert de faillietverklaring uit te spreken.1029  Op een dergelijk vonnis zijn de termijnen van ge-

                                                 
1023  Cass. 13 november 2000, S.99.0121/N, www.cass.be. 
1024  Met name inzake jeugdbescherming gelden ook, in sommige gevallen, bijzondere termijnen (zie art. 58 

van de Wet van 8 april 1965, dat o.m. verwijst naar art. 52quater, zesde lid, op grond waarvan voor de 
gevallen van een maatregel van bewaring in een gesloten opvoedingsafdeling een beroepstermijn van 48 
uren geldt).  Datzelfde art. 58 verwijst ook naar art. 53, lid 3, waarin sprake is van een beroepstermijn 
van vijf werkdagen.  Zie ook, inzake handelspand, art. 6 van de Wet van 5 mei 1872. 

1025  Zie: Cass. 1 februari 2001, C.00.0587/F, www.cass.be (tuchtprocedure tegen notaris; 15 dagen). 
1026  Zie voor twee toepassingen onder het oude faillissementsrecht: Cass. 11 maart 2005, C.04.0211/N, 

www.cass.be; Cass. 27 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 284. 
1027  I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 276. 
1028  In dezelfde zin: H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies de recours”, in G. DE 

LEVAL, et al. (eds.), Luik, Commission Université-Palais, 2000, 315. 
1029  A. ZENNER, Dépistage, faillites & concordats, Brussel, Larcier, 1998, 261. 

 



 – 356 –

meen recht van toepassing, d.i. wat het hoger beroep betreft de termijn van een maand na de 
betekening.1030

Voor verdere lectuur over de procedurele positie van de koopman die aangifte doet van 
zijn staking van betaling (die na de “reparatiewet” geacht wordt geen derde meer te zijn doch 
wel partij, voor wie hoger beroep en geen derdenverzet openstaat1031) en over de toepasselijke 
(procedure)regels m.b.t. het faillissementscontentieux, mogen enkele verwijzingen in 
voetnoot volstaan.1032

 
3. De verschijningstermijn 
 
412. De normale verschijningstermijn (d.i. de periode die tussen de beroepsakte en de inlei-
ding van het hoger beroep moet liggen) bedraagt 15 dagen. 
 In kort geding bedraagt de verschijningstermijn 2 dagen (zie randnrs. 295, 296 en 700). 
 
413. Nietigheid van het hoger beroep tegen een partij jegens wie de wettelijke verschijnings-
termijn niet in acht is genomen, kan niet leiden tot nietigheid van het hoger beroep tegen een 
andere partij jegens wie die termijn wel in acht is genomen.1033  
 
414. Hoe een schending van de verschijningstermijn gesanctioneerd moet worden, is niet 
verschillend bij een miskende verschijningstermijn in eerste aanleg, dan wel in hoger beroep, 
zodat ook verwezen mag worden naar randnrs. 150, 295, 384, 399, en 708. 
 
415. Meldenswaard zijn nog de volgende overwegingen van het Hof van Cassatie: “Over-
wegende dat, met toepassing van de artikelen 1062, 710, 1042 en 862 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de termijn van verschijning in hoger beroep voorgeschreven is op straffe van nietig-
heid; / Overwegende dat krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het werd 
gewijzigd bij de wet van 23 november 1998, de niet-naleving van de op straffe van nietigheid 
voorgeschreven termijnen niet tot nietigheid kan leiden wanneer uit de gedingstukken blijkt 
                                                 
1030  S. LOOSVELD, “Het toepassingsgebied van art. 14 Faill. W.”, (noot onder Antwerpen 2 november 1998), 

R.W. 1998-1999, 1283. 
1031  K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Story-Scientia, 2004, 83. 
1032  P. CAVENAILE, “Modifications apportées au droit de la faillite depuis 1997, en ce compris les récentes 

modifications de la loi du 4 septembre 2002, in A. BENOIT-MOURY en M. MERSCH (eds.), Concordat ju-
diciaire et faillites, Formation permanente CUP, vol. 58, Luik, 2002, 5; A. DE WILDE, “Reparatiewet 
Faillissement”, R.W. 2002-2003, 577; J. LAENENS, “Rechterlijke organisatie, bevoegdheid en rechtsple-
ging”, in H. BRAECKMANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH, (eds.), Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: 
het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 215; B. VANDER MEULEN en D. VERCRUYSSE, Praktische 
gids voor faillissementscuratoren, Mechelen, Kluwer, 2003; M. VANMEENEN en B. WINDEY, “Recente 
wijzigingen inzake faillissement.  Wanneer repareren we de reparatiewet?”, N.J.W. 2002, 379; I. VER-
OUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998; A. ZENNER, Dépistage, 
faillites & concordats, Brussel, Larcier, 1998; A. ZENNER, “La ‘réparation’ des lois sur le concordat judi-
ciaire et la faillite”, in Centre d’études Jean Renauld (ed.), Faillite et concordat judiciaire: un droit aux 
contours incertains et aux interférences multiples, Brussel, Bruylant, 2002, 581; A. ZENNER, Faillites et 
concordats 2002.  La réforme de la réforme et sa pratique, Les dossiers du J.T., nr. 38, Brussel, Larcier, 
2003, 492 p. 

1033  Cass. 11 februari 2000, Arr. Cass. 2000, nr. 110, p. 390. 
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dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt; / Overwegende dat de appèl-
rechter, die uitspraak heeft gedaan na de inwerkingtreding van voornoemde wet, op grond van 
een vermelding die niet door het middel wordt bekritiseerd, beslist heeft dat ‘de rechten van 
verdediging (van eiser) ten volle zijn geëerbiedigd, aangezien (...) hij gedagvaard is tot bin-
dendverklaring van het arrest nog vóór de inleidende zitting in hoger beroep’; / Dat uit die 
overwegingen volgt dat, volgens de zienswijze van de appèlrechter, de akte van hoger beroep 
ten aanzien van eiser het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt”.1034

 Zoals uiteengezet wordt in randnrs. 150, 295, 384, 399 en 708, mag het normdoel 
geacht worden te zijn bereikt bij problemen i.v.m. de verschijningstermijn, wanneer de 
bestemmeling van de beroepsakte (geïntimeerde, gedaagde in gedwongen tussenkomst) ter 
inleidingszitting verschijnt en er alsdan geen sprake is van behandeling met korte debatten. 
 
4. Door wie kan hoger beroep worden ingesteld? 
 
416. Hoger beroep kan slecht worden ingesteld door iemand die partij was in eerste aanleg 
en die door de beslissing van de eerste rechter geheel of gedeeltelijk in het ongelijk werd ge-
steld.1035

 Enkel de materiële procespartij (d.i. de partij wier rechten in het geding zijn) kan hoger 
beroep instellen; wel is het zo dat de bekwaamheid om die proceshandeling te stellen in 
sommige gevallen toekomt aan haar vertegenwoordiger.1036

 Voor wie geen partij was, maar zich gegriefd acht door een rechterlijke uitspraak, staat 
slechts het derdenverzet open.1037

 Een uitzondering op het voorgaande vloeit voort uit de bijzondere positie van het Open-
baar Ministerie.1038  Die positie komt vooral tot uiting in art. 138 Ger. W.  In burgerlijke 
zaken treedt het Openbaar Ministerie ambtshalve op in de gevallen die de wet bepaalt en tel-
kens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt.  Het treedt op bij wege van vordering of 
advies.  De algemene regel dat wie geen partij was bij een procedure in eerste aanleg, geen 
hoger beroep kan instellen,1039 is niet van toepassing op het Openbaar Ministerie.  Het Open-
baar Ministerie kan immers hoger beroep instellen wanneer de openbare orde in gevaar is 
gebracht door een toestand die moet worden verholpen, ook indien het in eerste aanleg niet is 
tussengekomen.1040

                                                 
1034  Cass. 19 maart 2004, A.R. C.03.0147/F, www.cass.be. 
1035  Arbh. Antwerpen 3 oktober 2003, A.R. 2010403, www.cass.be. 
1036  K. BROECKX, Het recht op hoger beroep…, 1995, nr. 344, p. 197. 
1037  Zie: K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Story-Scientia, 2004, nr. 18. 
1038  Meer over de aard en opdracht van het openbaar ministerie: K. WAGNER, “Dwangsommen uitgesproken 

op vordering van het openbaar ministerie komen toe aan het ambt van het openbaar ministerie, (noot 
onder Antwerpen 27 september 2000), R.W. 2001-02, 789 en de verwijzingen aldaar. 

1039  Voor een toepassing van deze regel zie: Cass. 1 april 1993, Arr. Cass. 1993, II, 350, Pas. 1993, I, 348 en 
R.W. 1993-94, 263.  Zie ook: Bergen 11 mei 1988, J.L.M.B. 1988, 1132. 

1040  In dezelfde zin: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 540; J. VAN COMPER-
NOLLE, “Examen de jurisprudence (1971 à 1985).  Droit judiciaire privé.  Les voies de recours”, R.C.J.B. 
1987, (115) 146-147. 
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 Het loutere feit dat iemand naar aanleiding van een procedure gehoord werd, verleent 
die persoon nog niet de hoedanigheid van partij.1041

Gehoord worden volstaat niet om partij te worden, ongeacht of men minderjarig of 
meerderjarig is, zonder dat art. 931 Ger. W. in dat verband voor meerderjarigen een a con-
trario argument zou opleveren (in art. 931, lid 7, Ger. W. wordt gestipuleerd dat “het horen 
van de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het geding wordt”). 

A fortiori volstaat aanwezigheid op een zitting niet om iemand de hoedanigheid van 
partij te verschaffen.1042

Voor wat de rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift betreft, bepaalt art. 1031 Ger. W. 
dat alleen een verzoeker of een tussenkomende partij hoger beroep kan instellen tegen een op 
eenzijdig verzoekschrift gewezen beschikking – dat wijkt dus niet af van het algemene uit-
gangspunt, want enkel de verzoeker en een tussenkomende partij, zijn partij; niet degene te-
gen wie de beschikking gericht is (uiteraard behoudens tussenkomst). 
 
417. Voor het vereiste belang om een hoger beroep in te stellen is niet vereist dat de eiser in 
hoger beroep door de eerste rechter veroordeeld werd ten aanzien van de geïntimeerde of dat 
tussen die partijen een vordering werd gesteld.1043

 
418. De loutere omstandigheid dat een partij de bedragen niet heeft betwist die van haar voor 
de eerste rechter werden gevorderd, impliceert niet ipso facto dat zij geen belang meer heeft 
om hoger beroep in te stellen.1044

 Zie verder ook randnummer 95 over het belangvereiste en hoger beroep. 
 
5. Waartegen kan of moet het hoger beroep gericht zijn? 
 
419. Hoger beroep kan gericht zijn tegen de beoordeling van de feiten door de eerste rechter, 
en/of tegen zijn toepassing van het recht. 
 
420. Er is geen bezwaar dat hoger beroep wordt ingesteld waarbij slechts grieven worden ge-
formuleerd die betrekking hebben op louter procedurele aspecten.  Het Hof van Cassatie heeft 
bevestigd dat de grieven zowel de grond van de zaak als de procesvoering voor de eerste 
rechter kunnen betreffen.1045

 Aldus is ontvankelijk het hoger beroep tegen een beslissing tot wering van een 
conclusie uit het debat.1046

                                                 
1041  Cass. 17 maart 2005, C.04.0398/F, www.cass.be; Voorz. Rb. Brussel 3 februari 1999, J.D.J. 1999, 37; K. 

BROECKX, “Gehoord worden is nog niet meteen partij worden”, (noot onder Rb. Brugge 27 juni 1997), T. 
Vred. 1999, 396. 

1042  Kh. Gent 4 november 1992, T.G.R. 1993, 25. 
1043  Cass. 21 december 2000, C.96.0113/N, www.cass.be en Arr. Cass. 2000, 2060. 
1044  Cass. 7 mei 2004, C.03.0603/F, www.cass.be. 
1045  Cass. 22 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 406. 
1046  Antwerpen 16 maart 2004, P. & B. 2005, 87. 
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421. Zie ook randnummer 454 e.v. m.b.t. het beperkt hoger beroep. 
 
422. Hoger beroep dat enkel gericht is tegen de motieven van een uitspraak is niet a priori 
uitgesloten, maar de appellant zal in dat geval moeten aantonen dat hij belang heeft bij her-
vorming van de motieven waardoor hij zich gegriefd voelt.1047

 
423. De algemene regel is dat hoger beroep mogelijk is tegen ieder vonnis.1048  Er gelden 
m.a.w. geen specifieke regels (bv. enkel hoger beroep mits toelating na beknopt onderzoek 
van de zaak door een lid van het Hof van Beroep).1049

Op die algemene regel bestaan echter talrijke uitzonderingen.1050  Aldus is onder meer 
geen hoger beroep mogelijk: 

– tegen beschikkingen van de voorzitter m.b.t. verdelingsincidenten (art. 88, § 2, Ger. 
W.) (zie randnr. 214); 

– tegen vonnissen waarin werd berust, wat betreft de partij die berust heeft (zie randnr. 
425);  

– tegen akkoordvonnissen (zie randnr. 426); 
– tegen de beslissing tot verwijzing naar de arrondissementsrechtbank (art. 639 en 640 

Ger. W.);1051

– tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbank over bevoegdheidsincidenten 
(art. 642, lid 1, Ger. W.) (zie randnr. 80); 

– tegen een beslissing om de zaak al dan niet te behandelen in korte debatten met toe-
passing van art. 735, § 6, Ger. W.; 

– tegen beschikkingen i.v.m. conclusietermijnen (art. 747, § 2 en art. 748, § 2) (zie ook 
randnrs. 196-197); 

– tegen bepaalde beslissingen inzake rechtsbijstand, althans voor bepaalde partijen (zie 
de regeling van art. 688 Ger. W.);1052

                                                

– tegen de beslissing om de sluiting van de debatten te bevelen na pleidooien of 
neerlegging van de bundels (art. 769 Ger. W.); 

– tegen beslissingen die de heropening van de debatten bevelen; 

 
1047  Zie bv. Luik 8 januari 2004, J.L.M.B. 2004, 721. 
1048  Art. 616 Ger. W.: “Tegen ieder vonnis kan hoger beroep worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt”. 
1049  Zie voor een kritische bevraging van dat algemeen uitgangspunt: P. VAN ORSHOVEN, “Het (recht op) ho-

ger beroep.  Waarom en waarheen?”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het gerechtelijk recht.  
Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 133. 

1050  Zie ook: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 522 e.v. 
1051  D. CHABOT-LEONARD, “La nature des décisions de renvoi au tribunal d’arrondissement”, (noot onder 

Arrondrb. Luik 15 maart 1973, J.T. 1973, 636; J. LAENENS, “De procedure inzake bevoegdheidsinci-
denten voor de arrondissementsrechtbank”, R.W. 1974-75, 1554. 

1052  Zie ook: C. DRIESEN en S. GIBENS, “Juridische bijstand”, (noot onder Cass. 19 april 2004), R.W. 2004-
05, 1584; K. VAN DAMME, “Het beroep tegen beslissingen van het bureau voor juridische bijstand inzake 
kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en artikel 1017, tweede lid, Ger. W.: wie betaalt de rekening?”, 
(noot onder Arbrb. Dendermonde, afd. Aalst, 11 december 2000, A.J.T. 2000-01, 605.  
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– tegen vonnissen die overlegging van een origineel of een afschrift van een stuk beve-
len (art. 880 Ger. W.);1053

– tegen vonnissen m.b.t. de wijze van schriftonderzoek (art. 893 Ger. W.); 
– tegen een aantal vonnissen m.b.t. het getuigenverhoor; 
– tegen de beslissing van de rechter om een minderjarige die over het vereiste onder-

scheidingsvermogen beschikt te horen (art. 931 Ger. W.); 
– tegen vonnissen waarbij wordt bevolen dat partijen in persoon moeten verschijnen 

(art. 996 en art. 1046 Ger. W.); 
– tegen een bevel tot plaatsopneming (art. 1008 en 1013 Ger. W.); 
– tegen maatregelen van inwendige aard (art. 1046) (zie randnrs. 427 e.v.);1054

– tegen vonnissen waarbij de echtscheiding door onderlinge toestemming wordt uitge-
sproken, althans wanneer het wordt ingesteld door één der echtgenoten (art. 1299 Ger. 
W.);1055

– tegen een aantal beslissingen inzake beslag, teneinde vertraging bij de tenuitvoerleg-
ging te vermijden;1056

– tegen een aantal beslissingen genomen op grond van de Wet van 15 juni 1935 m.b.t. 
gebruik der talen in gerechtszaken (zie randnrs. 646 e.v.).1057

 
424. Hoger beroep is evenmin mogelijk tegen vonnissen die niet appellabel zijn omwille van 
de appellabiliteitsgrens ratione summae (zie randnrs. 59 en 196). 
 
425. Berusten in een beslissing is afstand doen van de rechtsmiddelen die men daartegen kan 
aanwenden of reeds heeft aangewend (art. 1044 Ger. W.).  De berusting kan uitdrukkelijk of 

                                                 
1053  Als een dergelijk bevel wordt opgelegd onder verbeurte van een dwangsom, is de beslissing i.v.m. de 

dwangsom – zodra die minstens in theorie de appellabiliteitsgrens kan overschrijden, wat bij praktisch 
iedere niet-gemaximeerde dwangsom het geval is – wel appellabel: K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R., 
Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 205, p. 178.  Meer over het bevel tot overlegging van stukken (d.i. de zgn. 
“actio ad exhibendum”): G. L. BALLON, “Overlegging van stukken in een proces”, (noot onder Brussel 
30 november 1999), A.J.T. 1999-2000, 725; N. LABEEUW, “De procedure van overlegging van stukken”, 
(noot onder Rb. Antwerpen 15 juni 1999), A.J.T. 1999-2000, 878; S. STIJNS, “De overlegging van 
stukken in het Gerechtelijk Wetboek”, Jura Falc. 1984-85, 199; J. VAN COMPERNOLLE, “La production 
forcée de documents dans le Code judiciaire”, Ann. dr. 1981, 95; P. VAN LEYNSEELE en M. DAL, “Pour 
un modèle belge de la procédure de discovery?”, J.T. 1997, 225. 

1054  Sommige van de hier opgesomde categorieën van vonnissen waartegen geen rechtsmiddel openstaat, zijn 
maatregelen van inwendige aard – sommige zijn dat niet, en over sommige bestaat ruimte voor discussie; 
omdat voornamelijk de vraag of een beslissing al dan niet vatbaar is voor een rechtsmiddel praktisch 
belang heeft, wordt hierna niet (telkens) voor iedere categorie ingegaan op de vraag of zij een sub-
categorie van “maatregelen van inwendige aard” uitmaakt. 

1055  Hoger beroep tegen dergelijke vonnissen is krachtens art. 1299 slechts toegelaten indien het wordt 
ingesteld door het openbaar ministerie binnen één maand te rekenen vanaf de uitspraak. 

1056  Zie bv. art. 1624 Ger. W.  Voor een toepassing: Cass. 25 januari 2002, C.01.0025/F, www.cass.be (over 
het begrip zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging).  Zie ook: Luik 16 januari 2003, J.L.M.B. 2003, 
1713.  Zie over art. 1580, 1580bis en 1580quater: Gent 10 juni 2003, P. & B. 2004, 81.  Zie voor een 
opsomming van een aantal andere gevallen: K. BROECKX, Het recht op hoger beroep…, 1995, nr. 268, p. 
129, voetnoot 112. 

1057  Art. 6, § 2; art. 7, § 2; art. 26 Wet 15 juni 1935. 
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stilzwijgend zijn (art. 1045, lid 1, Ger. W.).1058  Art. 1045 bepaalt verder in zijn tweede en 
derde lid: 
 “De uitdrukkelijke berusting geschiedt bij eenvoudige akte, ondertekend door de partij 
of haar bijzondere gemachtigde. / De stilzwijgende berusting kan alleen worden afgeleid uit 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste 
voornemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing.”1059

Een berusting die geldig gebeurd is, is onherroepelijk.1060

Een berusting valt, zoals bekend, niet onder het mandaat ad litem van de advocaat.1061  
De advocaat kan immers zonder specifieke en schriftelijke volmacht geen afstand doen van 
enig recht in hoofde van zijn cliënt (geen afstand van rechtsvordering, geen afstand van ge-
ding, maar dus ook niet berusten daar dit ook impliceert dat een recht wordt prijsgegeven).1062

Uit de loutere omstandigheid dat een partij een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is, 
vrijwillig heeft uitgevoerd, kan geen berusting worden afgeleid (zie randnr. 458). 

De betaling van hoofdsom en gerechtskosten naar aanleiding van een vonnis dat niet 
uitvoerbaar bij voorraad is, vormt wel een duidelijke indicatie van een vrijwillige 
berusting.1063

De partij die berust heeft, verliest niet het recht om incidenteel hoger beroep in te 
stellen (zie art. 1054 Ger. W.). 

Een berusting is niet mogelijk in een materie die de openbare orde raakt, ook al bepaalt 
het Gerechtelijk Wetboek dat niet uitdrukkelijk.1064

 Zie ook verder (randnr. 454 e.v.) i.v.m. het beperkt hoger beroep: wanneer de appellant 
op hoofdberoep zijn hoger beroep uitdrukkelijk beperkt tot bepaalde onderdelen van de be-
streden uitspraak, mag worden besloten dat hij berust in de niet-bestreden onderdelen.1065  
                                                 
1058  Zie ook: S. MOSSELMANS, “Stilzwijgende berusting en de openbare orde”, (noot onder Cass. 25 april 

2002), P. & B. 2002, 111. 
1059  Zie voor een toepassing: Cass. 26 mei 2003, S.02.0118/F, www.cass.be. 
1060  A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen, in: A. FETTWEIS, E. GUTT, E. KRINGS, A. LE PAIGE en M. STORME (eds.), 

Handboek voor Gerechtelijk Recht, deel IV, Antwerpen, Standaard, 1973, 4.  Wanneer de gemeente be-
rust heeft, kan een inwoner dus ook niet meer optreden in hoger beroep namens de gemeente: zie 
Antwerpen 30 april 2001, 00/AR/767, www.cass.be. 

1061  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 525, cf. de verwijzingen in vn. 3 aldaar.  
Zie ook: B. LAMBRECHT en I. SAMOY, “Schijn van berusting en ontkentenis van proceshandeling”, (noot 
onder Brussel 10 juni 2002), P. & B. 2002, 304. 

1062  Bergen 6 december 2004, P. & B. 2005, 155; In dezelfde zin: C. LECLERCQ, Eléments pratiques de 
procédure civile, Brussel, Bruylant, 1993, 94. 

1063  Gent 14 oktober 1998, T.G.R. 1999, 23; H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies de 
recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), Le point sur les procédures (2ème partie), Luik, Commission 
Université-Palais, 2000, (257) 273. 

1064  Cass. 6 december 1999, A.R. S.98.0151/F, www.cass.be, Arr. Cass. 1999, 662; Cass. 28 januari 1999, 
A.R. C.97.0332/F, www.cass.be (“overwegende dat berusting in een beslissing die verplichtingen bepaalt 
waarvan de last door bepalingen van openbare orde wordt geregeld, nietig is”); H. BOULARBAH, “Le 
point sur la procédure civile – Les voies de recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), Le point sur les 
procédures (2ème partie), Luik, Commission Université-Palais, 2000, (257) 274-276.  Zie ook: S. MOS-
SELMANS, “Stilzwijgende berusting en de openbare orde”, (noot onder Cass. 25 april 2002), P. & B. 2002, 
111. 

1065  Cass. 2 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 569. 
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Een navolgend principaal hoger beroep van dezelfde partij, ook al zou het tijdig zijn, is dan 
niet meer mogelijk.  Wanneer nu echter, ingevolge een incidenteel hoger beroep vanwege de 
geïntimeerde het debat alsnog verruimd wordt en ook betrekking heeft op de onderdelen van 
de beslissing waarin de appellant op hoofdberoep berust heeft, dan kan die partij beschouwd 
worden als de “gedaagde in hoger beroep”, zodat hij in dat geval wel incidenteel hoger beroep 
kan instellen (doch enkel m.b.t. de elementen die ingevolge het incidenteel hoger beroep van 
de geïntimeerde op hoofdberoep alsnog bij het debat in hoger beroep betrokken werden).  Zie 
immers randnrs. 480-483 i.v.m. het begrip “gedaagde in hoger beroep”, dat ruimer is dan 
“geïntimeerde op hoofdberoep”. 
  
426. Krachtens art. 1043 Ger. W. kunnen de partijen de rechter verzoeken akte te nemen van 
de overeenkomst die zij gesloten hebben ter oplossing van het geschil dat bij hem regelmatig 
aanhangig is gemaakt. Luidens lid 2 van die bepaling staat tegen dat vonnis voor de geding-
voerende partijen geen voorziening open, tenzij de overeenkomst niet wettelijk is tot stand ge-
komen en behoudens de wijzen van uitlegging en van verbetering, bepaald in de artikelen 793 
tot 801, indien daartoe grond bestaat. 

Een akkoordvonnis zoals beoogd in die bepaling beperkt zich ertoe akte te verlenen van 
een akkoord tot stand gekomen tussen de partijen tijdens het geding.1066  Bij twijfel of een be-
paalde beslissing al dan niet een akkoordvonnis uitmaakt, dient in beginsel het recht op hoger 
beroep te prevaleren. 
 Een vonnis tot aanstelling van een deskundige ingevolge een akkoord van de partijen 
om, alvorens uitspraak te horen doen ten gronde, een deskundige te laten aanstellen gelast met 
een door de rechter te bepalen opdracht, is geen akkoordvonnis.  Er ligt dan geen overeen-
komst voor ter oplossing van het geschil dat bij de rechter regelmatig aanhangig is 
gemaakt.1067  In die hypothese is denkbaar dat een partij zich niet kan verzoenen met de wijze 
waarop de opdracht door de rechter werd geformuleerd.  Als de partijen echter ook over de 
opdracht van de deskundige een akkoord bereikt hebben en de rechter wijzigt die opdracht 
niet, valt niet in te zien welk belang een partij zou kunnen hebben bij een hoger beroep tegen 
het vonnis tot aanstelling van de deskundige (met name indien de rechter zich in het vonnis 
beperkt tot die aanstelling, zonder zich over andere elementen uit te spreken). 
 Wanneer de partijen zich akkoord verklaren met de besluiten van de deskundige, ligt in 
de regel geen akkoord voor ter oplossing van het geschil (tenzij er geen andere geschilpunten 
zijn).1068

 Zie over akkoordvonnissen en arbeidsongevallen: Arbh. Brussel 22 maart 2004, A.R. 
44351, www.cass.be (samenvatting) en Soc. Kron. 2005, 417. 
 

                                                 
1066  Wanneer partijen een akkoord bereiken voorafgaand aan enige procedure en zij vervolgens vrijwillig 

verschijnen voor de rechtbank met het oog op authentificering van het akkoord en bekoming van een 
uitvoerbare titel, kan de rechter die overeenkomst niet bekrachtigen in de vorm van een akkoordvonnis 
(Rb. Gent 9 december 2003, P. & B. 2004, 86).  Partijen die buiten iedere procedure om een akkoord 
bereiken en dat wensen te laten authentificeren, dienen zich tot de notaris te wenden. 

1067  Cass. 20 september 2001, C.98.0451/N, www.cass.be. 
1068  Cass. 4 oktober 2004, P. & B. 2005, 73. 
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427. Tegen maatregelen van inwendige aard (synoniem: maatregelen van inwendige orde) is 
geen rechtsmiddel mogelijk.  Art. 1046 geeft in dit verband een exemplatieve opsomming en 
vermeldt beslissingen of maatregelen ter bepaling van de rechtsdag, uitstel, weglating van de 
rol en doorhaling, alsmede vonnissen waarmede wordt bevolen dat partijen in persoon moeten 
verschijnen. 
 
428. Beslissingen waarbij de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht, of 
niet op zijn beslissing vooruitloopt (zodat de beslissing aan geen der partijen een onmiddellijk 
nadeel kan berokkenen), gelden als maatregelen van inwendige aard.1069

 
429. Hoger beroep tegen verwijzing van de zaak naar de rol (zijnde een maatregel van 
inwendige aard) is niet ontvankelijk, maar wel denkbaar is dat zulks aanleiding zou geven tot 
een disciplinaire klacht.  Wanneer nochtans de rechter één bepaalde zaak naar de rol verwijst, 
is het in principe ondenkbaar dat zulks aanleiding geeft tot een disciplinaire klacht.  Dat lijkt 
pas aan de orde te kunnen zijn wanneer de rechter bijvoorbeeld àlle of vrijwel alle zaken 
gedurende een bepaalde zitting naar de rol verwijst, in omstandigheden waarin daarvoor geen 
redelijke grondslag voorligt (het gaat bv. om zaken die volledig in gereedheid zijn, alle par-
tijen zijn aanwezig en bereid te pleiten).  Een disciplinaire klacht van één partij naar aanlei-
ding van één verwijzing naar de rol, moet uitermate argwanend worden bejegend.  Pas indien 
alle bij de zaak betrokken partijen menen dat de verwijzing naar de rol onaanvaardbaar is, 
lijkt er sprake van een problematische situatie. 
 
430. Inzake hoger beroep tegen maatregelen van inwendige aard, mag de volgende uitspraak 
nog geciteerd worden, waarbij het citaat vanwege zijn duidelijkheid geen verdere commentaar 
behoeft: 

“Overwegende dat, volgens artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, beslissingen of 
maatregelen van inwendige aard niet vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep; dat die bepa-
ling alleen van toepassing is op de beslissingen waarbij de rechter geen geschil van feitelijke 

                                                 
1069  Cass. 30 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 143 (het ging om een beslissing van de vrederechter die de zaak 

naar de rol verzond omdat hij meende dat hij niet met de vereiste onpartijdigheid kon zetelen en hij zich 
van de zaak wenste te onthouden).  Zie in dezelfde zin: Cass. 9 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 52 
(beslissing om een conclusie niet uit het debat te weren geldt als maatregel van inwendige aard conform 
het bovenstaand criterium).  Zie ook: P. TAELMAN, “Logica zoek: de beslissing tot het weren van een 
conclusie uit het debat is een eindbeslissing; beslissen dat een conclusie niet uit het debat geweerd wordt 
is een maatregel van inwendige aard”, (noot onder Cass. 9 januari 1998), A.J.T. 1999-2000, 665.  Het is 
volstrekt logisch dat een beslissing om een conclusie niet uit het debat te weren geldt als maatregel van 
inwendige aard (immers: zo’n beslissing berokkent een partij geen nadeel) en dat een beslissing om een 
conclusie wel uit het debat te weren niet kan gelden als een maatregel van inwendige aard (zo’n 
beslissing berokkent een partij nadeel, nl. verzwakking van haar processuele positie – zie Cass. 18 mei 
2000, Arr. Cass. 2000, 937).  Zie en vgl.: H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies 
de recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), Le point sur les procédures (2ème partie), Luik, Commission 
Université-Palais, 2000, (257) 279, die onterecht meent dat een beslissing om een conclusie niet uit het 
debat te weren, wel appellabel zou zijn, omdat door de weigering om de conclusie uit het debat te weren, 
de positie van de andere partij verzwakt zou worden.  Dat standpunt kan niet worden gevolgd, want tegen 
een conclusie van de tegenpartij kan men zich steeds verweren, men kan de inhoud ervan weerleggen; 
slechts bij wering uit het debat, is er sprake van verzwakking van de positie van een procespartij en van 
een beslissing die een onmiddellijk nadeel impliceert.  

 



 – 364 –

of juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing geen 
onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen; / Overwegende dat uit de moti-
vering van het bestreden vonnis van 20 februari 1995 blijkt dat de eerste rechter heeft beslist 
dat, in strijd met wat eiser aanvoerde, de door hem overgelegde gegevens geen voldoende be-
wijs opleverden van de gegrondheid van zijn eis en dat hij moest worden uitgenodigd om er 
andere voor te leggen, zodat, daar de zaak niet in staat van wijzen was, de rechter de uitspraak 
diende aan te houden en de zaak naar de bijzondere rol diende te verwijzen; / Dat de eerste 
rechter aldus zijn mening te kennen heeft gegeven over het geschil met betrekking tot de be-
wijswaarde van de door eiser reeds overgelegde gegevens; dat die mening nadeel kon berok-
kenen aan laatstgenoemde; / Dat het arrest, derhalve, de beslissing waarbij het hoger beroep 
van eiser tegen dat vonnis niet ontvankelijk wordt verklaard, niet naar recht 
verantwoordt”.1070

 
431. De loutere vraag of al dan niet toepassing kan worden gemaakt van art. 735 is één zaak, 
maar dat impliceert niet dat in zaken waarin gepleit wordt met korte debatten, het recht van 
verdediging niet zou gelden.  Hoger beroep kan dus niet gericht worden tegen de beslissing 
om toepassing te maken van art. 735, maar de beslissing gewezen naar aanleiding van de toe-
passing van die bepaling (d.i. niet de beslissing om toepassing te maken van die bepaling), is 
in beginsel vanzelfsprekend appellabel. 
 
432. De problematiek van hoger beroep tegen vonnissen alvorens recht te doen en vonnissen 
inzake bevoegdheid, wordt besproken onder randnrs. 127 e.v. 
 
6. Tegen wie kan of moet het hoger beroep worden gericht? 
 
433. Indien het geding niet onsplitsbaar is, kan de appellant hoger beroep instellen tegen wie 
hij wil, op voorwaarde dat het gaat om een partij (d.w.z. iemand die reeds voor de eerste rech-
ter procespartij1071 was in het geding dat aanleiding gaf tot de bestreden beslissing) met wie 
de appellant in eerste aanleg een geschil had (of m.a.w.: die voor de eerste rechter tegen-
gestelde belangen verdedigde1072). 
 Vanzelfsprekend geldt hier ook het belangvereiste: de appellant kan zijn hoger beroep 
niet richten tegen een partij ten aanzien van wie de vordering van appellant in eerste aanleg 
integraal werd toegekend (zie daarover randnr. 95). 
 De situatie bij onsplitsbaarheid, wordt besproken in randnrs. 122 e.v. 
 
434. Zodra men als appellant een vermoeden heeft dat het geschil wel eens onsplitsbaar zou 
kunnen zijn, verdient het aanbeveling alle partijen bij het hoger beroep te betrekken 
(desnoods onder de vermelding “mede in zake”). 
                                                 
1070  Cass. 26 mei 2003, S.02.0118/F, www.cass.be. 
1071  Zie daarover ook supra, randnr. 416. 
1072  Zie daarover ook supra, randnr. 174.  Zie ook: K. BROECKX, Het recht op hoger beroep…, 1995, nrs. 477 

e.v., p. 216 e.v.; S. MOSSELMANS, “Tegengestelde belangen in eerste aanleg als voorwaarde voor hoger 
beroep”, (noot onder Cass. 10 oktober 2002), P. & B. 2003, 208. 
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 Als de appellant er niet over twijfelt dat het geschil niet onsplitsbaar is, mag (eigenlijk: 
moet) hij in beginsel zijn hoger beroep enkel te richten tegen partijen tegen wie de appellant 
een vordering gericht had of tegen wier vordering hij zich diende te verweren, of tegen par-
tijen met wie de appellant in eerste aanleg een geschil had (zie ook supra, randnr. 174).  Een 
geschil hebben met een partij – of er een “rechtsband”1073 mee hebben – impliceert dat men 
tegenstrijdige belangen heeft; dus m.a.w. niet beperkt tot de categorie van partijen die tegen 
elkaar iets vorderen, maar ook met inbegrip van partijen die zich aansluiten bij een verweer 
dat indruist tegen het standpunt van de eiser, of die zich aansluiten bij een eis die indruist 
tegen het standpunt van de verweerder (of die zich eenvoudigweg aansluiten bij het standpunt 
van een partij wier belangen tegenstrijdig zijn met die van de appellant). 
 
435. Een voorbeeld maakt wat voorafgaat duidelijk.  Eiser A lijdt schade door een fout van 
B.  In periode 1 is B verzekerd door verzekeringsmaatschappij X en in periode 2 door Y.  In 
eerste aanleg richt A zijn vordering tegen B, X en Y (al dan niet na vrijwillige of gedwongen 
tussenkomst van X en Y).  Y roept vervolgens Z in vrijwaring (op welke grondslag dit ge-
beurt, mag buiten beschouwing blijven).  De rechtbank oordeelt dat enkel periode 1 in casu 
aan de orde is.  Niemand betwist dat gegeven.  Aan eiser A wordt echter slechts een schade-
vergoeding toegekend ten belope van 50% van zijn vordering.  A tekent hoger beroep aan.  
Als A inderdaad niet (meer) betwist dat enkel periode 1 aan de orde is, bestaat er geen enkele 
grondslag om het hoger beroep ook te richten tegen Y (evenmin als tegen Z).1074  In het voor-
beeld heeft A een geschil ook met Y, want de vordering was per hypothese ook gericht tegen 
Y.  Z sluit zich aan bij het standpunt van Y (nl.: Y is niet gehouden tot dekking).  Als nu 
echter A wel betwist dat enkel periode 1 relevant is, dan kan hij zijn hoger beroep ook richten 
tegen Y evenals Z, zelfs al heeft A nooit een vordering ingesteld tegen Z.  Het is in dat geval 
in het belang van A om ook Z bij het debat in hoger beroep te betrekken, want als Z uitein-
delijk gehouden zou zijn tot vrijwaring lastens Y, bestaat (zeker in een andere casuspositie, 
waarin Y geen verzekeringsmaatschappij zou zijn) de mogelijkheid dat Y inmiddels insol-
vabel geworden is. 
 De positie van Z in dit geval is m.a.w. een partij die geen vordering heeft gericht tegen 
A (evenmin als vice versa), maar toch is er sprake van een “rechtsband”, of een “geschil” of 
“tegenstrijdige belangen” tussen A en Z (in de hypothese waarin A het oordeel dat enkel 
periode 1 relevant is, wel zou betwisten). 
 Uit dit voorbeeld volgt ook dat men perfect kan berusten in bepaalde aspecten van een 
uitspraak.  In de geschetste casuspositie zal met name X voorzichtig moeten zijn.  Immers: 
enerzijds kan X van oordeel zijn dat principaal hoger beroep niet wenselijk is (de vordering 
van A is tenslotte voor de helft ongegrond verklaard, wat voor X nog niet zo slecht is).  
Anderzijds is denkbaar dat X grote twijfels heeft bij het oordeel dat enkel periode 1 relevant 
is.  Het is dus denkbaar dat X geen vragende partij is voor een hoger beroep – ergo: geen 

                                                 
1073  Cass. 10 oktober 2002, R.W. 2002-03, 1258, noot B. ALLEMEERSCH. 
1074  Mocht A het hoger beroep in deze hypothese toch richten tegen Y en Z, dan verhindert niets dat partijen 

het debat in een eerste fase beperken tot de ontvankelijkheid van het hoger beroep ingesteld tegen Y en Z.  
Als A immers berust in het oordeel dat enkel periode 1 relevant is, moet het hoger beroep in zoverre het 
is ingesteld tegen Y en Z, onontvankelijk worden verklaard. 
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principaal hoger beroep vanwege X – maar dat àls er dan toch een hoger beroep volgt, X wel 
graag het oordeel dat enkel periode 1 relevant was, aan het oordeel van de appèlrechter wil 
onderwerpen.  In de hypothese waarin de termijn ten aanzien van alle partijen loopt (omdat 
een partij liet overgaan tot betekening lastens alle wederpartijen), en A wacht tot de laatste 
dag om hoger beroep in te stellen (doch enkel tegen B en X), zal het vonnis ten aanzien van Y 
en Z in kracht van gewijsde treden, zonder dat Y in die hypothese nog de mogelijkheid heeft 
om middels een incidenteel hoger beroep nog een uitspraak te bekomen nopens de vraag of 
het oordeel dat enkel periode 1 relevant was, kan worden gehandhaafd. 
 X kan zich weliswaar wapenen tegen die situatie: ten eerste kan vanwege A de officiële 
bevestiging gevraagd worden dat een eventueel principaal hoger beroep vanwege A, alle par-
tijen in zake zal roepen.  Ten tweede kan X ook zelf het initiatief nemen om principaal hoger 
beroep in te stellen – maar dat X in dat geval, bij ontstentenis van enig hoger beroep vanwege 
A, een incidenteel hoger beroep vanwege A niet meer zal kunnen ontlopen, lijkt onvermij-
delijk indien X zijn hoger beroep ook richtte tegen A.  Als nu echter A geen hoofdberoep 
aantekent (hij neemt genoegen met de 50% die hem zijn toegekend), en X richt zijn hoofd-
beroep uitsluitend tegen Y (m.a.w. men betwist de fout van B niet meer evenmin als de 
gegrondheid van wat A werd toegekend), dan is perfect denkbaar dat de appèlrechter uitein-
delijk oordeelt dat Y moet overgaan tot vergoeding ten bate van X.  A heeft in die hypothese 
een vonnis bekomen dat in kracht van gewijsde getreden is in de verhouding tussen A en X, 
maar dat in de verhouding tussen X en Y nog kan worden hervormd. 
 Het voorgaande illustreert ook dat een intellectuele tegenstrijdigheid nog iets anders is 
dan onsplitsbaarheid (zie daarover randnrs. 122 e.v.), want dat er een intellectuele tegen-
strijdigheid voorligt indien de eerste rechter oordeelt dat X tot dekking gehouden is maar de 
appèlrechter oordeelt vervolgens dat Y tot dekking gehouden is, waarbij echter X nog steeds 
gehouden blijft tot betaling jegens A ingevolge het in dat opzicht niet hervormde vonnis van 
de eerste rechter, staat buiten kijf.  De gezamenlijke uitvoering van beide vonnissen is echter 
niet onoverkomelijk, zodat het bestaan van een intellectuele tegenstrijdigheid op zich aller-
minst impliceert dat sprake zou zijn van onsplitsbaarheid. 
 
7. Devolutieve werking van het hoger beroep 
 
436. De devolutieve werking van het hoger beroep is een kenmerk van dat rechtsmiddel dat 
tot gevolg heeft dat, ook al wordt hoger beroep ingesteld tegen een beslissing waarmee de 
eerste rechter zijn rechtsmacht niet uitput over alle voor hem aanhangige geschilpunten, de 
appèlrechter, weliswaar binnen de perken van het hoger beroep van de partijen, kennis neemt 
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van de zaak in haar geheel.1075  De devolutieve werking is gericht op versnelling van de 
rechtspleging.1076

 Kennisnemen van de zaak in haar geheel, binnen de perken van het hoger beroep, impli-
ceert o.m. dat de appèlrechter ertoe gehouden is alle juridische en feitelijke aspecten van de 
zaak opnieuw te onderzoeken.1077  Als er geen sprake is van een beperkt hoger beroep, kan de 
appèlrechter aldus niet weigeren om de vraag m.b.t. een onontvankelijkheid (in een hypothese 
waarin geen sprake is van enig probleem dat in limine litis moet worden opgeworpen – mid-
delen van onontvankelijkheid kunnen meestal in iedere stand van het geding worden opge-
worpen, zie randnr. 60), niet opgeworpen voor de eerste rechter, alsnog voor het eerst in ho-
ger beroep te onderzoeken.1078

De devolutieve werking geldt niet wanneer de appèlrechter een door de eerste rechter 
bevolen onderzoeksmaatregel, zelfs maar ten dele, bevestigt (zie art. 1068 Ger. W.). 

Bijgevolg kan de appèlrechter zijn beslissing niet gronden op de beoordeling van de re-
sultaten van de onderzoeksmaatregel waarvan de eerste rechter kennis moet nemen.1079

 
437. Het Hof van Cassatie overwoog dat noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging noch artikel 6.1 E.V.R.M. geschonden worden door de appèlrechter die met toe-
passing van artikel 1068, eerste lid, Ger. W., op grond van de devolutieve kracht van het ho-
ger beroep uitspraak doet over een betwisting waarvoor de eerste rechter enkel het debat had 
heropend.1080

 In ontelbare gevallen impliceert de devolutieve werking van het hoger beroep dat een 
partij, althans voor een gedeelte van de discussie, een aanleg verliest.1081  Het recht op 

                                                 
1075  Zie o.m. Cass. 23 oktober 2000, S.00.0010/F, www.cass.be en Arr. Cass. 2000, 1641 (“Overwegende dat 

hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in 
hoger beroep, het evenwel aan de partijen staat door het hoofdberoep of het incidenteel beroep, de perken 
te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over de aan de eerste rechter voor-
gelegde betwistingen”). 

1076  Zie ook: K. BROECKX, “Devolutieve werking van het hoger beroep bij schending van het recht van verde-
diging in eerste aanleg?”, (noot onder Cass. 29 september 1995), R. Cass. 1996, 333; P. TAELMAN, “De-
volutieve werking van het hoger beroep”, (noot onder Cass. 9 november 1995), A.J.T. 1996-97, 125; J. 
VAN COMPERNOLLE, “Considérations sur l’effet dévolutif de l’appel dans le Code judiciaire”, (noot onder 
Cass. 24 december 1987 en Cass. 5 mei 1988, R.C.J.B. 1989, 523. 

1077  Cass. 18 mei 1998, Arr. Cass. 1998, nr. 260, p. 577. 
1078  Zie voor een toepassing: Cass. 18 mei 1998, Arr. Cass. 1998, nr. 260, p. 577. 
1079  Cass. 30 april 2001, S.99.0084/F, www.cass.be. 
1080  Cass. 5 januari 2006, R.W. 2006, 1264, noot S. MOSSELMANS en R.A.B.G. 2006, 833, noot P. 

VANLERSBERGHE.  Zie ook: BROECKX, K., “Devolutieve werking van het hoger beroep bij schending van 
het recht van verdediging in eerste aanleg?”, (noot onder Cass. 29 september 1995), R. Cass. 1996, 333. 

1081  Wanneer de eerste rechter nog niet over alle geschilpunten een uitspraak heeft gewezen, spreekt men ook 
wel van “verruimde” devolutieve werking, omdat in dat geval niet enkel de punten waarover de eerste 
rechter zich heeft uitgesproken worden “overgewenteld” naar het Hof van Beroep, maar wel de zaak in 
haar geheel (zie ook: P. VANLERSBERGHE, “De devolutieve kracht van het hoger beroep en de verwij-
zingsverplichting van de rechter in hoger beroep”, (noot onder Cass. 5 januari 2006), R.A.B.G. 2006, 
836).  Voor wat betreft de punten waarover de eerste rechter zich nog niet heeft uitgesproken, spreekt 
men dan van “evocatie” door de appèlrechter. 
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dubbele aanleg is echter geen algemeen rechtsbeginsel.1082  Het maakt evenmin een 
grondrecht uit.1083

 Het principe van de devolutieve werking raakt de openbare orde.1084  Op grond daarvan 
werd geoordeeld dat de appèlrechter, ook al vragen beide partijen dat de appèlrechter de zaak 
zou berechten, de zaak bij bevestiging van een onderzoeksmaatregel, toch moet terugzenden 
naar de eerste rechter.1085  Zie ook randnr. 740, waarin de lege ferenda zal worden 
voorgesteld om een en ander grondig te vereenvoudigen door de terugverwijzing bij 
bevestiging van een onderzoeksmaatregel, eenvoudigweg facultatief te maken. 
 
438. De appèlrechter die oordeelt over het hoger beroep tegen een vonnis op verzet, en dit 
verzet niet ontvankelijk verklaart, dient niet verder in te gaan op het geschil zelf tussen de 
partijen.1086

 Dat beginsel is niet beperkt tot vonnissen gewezen op verzet: telkens de appèlrechter 
vaststelt dat het hoger beroep onontvankelijk is, bestaat er geen aanleiding meer voor de ap-
pèlrechter om de gegrondheid van het aangewende rechtsmiddel te onderzoeken of om het ge-
schil zelf te beslechten. 
 In de gevallen waarin de eerste rechter zijn rechtsmacht nog niet volledig heeft uitgeput, 
lijkt er dan sprake te zijn van terugzending naar de eerste rechter buiten het geval van de be-
vestiging van een onderzoeksmaatregel, maar strikt gezien kan de appèlrechter een zaak waar-
van de berechting hem nooit op ontvankelijke wijze is voorgelegd, niet terugzenden.  De zaak 
is a.h.w. nooit tot op het niveau van de appèlrechter geraakt.  Wanneer de appèlrechter vast-
                                                 
1082  Zoals onder meer bevestigd wordt in: Arbh. Gent 20 november 2003, A.R. 12601, www.cass.be (“Verder 

is de regel van de dubbele aanleg geen algemeen rechtsbeginsel (cf. Cass., 2 november 1989, Arr. Cass. 
1989-90, 298; Cass., 9 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 37, voetnoot 5; Cass., 10 december 1987, 
Arr. Cass. 1987-88, 469).”).  Ook in strafzaken bestaat geen absoluut recht op een dubbele aanleg: Cass. 
7 mei 2003, P.03.0122/F, www.cass.be (“Overwegende dat artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten eenieder, die wegens een strafbaar feit is veroordeeld, het recht 
geeft zijn veroordeling en vonnis overeenkomstig de wet opnieuw te doen beoordelen door een hoger 
rechtscollege; / Overwegende, dat België, evenwel, naar aanleiding van de neerlegging, op 21 april 1983, 
van zijn bekrachtigingsoorkonde van dat verdrag, het voorbehoud heeft gemaakt dat die bepaling niet van 
toepassing zou zijn op de personen die, krachtens de Belgische wetgeving, rechtstreeks zijn verwezen 
naar een hoger rechtscollege zoals het hof van beroep”).  Zie ook de verwijzingen bij K. BROECKX, Het 
recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 
1995, p. 323, noot 2 en p. 413 e.v.; adde: G. CLOSSET-MARCHAL, “L’appel”, in P. TAELMAN en M. 
STORME, (eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en 
toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 131. 

1083  P. VAN ORSHOVEN, “Het (recht op) hoger beroep.  Waarom en waarheen?”, in J. LINSMEAU en M. 
STORME (eds.), Finalité et légitimité du droit judiciaire. / Het gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, 
Brugge, Die Keure, 2005, (133) 136.  Zie ook de verwijzingen aldaar op blz. 137-138, vn. 10, m.b.t. het 
gegeven dat de dubbele aanleg geen algemeen rechtsbeginsel uitmaakt.  Zie in dezelfde zin: A. FETTWEIS, 
Manuel…, 1987, 479. 

1084  Gent 15 november 2004, P. & B. 2005, 89; Antwerpen 21 mei 2002, 2000/RK/316 en 2001/RK/374, 
www.cass.be; S. MOSSELMANS, “De in art. 1068, tweede lid, Ger. W. bedoelde verwijzing is verplicht”, 
(noot onder Cass. 5 januari 2006), R.W. 2005-06, 1264; P. VANLERSBERGHE, “De devolutieve kracht van 
het hoger beroep en de verwijzingsverplichting van de rechter in hoger beroep”, (noot onder Cass. 5 
januari 2006), R.A.B.G. 2006, 836. 

1085  Gent 15 november 2004, P. & B. 2005, 89.  In dezelfde zin: P. VANLERSBERGHE, l.c., (836), 839. 
1086  Cass. 2 juni 2000, C.99.0186/N, www.cass.be. 
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stelt dat een rechtsmiddel niet ontvankelijk is, in een zaak waarin de rechtsmacht van de 
eerste rechter niet volledig was uitgeput, herleeft de saisine van de eerste rechter automatisch 
als gevolg van de afwijzing van het rechtsmiddel als zijnde onontvankelijk. 
 De appèlrechter die, ingevolge de onontvankelijkheid van een aangewend rechtsmiddel 
de zaak voor verdere berechting laat door de eerste rechter en daarbij bewoordingen gebruikt 
in de zin van “verzenden de zaak terug naar de eerste rechter”, schendt art. 1068 Ger. W. niet.  
Immers, van een echte terugverzending is dan, spijts de gebruikte bewoordingen, geen sprake.  
Een onontvankelijk hoger beroep kan geen geschil bij de appèlrechter aanhangig maken.1087

 
439. Terugverwijzing door de appèlrechter van de zaak naar de eerste rechter, is thans de uit-
zondering. 
 Enkel bij bevestiging van een in het bestreden vonnis bevolen onderzoeksmaatregel, 
kan er in burgerlijke zaken nog aanleiding bestaan tot verwijzing door de appèlrechter naar de 
eerste rechter (art. 1068, lid 2).1088

De appèlrechter die, na het hoger beroep gegrond te hebben verklaard, het bestreden 
vonnis wijzigt en uitspraak doet over het geschil zelf, dient de zaak niet naar de eerste rechter 
te verwijzen wanneer hij zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al had het beroepen von-
nis dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen.1089  In dat geval zou men inderdaad kunnen vol-
houden dat er sprake is van een “bevestiging van een onderzoeksmaatregel”, maar precies 
omwille van het feit dat het hoger beroep gegrond is en de appèlrechter het bestreden vonnis 
hervormt, bestaat er in dat geval geen aanleiding meer tot terugverwijzing naar de eerste 
rechter. 
 
440. Uit de volgende overwegingen blijkt echter dat de scheidingslijn met de principes aan-
gehaald in het vorige randnummer, enigszins subtiel is (toegegeven moet worden dat het 
praktische onderscheid tussen een onderzoeksmaatregel “(zelfs gedeeltelijk) bevestigen” dan 
wel “dezelfde onderzoeksmaatregel bevelen”1090, niet enorm is – de vraag of de onderzoeks-

                                                 
1087  Cass. 23 februari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 828; Cass. 15 februari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 649 en 

R.W. 1991-92, 150; M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht.  Algemene beginselen, bevoegdheid en 
burgerlijke rechtspleging, Gent, Academia Press, 2004, 446; J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, 
Handboek…, 2004, 550. 

1088  Zie voor een toepassing, in een geval waarin de bevolen (en door de appèlrechter bevestigde) onder-
zoeksmaatregel op het ogenblik van de uitspraak in hoger beroep zelfs reeds was uitgevoerd, doch waarin 
ingevolge art. 1068, lid 2, toch nog een verwijzing naar de eerste rechter zich opdrong: Cass. 10 oktober 
2005, S.05.0040/N, www.cass.be en P. & B. 2005, 291. 

1089  Cass. 14 oktober 2005, C.04.0408/F, www.cass.be; Cass. 29 januari 2004, AR C.01.0537/N, 
www.cass.be (“Dat de appèlrechters die, na de hogere beroepen gegrond te hebben verklaard, het 
beroepen vonnis wijzigen en zelf uitspraak doen over het geschil, de zaak niet naar de eerste rechter 
dienen te verwijzen wanneer zij zelf een onderzoeksmaatregel bevelen, ook al had het beroepen vonnis 
dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen”). 

1090  Ook mogelijk is dat de uitgangspunten van de eerste rechter verkeerd waren en dat de appèlrechter het 
eerste vonnis vernietigt, en vervolgens een gelijklopende onderzoeksmaatregel beveelt (maar uitgaande 
van andere uitgangspunten); in zo’n geval bestaat er geen aanleiding tot terugverzending, want zoiets 
maakt geen bevestiging uit van een onderzoeksmaatregel: Cass. 16 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 
54. 
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maatregel al dan niet reeds werd uitgevoerd, is op dit stuk niet geheel zonder belang, maar 
zoals hierna nog zal blijken, is die vraag niet doorslaggevend1091): 

“Overwegende dat het beroepen vonnis heeft vastgesteld dat verschillende partijen 
schuld treft en, alvorens recht te doen voor het overige, heeft het een deskundige aangewezen; 
/ Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis wijzigt, in zoverre het sommige partijen 
aansprakelijk had gesteld; dat het een andere deskundige aanwijst dan degene die door de 
eerste rechter was gekozen, en het door laatstgenoemde bevolen deskundigenonderzoek ge-
deeltelijk bevestigt, in zoverre het ertoe strekt de door het slachtoffer opgelopen letsels te be-
schrijven, de eventuele invloed van het gedrag van de eerstgenoemde twee verweerders en 
van eiser op de omvang van de schade van het slachtoffer te beoordelen en, ten slotte, de ver-
schillende graden van arbeidsongeschiktheid, het leed en de esthetische schade van het slacht-
offer te ramen; dat het arrest de deskundige vraagt zijn verslag neer te leggen ter griffie van 
het hof van beroep en beslist de zaak naar de bijzondere rol te verwijzen; / Overwegende dat, 
krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter in hoger beroep 
die, zoals te dezen, een in het beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel, zelfs gedeelte-
lijk, bevestigt, de zaak naar de eerste rechter moet verwijzen; / Overwegende dat de appèl-
rechters, door de verdere behandeling van de zaak aan zichzelf voor te behouden, die wetsbe-
paling hebben geschonden”.1092

 In dezelfde lijn ligt een arrest waarin het Hof oordeelde dat er aanleiding bestond tot te-
rugzending van de zaak naar de eerste rechter, wanneer de appèlrechter een onderzoeksmaat-
regel (gedeeltelijk) bevestigt doch uitbreidt tot andere jaren.1093

 
441. Van belang zijn nog de hierna vermelde arresten: 

“Overwegende dat, krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter verwijst indien hij, zelfs 
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt; dat hij 
in dat geval geen uitspraak hoeft te doen over punten die niet onafhankelijk zijn van de 
bevolen onderzoeksmaatregel; / Overwegende dat de appèlrechters de door de eerste rechter 
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigen en vervolgens oordelen dat de vordering van 
verweerster ‘thans reeds gegrond voorkomt voor een provisioneel bedrag van 7.500.000 
BEF’; dat zij derhalve een beslissing nemen die vreemd is aan de door de eerste rechter 
bevolen onderzoeksmaatregel; / Dat de appèlrechters door aldus te oordelen artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet schenden”.1094

                                                 
1091  Zie in dezelfde zin: G. CLOSSET-MARCHAL, “L’appel”, in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), Tien jaar 

toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomstperspectieven, 
Brugge, Die Keure, 2004, 147. 

1092  Cass. 21 november 2002, C.01.0542/F, www.cass.be. 
1093  Cass. 21 juni 2002, C.01.0198/F, www.cass.be.  De uitbreiding tot andere jaren impliceert dat de op-

dracht op dat stuk allicht nog niet werd uitgevoerd – of de onderzoeksmaatregel door de appèlrechter be-
volen al dan niet reeds werd uitgevoerd, is dus geen doorslaggevend criterium bij het maken van het on-
derscheid tussen enerzijds een bevestiging van een onderzoeksmaatregel en anderzijds het bevelen door 
de appèlrechter van een onderzoeksmaatregel met (gedeeltelijk) hetzelfde voorwerp als die bevolen door 
de eerste rechter. 

1094  Cass. 20 oktober 2000, C.99.0440/N, www.cass.be. 
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 Uit dit arrest vloeit m.a.w. voort dat, zelfs al bevestigt de appèlrechter een door de 
eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel, er geen aanleiding bestaat tot terugverzending 
van de zaak naar de eerste rechter indien de appèlrechter vervolgens uitspraak doet over 
elementen die onafhankelijk zijn van de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel 
(anders gezegd: elementen waarvoor de onderzoeksmaatregel niet dienend is).1095

 Dit impliceert uiteraard dat de appèlrechters een tegen het bestreden vonnis geformu-
leerde grief die geen betrekking heeft op de onderzoeksmaatregel, gegrond verklaren.  In het 
geval waarin alle grieven ongegrond zijn en de appèlrechter een onderzoeksmaatregel beves-
tigt, bestaat er wel aanleiding tot terugverzending naar de eerste rechter indien die zijn rechts-
macht nog niet volledig heeft uitgeput. 
 Ook mogelijk is dat de appèlrechter een incidenteel hoger beroep afwijst als zijnde on-
gegrond (op basis van elementen die al dan niet voortvloeien uit een door de eerste rechter be-
volen onderzoeksmaatregel), en vervolgens de zaak terugzendt naar de eerste rechter bij be-
vestiging van een door hem bevolen onderzoeksmaatregel.1096

 Als m.a.w. de appèlrechter de zaak niet definitief en volledig kan beslechten op grond 
van elementen die los staan van de door hem bevestigde onderzoeksmaatregel, zal hij de zaak 
moeten terugverzenden naar de eerste rechter. 
 
442. Wanneer er aanleiding bestaat tot terugverzending van de zaak naar de eerste rechter, 
gaat het om een terugverzending van de zaak in haar geheel (d.i.: het volledige gedeelte van 
de zaak nog niet beslecht door de appèlrechter).  De appèlrechter kan m.a.w. niet de zaak 
terugverzenden naar de eerste rechter enkel voor wat betreft de onderzoeksmaatregel, en 
oordelen dat de verdere behandeling van de zaak aan de appèlrechter toekomt.1097

 Wel kan de appèlrechter, zoals gezegd, reeds uitspraak doen over grieven die geen 
betrekking hebben op de onderzoeksmaatregel.  De appèlrechter heeft immers de bevoegdheid 
om de vordering te beslechten in zoverre de bevestigde onderzoeksmaatregel niet dienend is 
voor de beoordeling.1098

 
443. Wanneer de appèlrechter vaststelt dat het bestreden vonnis dient te worden vernietigd, 
bijvoorbeeld wegens miskenning van de taalwet van 15 juni 1935, waarna de appèlrechter 
zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, bestaat er geen aanleiding tot terugzending van de zaak 
naar de eerste rechter.1099  Dit sluit aan op wat in het vorige randnummer aan de orde was.1100

 
                                                 
1095  In dezelfde zin: A. KOHL, “L’effet dévolutif de l’appel en droit belge, français et allemand”, in Liber 

amicorum en l’honneur de Raymond Martin, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G.D.J., 2004, 116. 
1096  Cass. 7 januari 2000, C.96.0349/N, www.cass.be en Arr. Cass. 2000, 2000, nr. 15, p. 36. 
1097  Cass. 9 november 1995, Arr. Cass. 1995, 989. 
1098  Cass. 11 januari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 629, R.W. 1990-91, 259, noot K. BROECKX, R.C.J.B. 1989, 

523, noot J. VAN COMPERNOLLE. 
1099  Arbh. Gent, afd. Brugge, 21 maart 2001, A.R. 99/067, www.cass.be. 
1100  Zie nog voor een andere toepassing: Cass. 30 september 1996, Arr. Cass. 1996, 828 (de appèlrechter kan 

zijn beslissing niet gronden op de resultaten van een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel, 
wanneer de eerste rechter daarover nog geen uitspraak deed). 
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444. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de beslissing waarbij de rechter, overeen-
komstig artikel 1358, lid 2, Ger. W., beveelt dat rekening en verantwoording zal worden ge-
daan ten overstaan van een door hem te benoemen deskundige, geen onderzoeksmaatregel is 
in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.1101

 
445. De opdracht die de rechter geeft aan een notaris om een inventaris van de huwelijksge-
meenschap op te stellen in het kader van een gerechtelijke verdeling, is geen onderzoeksmaat-
regel.1102  De notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt niet op als een 
deskundige, maar vervult een specifieke opdracht die de taak van een deskundige 
overstijgt.1103  Idem voor wat betreft de notaris die een vereffening-verdeling opstelt m.b.t. 
een nalatenschap.1104

De rechter beveelt evenmin een onderzoeksmaatregel doordat hij beslist dat de bevolen 
inventaris moet worden afgewacht alvorens te oordelen over het opleggen van een provisione-
le uitkering na echtscheiding, ook al maakt hij voorbehoud voor nog meerdere toekomstige 
maar nog niet bevolen onderzoeksmaatregelen.1105

 
446. De beslissing waarbij de eerste rechter een prejudiciële vraag stelt aan het Europees 
Hof van Justitie, is geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 Ger. W.1106

 Hetzelfde geldt voor de beslissing waarbij een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het 
Arbitragehof. 
 
447. Een vonnis dat de zaak onbepaald uitstelt voor afrekening tussen de partijen, beveelt 
geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.1107

 Een vonnis waarbij de rechter het debat heropent om aan een partij toe te laten haar 
vordering te preciseren, beveelt evenmin een onderzoeksmaatregel.1108

 
448. Krachtens art. 1068 Ger. W. maakt het hoger beroep “het geschil zelf” aanhangig bij de 
appèlrechter.  Daaruit volgt (natuurlijk) niet dat de appèlrechter voor wie het geschil in kort 
geding ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep wordt gebracht en die oordeelt 

                                                 
1101  Cass. 12 november 2004, C.02.0447/N, www.cass.be. 
1102  Cass. 10 januari 2003, C.01.0546/N, www.cass.be.  Zie in dezelfde zin: Cass. 8 juni 2000, C.96.0168/N, 

www.cass.be (“Overwegende dat de opdracht gegeven aan een notaris een aanvullende staat van 
‘afrekening-vereffening’ en een boedelbeschrijving te maken in het kader van een gerechtelijke verdeling 
geen onderzoeksmaatregel uitmaakt, ook al wordt de behandeling van de geschilpunten door de recht-
bank verdaagd tot na de opstelling van de inventaris; dat de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is 
verzonden, niet optreedt als een deskundige doch een specifieke taak vervult die de taak van een des-
kundige overstijgt”). 

1103  Idem. 
1104  Cass. 28 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1351. 
1105  Idem. 
1106  Cass. 21 oktober 2002, S.00.0155/F & S.00.0156/F, www.cass.be en P. & B. 2002, 279. 
1107  Cass. 30 maart 2000, C.97.0117/N, www.cass.be. 
1108  Cass. 23 oktober 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1239. 
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dat de eerste rechter in kort geding terecht beslist heeft dat de vordering de grenzen van het 
voorlopige overschrijdt, uitspraak zou moeten (en zelfs: kunnen) doen over aanspraken die 
niet tot de bevoegdheid van de rechter in kort geding behoren.  Het Hof van Cassatie zag zich 
genoodzaakt die evidentie1109 te bevestigen in een arrest van 26 november 1998.1110  In die 
zaak was de bestreden uitspraak gewezen door de beslagrechter, maar ook dan blijft het een 
evidentie dat de appèlrechter geadieerd ingevolge een hoger beroep tegen een uitspraak van 
de beslagrechter, slechts uitspraak kan doen over het executiegeschil waarover de 
beslagrechter uitspraak deed en niet kan oordelen als bodemrechter.  De grond van de zaak 
valt in zo’n geval volkomen buiten de saisine van het hof van beroep. 
 
449. Voor wat betreft de gevolgen van de devolutieve werking van het hoger beroep en de 
verhouding tussen de appèlrechter en de eerste rechter inzake een kort geding, zijn de vol-
gende overwegingen verhelderend (de draagwijdte van de in het arrest uiteengezette principes 
is trouwens niet beperkt tot de familierechtelijke context): 

“Overwegende dat dient vastgesteld dat de bestreden beschikking d.d. 08.10.2001 het-
zelfde voorwerp heeft als deze van 10.07.2000, m.n. de verblijfsregeling en de onderhouds-
bijdrage i.v.m. M.; dat door het instellen van het hoger beroep tegen de beschikking d.d. 
10.07.2000 het geschil volledig aanhangig is bij dit Hof (art. 1068, 1ste lid Ger. W.), zodat het 
de Voorzitter in beginsel niet toekomt om, hangende het hoger beroep tegen zijn eerdere 
uitspraak, de voorlopige maatregelen nog te wijzigen of nieuwe voorlopige maatregelen te be-
velen op grond van sindsdien gewijzigde omstandigheden (zie o.m. SENAEVE, P., ‘De proce-
dure tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten’ in ‘De hervorming van de echtschei-
dingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen’, Maklu, 1997, nr. 534, p. 230; SENAEVE, 
P., ‘De procesrechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen’ in ‘Voorlopige 
maatregelen tussen echtgenoten’, Acco, 1989, p. 334 e.v., nr. 413 e.v.); dat de blijvende 
saisine van de Voorzitter ingevolge artikel 1280, 9de lid, Ger.W. hieraan niets gewijzigd heeft 
(zie o.m. SENAEVE, o.c., nr. 535, p. 230; BAETEMAN e.a., Overzicht van rechtspraak, 
‘Personen- en Familierecht’, T.P.R. 2001, p. 1801 e.v., nr. 338); / dat, zelfs indien aanvaard 
zou worden dat een saisine van de Voorzitter mogelijk zou zijn op grond van art. 584 Ger.W. 
ingeval van hoogdringendheid en volstrekte noodzakelijkheid, het aangewezen is dat, om 
parallelle gedingen en beslissingen te vermijden, de Voorzitter de uitwerking van zijn 
beschikking in de tijd beperkt tot op het ogenblik waarop de uitspraak in hoger beroep 
uitwerking zal hebben (zie o.m. SENAEVE, Procesrechtelijke aspecten, o.c., p. 335-336, nr. 
416), wat in casu echter niet gebeurde”.1111

 De beslissing van de Voorzitter om in een dergelijke situatie de werking van zijn maat-
regel te beperken totdat het Hof van Beroep zich zal hebben uitgesproken, verdient weliswaar 
aanbeveling, maar maakt geen verplichting uit.  Het feit dat de Voorzitter zich immers op-
nieuw uitspreekt hangende een appèlprocedure, veronderstelt gewijzigde omstandigheden.  
                                                 
1109  Zie echter randnr. 232 i.v.m. één van de arresten van het Hof van Cassatie van 11 mei 1990: in het licht 

van dat arrest – waarvan de leer echter als verlaten mag gelden – blijkt die kwestie misschien niet zo 
evident. 

1110  Cass. 26 november 1998, Arr. Cass. 1998, 1077. 
1111  Antwerpen 21 mei 2002, 2000/RK/316 en 2001/RK/374, www.cass.be. 
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De Voorzitter kan op grond daarvan een nieuwe maatregel opleggen.  De saisine van het Hof 
van Beroep strekt zich in een dergelijk geval slechts uit tot de beschikking waartegen het 
hoger beroep gericht is, hoewel het in deze situatie uiterst onwaarschijnlijk voorkomt dat 
tegen de eventuele tweede beslissing van de Voorzitter, niet ook hoger beroep wordt 
ingesteld. 

Als er geen sprake is van gewijzigde omstandigheden, zal de Voorzitter inderdaad moe-
ten vaststellen dat hij over de vordering reeds uitspraak gedaan heeft, maar dat de zaak thans 
aanhangig is bij het Hof van Beroep – ingevolge de devolutieve werking zal hij dan de zaak 
dienen te verwijzen naar het Hof van Beroep, zo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen in 
het arrest geciteerd in vorige voetnoot.  Als echter de Voorzitter vaststelt dat de omstandig-
heden niet gewijzigd zijn en dat men precies dezelfde maatregel vordert als reeds toegekend 
(doch waartegen hoger beroep hangende is), mag hij de vordering ook – indien zulks door een 
partij wordt opgeworpen – onontvankelijk verklaren op grond van de exceptie van gewijsde 
(art. 27 Ger. W.).  Indien de omstandigheden niet gewijzigd zijn maar men iets anders vordert, 
kan de exceptie van gewijsde geen hinderpaal vormen voor de ontvankelijkheid van de vor-
dering; in dat geval zou de Voorzitter kunnen oordelen dat het feit zelf dat men iets anders 
vordert, een wijziging van de omstandigheden oplevert; indien dat echter in de omstandighe-
den van de zaak niet kan worden volgehouden, kan zich inderdaad een situatie voordoen 
waarin de rechter, desnoods ambtshalve, de zaak dient te verwijzen naar het Hof van Beroep 
ingevolge de devolutieve werking.1112

 
450. Wanneer een zaak aanhangig gemaakt wordt voor het Hof van Beroep, dat vervolgens 
ambtshalve vaststelt dat de eerste rechter een regel van materiële bevoegdheid geschonden 
heeft (bijvoorbeeld: het Hof van Beroep stelt vast dat een vordering aanhangig gemaakt werd 
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg hoewel zij betrekking heeft op vergoeding van schade 
voortvloeiend uit een verkeersongeval zodat de zaak had moeten worden verwezen naar de 
Politierechtbank op grond van art. 601bis Ger. W.), dan verwijst het Hof van Beroep de zaak 
naar de bevoegde appèlrechter, in casu de Rechtbank van Eerste Aanleg, zetelend in hoger be-
roep.1113  De devolutieve werking sluit in zo’n geval terugverwijzing naar de eerste rechter 
uit.  Eens een zaak op het niveau van de appèlrechter beland is, kan zij slechts terug op het 
niveau van de eerste aanleg belanden bij bevestiging van een onderzoeksmaatregel.1114  In het 
aangehaalde geval zou men kunnen denken: er is hoger beroep tegen een beslissing van de 
rechtbank van eerste aanleg, maar uiteindelijk wordt de zaak toch terugverzonden naar de 
rechtbank van eerste aanleg, zodat misschien een uitzondering schijnt voor te liggen op het 
principe van de devolutieve werking.  Dat is echter slechts schijn, omdat de zaak door het Hof 
van Beroep niet wordt teruggezonden naar de eerste rechter (zijnde de rechtbank van eerste 
aanleg, zetelend in eerste aanleg), maar wel naar de materieelrechtelijk bevoegde appèlrechter 
(zijnde de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in hoger beroep). 
                                                 

1114  Behoudens het geval van het onontvankelijk hoger beroep, zie randnr. 438. 

1112  Zie ook over die problematiek: D. LINDEMANS, “Nieuwe maatregelen in kort geding in geval van hoger 
beroep tegen een vorige beschikking”, (noot onder Voorz. Rb. Brussel 5 april 1982), R.W. 1982-83, 
1059. 

1113  Cass. 19 april 2002, C.01.0014/F, www.cass.be, zie ook randnr. 211 over dat arrest. 

 



 – 375 –

 
8. Relatieve werking van het hoger beroep 
 
451. Hoger beroep brengt niet ipso facto de gehele zaak ter berechting voor de appèlrechter 
(zie ook randnr. 454 e.v. i.v.m. het beperkt hoger beroep). 
 Het hoger beroep heeft relatieve werking of relatieve kracht.1115  Dat impliceert dat, 
wanneer er in eerste aanleg verschillende partijen zijn, het hoger beroep van één van hen 
alleen haar ten goede komt; de in eerste aanleg gewezen beslissing gaat in kracht van 
gewijsde ten aanzien van een partij die geen hoger beroep instelt of wiens hoger beroep niet 
ontvankelijk is en die geen gedaagde in hoger beroep is, wanneer die beslissing niet meer 
vatbaar is voor verzet of hoger beroep vanwege die partij.1116

De relatieve werking van het hoger beroep strekt zich uit in personele zin, maar ook in 
materiële zin (m.a.w. met betrekking tot datgene waartegen het hoger beroep gericht is). 

De relatieve werking van het hoger beroep wordt samenvat in het adagium “tantum de-
volutum quantum appelatum”; zij vormt een toepassing van het beschikkingsbeginsel (in bur-
gerlijke procedures bepalen de partijen de grenzen van het geding; zie randnrs. 41 en 675).  
De appèlrechter mag dus enkel kennisnemen van de gegevens die de partijen uitdrukkelijk bij 
hem aanhangig hebben gemaakt, ofwel in het verzoekschrift in hoofdberoep, ofwel bij wege 
van incidenteel beroep.1117

 
452. De relatieve werking van het hoger beroep, moet in bepaalde gevallen aanzetten tot 
waakzaamheid. 
 Stel dat eiser A overgaat tot dagvaarding van verweerders B en C.  In eerste aanleg be-
komt A een veroordeling in solidum lastens B en C (voor een totaal van 100). 
 Vervolgens tekent enkel B hoger beroep aan.  B vordert niets tegen C (ook geen vrij-
waring), maar vordert slechts de reductie van zijn gehoudenheid tot 50.  Als B niet eens C bij 
het hoger beroep betrekt, gaat het (per hypothese betekende) vonnis in kracht van gewijsde in 
de verhouding A–C.  Het resultaat zal vanzelfsprekend niet kunnen zijn dat A ooit het recht 
verwerft om 100 in te vorderen lastens C en vervolgens nog eens 50 lastens B (tenzij indien 
de appèlrechter zou oordelen dat wat A uiteindelijk toekomt, 150 is).  Ook al zou het vonnis 
in kracht van gewijsde treden in de verhouding A–C, dan nog kan er sprake zijn van verlies 
van actualiteit van de titel mocht A (aan wie ook volgens de appèlrechter uiteindelijk slechts 
een totaal van 100 toekomt) reeds meer dan 50 ontvangen hebben vanwege C, althans 
wanneer A inmiddels reeds geheel of gedeeltelijk betaald werd door B. 
 Als B wel C bij het hoger beroep betrekt, zonder iets te vorderen lastens C, of hooguit 
de bindendverklaring van de te wijzen appèlbeslissing, waarbij A zich gedraagt naar de wijs-

                                                 
1115  Cass. 19 september 2003, C.02.0490/F, www.cass.be en J.L.M.B. 2003, 1571, noot G. DE LEVAL. 
1116  Idem.  Zie in dezelfde zin: Cass. 19 maart 2004, C.03.0386/F, www.cass.be (“…uit de relatieve werking 

van het hoger beroep volgt dat, in de regel, het door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen 
haar ten goede komt”). 

1117  Cass. 11 februari 2000, C.98.0526/F, www.cass.be en Arr. Cass. 2000, nr. 111, p. 393; zie ook concl. van 
Adv.-gen. HENKES voor Cass. 19 april 2002, C.01.0014/F, www.cass.be. 
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heid van de appèlrechter, en waarbij de termijn voor hoger beroep verstreken is, dan kan C in 
die constellatie hoofdberoep en evenmin incidenteel hoger beroep instellen. 
 De appèlrechter kan in dat geval de gehoudenheid van C niet verminderen. 
 Het volgende arrest illustreert dat het voorgaande niet een zuiver theoretische situatie 
betreft: 

“Overwegende dat het bestreden vonnis, op het hoger beroep van de partij die opgeroe-
pen is tot bindendverklaring van het vonnis dat haar in solidum met verweerster veroordeeld 
had tot volledige vergoeding van de door eiser geleden schade, verweersters veroordeling ver-
mindert tot de vergoeding van de helft van die schade; / Dat het bestreden vonnis, door aldus 
uitspraak te doen, bij ontstentenis van elk hoger beroep van verweerster, de artikelen 1068, 
eerste lid, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt”.1118

 
453. Toegegeven moet worden dat de situatie aan de orde in het vorige randnummer, prima 
facie onbillijk kan lijken.  Bij nader inzien, zal iets dergelijks nochtans niet zo vaak aan de 
orde zijn.  Immers: in de meeste gevallen, zal C wel degelijk het recht hebben om incidenteel 
hoger beroep in te stellen (en moet hij van dat recht maar gebruik maken indien hij zijn 
veroordeling door de eerste rechter gereduceerd wenst te zien).  Zodra A zich niet gedraagt 
naar de wijsheid (of zodra hij iets anders vordert dan louter de afwijzing van het ingestelde 
hoger beroep) maar aan de appèlrechter de bevestiging van de gewezen uitspraak vraagt, 
bestaat er een geschil tussen A en C en richt A eigenlijk (opnieuw) een vordering tegen C, 
zodat C in dat geval incidenteel hoger beroep kan aantekenen (meer daarover onder randnrs. 
480 e.v.). 
 Om te vermijden dat iets dergelijks zich voordoet, zal vooral C waakzaam moeten zijn 
en bij een hoofdberoep vanwege B, indien nog mogelijk zelf ook hoofdberoep moeten instel-
len. 
 Immers: als C zulks niet doet en A gedraagt zich naar de wijsheid in zoverre het de ver-
houding tussen A en C betreft of A vordert slechts de afwijzing van het door B ingestelde ho-
ger beroep, terwijl B niets anders vordert tegen C dan de bindendverklaring van de te wijzen 
appèlbeslissing, dan kan inderdaad slechts worden vastgesteld dat C geen mogelijkheid heeft 
om incidenteel hoger beroep in te stellen en dat het vonnis in de verhouding A–C in kracht 
van gewijsde getreden is… 
 
9. Beperkt hoger beroep 
 
454. Beperkt hoger beroep is denkbaar wanneer voor de eerste rechter een discussie gevoerd 
is die de partijen in hoger beroep niet opnieuw wensen te voeren (bijvoorbeeld: was de vor-
dering verjaard?).  Wanneer de appellant geen hoger beroep instelt tegen de beslissing van de 
eerste rechter om bv. de vordering als niet-verjaard te beschouwen, impliceert zulks uiteraard 
niet dat de geïntimeerde het recht zou verbeuren om incidenteel hoger beroep in te stellen te-
gen de beslissing van de eerste rechter waartegen de appellant het hoofdberoep niet had ge-

                                                 
1118  Cass. 19 maart 2004, C.03.0386/F, www.cass.be. 
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richt.  Beslissingen van de eerste rechter waartegen door de appellant geen hoger beroep 
wordt ingesteld, treden dus niet ipso facto in kracht van gewijsde (zie randnr. 126). 
 Pas wanneer beide partijen (expliciet of impliciet) te kennen geven een bepaald aspect 
van de beslissing van de eerste rechter niet meer aan te vechten, moet die discussie niet meer 
in hoger beroep worden gevoerd en mag (of beter: moet) ook de appèlrechter ze buiten be-
schouwing laten.  Met name indien er betekend is, is dan denkbaar dat een beslissing 
gedeeltelijk in kracht van gewijsde treedt. 
 Immers, de aanhangigmaking van een zaak bij de appèlrechter is beperkt tot de beschik-
kingen die de eerste rechter heeft genomen en waartegen een ontvankelijk hoger beroep is in-
gesteld.1119  De appèlrechter kan de beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan, 
niet wijzigen.1120

 
455. Wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, kan geen nako-
mend hoger beroep worden ingesteld door de appellant tegen de overige beslissingen waarte-
gen hij geen hoger beroep heeft ingesteld, wanneer de termijn van hoger beroep inmiddels 
verstreken is ten gevolge van de betekening (art. 1068, eerste lid, Ger. W.).1121

 
456. Soms ligt een fenomeen voor dat lijkt op een beperkt hoger beroep, maar dat bezwaar-
lijk als een beperkt hoger beroep kan worden beschouwd.  Stel: er is een vonnis A waarin de 
rechter zijn rechtsmacht over een bepaald punt uitput.  Het wordt gevolgd door vonnis B 
waarin de rechter uitspraak doet over de overige punten van de vordering.  Vervolgens wordt 
hoger beroep ingesteld dat enkel gericht is tegen vonnis B.   
 Als de eerste rechter zijn rechtsmacht reeds m.b.t. een bepaald punt heeft uitgeput in 
vonnis A, dan kan de appèlrechter voor wie hoger beroep aanhangig is gemaakt tegen vonnis 
B, geen uitspraak meer doen die indruist tegen het gezag van gewijsde van vonnis A.  
Immers, in die hypothese is geen hoger beroep aanhangig tegen vonnis A.1122

Zie ook randnrs. 127 e.v. i.v.m. hoger beroep tegen vonnissen alvorens recht te doen en 
vonnissen inzake de bevoegdheid. 
 
10. Overige problemen i.v.m. de ontvankelijkheid van het hoger beroep 
 
457. De wettelijke regels inzake toelaatbaarheid van een hoger beroep zijn, zoals reeds ver-
meld in randnr. 61, van openbare orde.1123  Zie ook randnr. 95 i.v.m. hoger beroep en het be-
langvereiste en randnrs. 117 e.v. i.v.m. de laattijdigheid van hoger beroep. 
 
458. De vrijwillige uitvoering van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is, ontneemt het 
hoger beroep noch het belang, noch het voorwerp.1124  Allerlei redenen kunnen aan de grond-
                                                 
1119  Cass. 19 december 2003, C.02.0050/F, www.cass.be. 
1120  Idem. 
1121  Cass. 25 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 440.  Meer daarover onder randnr. 126. 
1122  In dezelfde zin: Cass. 4 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 864. 
1123  Arbh. Antwerpen 3 oktober 2003, A.R. 2010403, www.cass.be. 
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slag liggen van een vrijwillige uitvoering van een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is (bv. 
vermijden dat de tegenpartij overgaat tot betekening wat per hypothese het startpunt zou kun-
nen zijn voor de verbeurte van dwangsommen).  Die attitude impliceert geenszins een stil-
zwijgende berusting, hoewel het natuurlijk nooit kwaad kan in een dergelijk geval daar expli-
ciet op te wijzen. 
 
11. (Handhaving van) vormvoorschriften m.b.t. de inhoud van de beroepsakte 
 
459. De vormvoorschriften waaraan een beroepsakte dient te beantwoorden, staan opgesomd 
in art. 1057 Ger. W.  Luidens de tekst van die bepaling, zijn alle daar opgesomde elementen 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. 
 Uit de volgende randnummers zal blijken dat een nietigheid op grond van art. 1057, in 
aanmerking kan komen voor verzachting, hetzij wegens ontstentenis van belangenschade, het-
zij wegens het bereiken van het normdoel. 
 
460. Krachtens art. 1057, 5°, Ger. W., dient de beroepsakte te vermelden: de rechter in hoger 
beroep.  Hoewel men kan redetwisten over de opportuniteit daarvan, vermeldt de lijst van 
zgn. “absolute” nietigheden van art. 862, in het vierde punt: “de aanwijzing van de rechter die 
van de zaak kennis moet nemen”.1125  In de tweede paragraaf van art. 862 wordt echter 
uitdrukkelijk vermeld dat ook in de gevallen van art. 862 – waarvoor geen belangenschade 
vereist is – de verzachting op grond van art. 867 mogelijk blijft (normdoel bereikt). 
 Op grond van die bepalingen, zou men derhalve kunnen menen dat bij niet-vermelding 
van de rechter in hoger beroep in de beroepsakte, een “absolute” nietigheid dreigt.  In dit ver-
band is de volgende overweging van het Arbeidshof te Antwerpen interessant: 

“Met betrekking tot de exceptie gesteund op artikel 1057, 5°, van het Ger. W. stelt het 
Hof vast dat het verzoekschrift in hoger beroep neergelegd werd ter griffie van het Arbeidshof 
te Antwerpen, afdeling Antwerpen; / door deze neerlegging ter griffie werd ondubbelzinnig 
het gerecht aangeduid dat kennis diende te nemen van het hoger beroep, zodat voldaan is aan 
artikel 1057, 5°, van het Ger. W.; alleszins werd op deze wijze het normdoel van deze vorm-
vereiste bereikt”.1126  Die beslissing verdient bijval. 
 
461. Een beroepsakte is in zekere zin vergelijkbaar met een dagvaarding, hoewel de wet voor 
de dagvaarding een “korte samenvatting van de middelen” voorschrijft (art. 702, 3°) terwijl de 
wet niet vereist dat de uiteenzetting van de grieven beknopt zou zijn of slechts een korte 
samenvatting daarvan (zie immers art. 1057, 7°, waarin sprake is van “de uiteenzetting van de 
grieven”).1127

                                                                                                                                                         
1124  Cass. 24 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1026. 
1125  Zie voor een toepassing: Brussel 19 oktober 1999, A.J.T. 2000-01, 299.
1126  Arbh. Antwerpen 26 februari 2004, A.R. 2030132, www.cass.be. 
1127  Zie ook: K. BROECKX, “De grieven in de beroepsakte”, (noot onder Cass. 16 december 1994), R. Cass. 

1995, 181; G. CLOSSET-MARCHAL, “L’acte d’appel et sa motivation”, (noot onder Cass. 14 december 
2000), R.G.D.C. 2002, 231. 
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 In een arrest van het Hof van Cassatie van 2 mei 2005 wordt duidelijk samengevat wat 
de uiteenzetting van de grieven moet bevatten en wat zij beoogt: 

“Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, 
bevat de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting van de grieven; 
voor de nakoming van die verplichting is het noodzakelijk maar voldoende dat appellant zijn 
bezwaren tegen de bestreden beslissing vermeldt; die vermelding moet klaar en duidelijk ge-
noeg zijn om de geïntimeerde in staat te stellen zijn conclusie voor te bereiden en om de ap-
pèlrechter in staat te stellen de draagwijdte ervan na te gaan; / die verplichting houdt niet in 
dat ook de middelen tot staving van de grieven moeten worden vermeld”.1128

 Het Hof van Cassatie overwoog in dit verband nog dat de appellant zelf oordeelt hoe 
gedetailleerd hij zijn grieven in de akte van hoger beroep uiteenzet.1129

 
462. Een aaneenschakeling van algemene bewoordingen in de beroepsakte en de loutere ver-
wijzing naar een conclusie, voldoen niet aan het vereiste van art. 1057, 7°, Ger. W.1130

 
463. Geoordeeld werd dat de beroepsakte niet àlle grieven moet bevatten.1131  Die 
rechtspraak kan worden goedgekeurd, in het licht van het evolutief karakter van de rechtsver-
houding in hoger beroep.  Immers, nog belangrijker dan de vraag of de eerste rechter een 
juiste beslissing genomen heeft, is de oplossing van het geschil tussen de partijen – en dat kan 
na de beslissing van de eerste rechter verder geëvolueerd zijn.1132

 
464. Het vereiste van de uiteenzetting van de grieven is krachtens art. 1057 voorgeschreven 
op straffe van nietigheid, maar die nietigheid kan bij ontstentenis van belangenschade voor 
verzachting in aanmerking komen.1133  De volgende overwegingen uit een arrest van het 
Arbeidshof te Brussel van 8 december 2003 illustreren dat de verzachting geen automatisme 
uitmaakt.1134  Die overwegingen zijn ook meldenswaard omdat daarin terecht overwogen 

                                                 
1128  Cass. 2 mei 2005, S.04.0161/F, www.cass.be en J.T. 2006, 224.  In dezelfde zin: Cass. 14 december 

2000, Arr. Cass. 2000, 1994; Cass. 7 september 2000, A.R. C.99.0171/F, www.cass.be.  Adde: 
Antwerpen 16 maart 2004, P. & B. 2005, 87, met verwijzingen. 

1129  Cass. 26 september 2005, S.05.0017/N, www.cass.be en P. & B. 2005, 299; Cass. 18 oktober 2004, 
C.03.0575/N, www.cass.be.  Zie in dezelfde zin: Antwerpen 28 juni 2000, 1998/AR/17, www.cass.be. 

1130  Cass. 14 december 2000, Arr. Cass. 2000, 1994; G. CLOSSET-MARCHAL, “L’appel”, in P. TAELMAN en 
M. STORME, (eds.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en 
toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 141. 

1131  Arbh. Gent 14 mei 2001, A.R. 103/00, www.cass.be; Brussel 19 juni 1996, R.W. 1996-97, 791. 
1132  Zie nochtans: Cass. 20 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 698 en P. & B. 2000, 133 (“Dat de rechter over de bij 

hem aanhangige vordering weliswaar uitspraak moet doen met inachtneming van de feiten die zich in het 
loop van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op het geschil, maar bij het beoordelen 
van aanvullende vorderingen de grenzen door artikel 808 van het voormelde wetboek gesteld, niet mag 
overschrijden”).  Zie ook randnrs. 180 en 479. 

1133  Antwerpen 28 juni 2000, 1998/AR/17, www.cass.be; C. LECLERCQ, Eléments pratiques de procédure 
civile, Brussel, Bruylant, 1993, 160. 

1134  Zie ook: Cass. 14 december 2000, Arr. Cass. 2000, 1994 (belangenschade wordt aanvaard; dit ingevolge 
de aanzienlijke vertraging bij de beslechting van het geschil). 
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wordt dat een nietszeggende formule in een beroepsakte gelijk kan staan met afwezigheid van 
grieven: 

“Deze formele vereiste is gerechtvaardigd en doeltreffend, dit om dilatoire beroepen te 
beperken en om een versnelling van de procedure toe te laten.  Door een gemotiveerde be-
roepsakte vindt een versnelling van de procedure plaats.  Voor onderhavige Kamer van het 
Arbeidshof is een vaststellingstermijn van 4 maanden gebruikelijk, zodat reeds 4 maanden na 
het instaatstellen van een zaak, deze kan behandeld worden, reden te meer dat de formele ver-
eiste van artikel 1057, 7°, Ger. W. alle zin en haar volledig praktisch nut heeft. / De omstan-
digheid dat de geïntimeerde op haar beurt door eigen inertie de procedure nodeloos verlengd 
heeft, is volgens het Hof van Cassatie in zijn arrest van 10 februari 1975, Arr. Cass. 1975, 
648, zonder belang. / De door appellante nietszeggende formule dat de eerste rechter ten on-
rechte (…) heeft toegekend, zoals in het beroepsverzoekschrift weergegeven, zonder verdere 
grieven, komt neer op een afwezigheid van grieven zoals vereist door artikel 1057, 7°, van het 
Gerechtelijk Wetboek (…) De niet-naleving wordt door geïntimeerde in limine litis opgewor-
pen. / De beroepsakte is bijgevolg nietig wegens gebrek aan motivering.  Zij schaadt de belan-
gen van geïntimeerde, daar dit verzuim de mogelijkheid tot vlugge afhandeling van het hoger 
beroep eventueel op de inleidende zitting daadwerkelijk aan geïntimeerde ontneemt (zie Cass. 
10 februari 1975, Arr. Cass. 1975, 648). / De sanctie is de niet-ontvankelijkheid (zie Arbeids-
hof Antwerpen, 14 november 1997, Soc. Kron. 1998, 198).”1135

 Problemen i.v.m. de uiteenzetting der grieven kunnen slechts in limine litis worden op-
geworpen (hetzelfde geldt voor alle vormvoorschriften vervat in art. 1057).  Wanneer de ex-
ceptie in een later stadium wordt opgeworpen, moet de rechter de exceptie afwijzen als zijnde 
onontvankelijk zonder verder op de gegrondheid ervan in te gaan (en dit op basis van art. 864 
Ger. W.).  Het valt trouwens niet in te zien waarom iemand wiens belangen door het verzuim 
werkelijk geschaad zijn, dat niet bij de eerste gelegenheid zou opwerpen. 
 Ook het feit dat de geïntimeerde er wel in slaagt om een vrij precies verweer op te 
bouwen, kan van belang zijn bij de beoordeling van de belangenschade ingevolge een be-
weerd gebrek m.b.t. de uiteenzetting van de grieven.1136

 
465. Wanneer de appellant een uitermate summiere (of zelfs onduidelijke) beroepsakte neer-
legt op grond waarvan de verweerder in hoger beroep eigenlijk geen verweer kan opbouwen, 
maar de appellant laat die beroepsakte binnen korte tijd volgen door een conclusie die wel een 
duidelijke uiteenzetting van de grieven bevat, dan kan er wegens ontstentenis van belangen-
schade bezwaarlijk aanleiding bestaan tot vernietiging van de beroepsakte.1137

 
466. Er zijn ook gevallen waarin het hoger beroep, vanwege de afwezigheid van grieven in 
de beroepsakte, beschouwd wordt als tergend en/of roekeloos.1138  Of de afwezigheid van 

                                                 
1135  Arbh. Brussel 8 december 2003, A.R. 43614, www.cass.be. 
1136  Antwerpen 26 november 2003, A.R. 980159, www.cass.be. 
1137  In dezelfde zin: Arbh. Antwerpen 24 maart 2000, A.R. 98/1206, www.cass.be (weergave). 
1138  Zie bv.: Arbh. Gent, afd. Brugge, 9 november 2000, A.R. 2000/053, www.cass.be en J.T.T. 2001, 67. 
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grieven leidt tot tergend of roekeloos karakter van het hoger beroep, is afhankelijk van de 
omstandigheden van de zaak. 
 
467. Hierboven (randnrs. 462 en 464) werd reeds vermeld dat een beroepsakte waarin slechts 
een nietszeggende formule is opgenomen (iets in de trant van: de vordering werd door de 
eerste rechter ten onrechte toegekend, zonder verdere grieven), nietig kan worden verklaard 
(wat aanleiding geeft tot onontvankelijkheid van het hoger beroep zoals ingesteld middels de 
nietige akte – opnieuw beginnen is dan wel mogelijk als de termijn inmiddels niet verstreken 
is). 
 Wanneer uit de formule zelf blijkt dat ze nietszeggend is, zonder dat daartoe een inhou-
delijk onderzoek vereist is, kan ze worden gelijkgesteld met afwezigheid van grieven. 
 Wanneer echter sprake is van grieven in de beroepsakte die kennelijk ongegrond zijn, 
zonder enige slaagkans, niet ernstig of in enig ander opzicht op grond van hun inhoud blijk 
gevend van een puur dilatoire intentie of de intentie om te schaden, dan kan zulks bezwaarlijk 
worden gelijkgesteld met “afwezigheid van grieven”.  Het hoger beroep kan in zulke gevallen 
niet onontvankelijk worden verklaard wegens schending van art. 1057, 7°, Ger. W. (die be-
paling is immers een voorschrift m.b.t. de vorm van de beroepsakte).  Vanzelfsprekend 
bestaat dan wel de kans dat het hoger beroep tergend of roekeloos wordt geacht (zie randnrs. 
498-500). 
 Afwezigheid van grieven (of wat daarmee gelijkstaat, zoals een nietszeggende 
stijlformule1139) geeft niet ipso facto aanleiding tot onontvankelijkheid van het hoger beroep.  
Immers, de vormvoorschriften van art. 1057 (waaronder de uiteenzetting van de grieven) zijn 
an sich voorgeschreven op straffe van nietigheid en kunnen voor verzachting in aanmerking 
komen.1140  Pas wanneer de toets aan de verzachtingsregeling geen grond tot verzachting 
oplevert, staat vast dat de beroepsakte waarin bv. geen grieven zijn opgenomen, nietig is.  De 
onontvankelijkheid van het ingestelde rechtsmiddel, is van die nietigheid een gevolg.  In zo’n 
geval had de appellant initieel wel het recht zich tot de appèlrechter te wenden, maar door dat 
niet in de juiste vorm te doen, wordt hij – indien er geen grond tot verzachting van de 
nietigheid voorligt – door de appèlrechter niet meer “ontvangen”. 

Aldus is denkbaar dat een beroepsakte wordt neergelegd (bv. op de laatste dag van de 
termijn) met enkel een nietszeggende stijlformule.  Wanneer in zo’n geval de appellant zijn 
                                                 
1139  Bv. iets in de trant van: “overwegende dat de Eerste Rechter in geen enkel opzicht geantwoord heeft op 

de uitgebreid gemotiveerde conclusie van appellant in eerste aanleg genomen, waarnaar appellant 
verwijst”.  Zulke stijlformules zijn ontoereikend: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 
2004, 547.  Zie ook de verwijzingen over de problematiek van de grieven van de beroepsakte in voetnoot 
4 op blz. 546 aldaar. 

1140  In dezelfde zin: K. BROECKX, “De grieven in de beroepsakte”, (noot onder Cass. 16 december 1994), R. 
Cass. 1995, 182 (“Het betreft een relatieve nietigheid, vreemd aan de openbare orde, die slechts kan 
uitgesproken worden op verzoek van de geïntimeerde die aantoont dat zijn belangen werden geschaad 
door het niet of onvoldoende aanvoeren van grieven.”).  Die auteur pleit er aldaar de lege ferenda wel 
voor om de grieven in de beroepsakte op te sommen op straffe van onontvankelijkheid van het hoger 
beroep, ambtshalve op te werpen door de appèlrechter.  Iets dergelijks is niet wenselijk, omdat de 
uiteenzetting van de grieven puur een vormelijke kwestie is.  In het huidige stelsel is men ook, zoals 
hierboven reeds vermeld, niet verplicht àlle grieven op te sommen in de beroepsakte: men kan later 
nieuwe grieven aanvoeren.  Dat komt de evolutieve aard van het hoger beroep ten goede en vermijdt dat 
het proces teveel achter de inmiddels geëvolueerde feiten zou aanhollen. 
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beroepsakte zeer spoedig laat volgen door een conclusie waarin zijn grieven wel ontwikkeld 
worden, is er geen noemenswaardige vertraging opgetreden als gevolg van de afwezigheid 
van de grieven in de beroepsakte.  De belangen van de geïntimeerde zijn in dat geval niet 
geschaad.  Die kende op basis van de beroepsakte de intentie van de appellant om hoger 
beroep in te stellen, en spoedig daarna heeft hij per hypothese in de conclusie van appellant 
kennis kunnen nemen van de grieven.  Wanneer iets vergelijkbaars zich voordoet (d.i. geen of 
nietszeggende grieven) en de geïntimeerde blijft vervolgens (in een zaak waar ter inleidings-
zitting van het hof van beroep geen conclusietermijnen geakteerd werden) geruime tijd geheel 
passief, m.a.w. zonder melding te maken van het punt dat hij de grieven niet kent, dan is het 
tijdsverloop geen gevolg van de afwezigheid van de grieven in de beroepsakte, maar slechts 
van het stilzitten van de geïntimeerde.  Bij het beoordelen van de eventuele belangenschade 
van de geïntimeerde bij afwezigheid van grieven in de beroepsakte, moet derhalve met alle 
omstandigheden van de zaak rekening worden gehouden. 
 
468. Hoe een puur vormelijk probleem dat per hypothese aanleiding geeft tot nietigheid van 
de beroepsakte (m.a.w. in een geval waarin er belangenschade voorligt en het normdoel niet 
bereikt is), tot gevolg kan hebben dat het ingestelde rechtsmiddel onontvankelijk wordt 
verklaard, wordt besproken in randnr. 513. 
 
469. Art. 1057 Ger. W. vereist niet dat de beroepsakte ondertekend zou zijn.  Zie daarover 
randnr. 372. 
 
12. Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep 
 
470. Luidens vaste cassatierechtspraak moet in hoger beroep een nieuwe tegenvordering, ook 
van de (oorspronkelijke) verweerder, berusten op een feit of akte aangevoerd in de dagvaar-
ding, een verweer op de hoofdvordering vormen of tot compensatie strekken.1141  Deze beper-
king, die het Hof steunt op een analoge toepassing van art. 807 Ger. W. (meer over die bepa-
ling onder randnrs. 93 en 178-182), is erop gericht te vermijden dat een kwaadwillige ver-
weerder in hoger beroep een tegeneis zou instellen die met het geschil geen verband houdt en 
aldus voor de behandeling van die tegeneis de eiser van een aanleg zou beroven. 

Deze rechtspraak van het Hof van Cassatie werd door de rechtsleer echter nooit hele-
maal aanvaard.  Vooral de Franstalige auteurs wijzen het standpunt van het Hof af en verdedi-
gen het standpunt dat ook in hoger beroep de verweerder zonder beperkingen een tegenvor-
dering mag instellen.1142  De Nederlandstalige rechtsleer valt de Franstalige collega’s bij in de 
                                                 
1141  Cass. 14 oktober 2005, C.04.0408/F, www.cass.be; Cass. 22 januari 2004, C.02.0506/N, www.cass.be en 

R.W. 2005-06, 423, noot S. MOSSELMANS en PH. THION; Cass. 18 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 525; 
Cass. 4 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1138; Cass. 4 december 1989, Arr. Cass. 1989-90, 467 en R.W. 
1990-91,  305 (weergave), noot; Cass. 10 september 1982, Arr. Cass. 1982-83, 55 en R.W. 1983-84, 524, 
noot; Cass. 10 april 1978, Arr. Cass. 1978, 917 en R.W. 1978-79, 1377.  Voor een (omstandig 
gemotiveerde) toepassing door de feitenrechter: Antwerpen 16 maart 2004, P. & B. 2005, 87. 

1142  Zie o.m. G. CLOSSET-MARCHAL en J. VAN COMPERNOLLE, “Examen de jurisprudence (1985 à 1996). 
Droit judiciaire privé”, R.C.J.B. 1997, 550-551; G. CLOSSET-MARCHAL, “Les demandes reconven-
tionnelles depuis l’entrée en vigueur du Code judiciaire: aspects théoriques et pratiques”, Ann. dr. 
Louvain 1992, 28-29; B. DECONINCK, “Incidentele vorderingen in hoger beroep: nieuwe eis – tegeneis – 
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kritiek op de cassatierechtspraak, maar stelt daarentegen wel meer genuanceerde oplossingen 
voor.1143  De rechtspraak van de feitenrechters is verdeeld.1144  Het Arbeidshof te Luik is de 
Franstalige rechtsleer bijgevallen en heeft, in een arrest van 27 april 2001, beslist dat een 
tegenvordering die voor het eerst in hoger beroep is ingesteld steeds ontvankelijk is, ook al is 
aan de voorwaarden van art. 807 niet voldaan.1145  De hoven van beroep van Gent en Brussel 
blijken daarentegen de cassatierechtspraak te volgen en achten een nieuwe tegenvordering in 
hoger beroep alleen ontvankelijk indien die berust op een feit of akte aangevoerd in de dag-
vaarding of wanneer zij een verweer tegen de oorspronkelijke hoofdvordering vormt dan wel 
strekt tot compensatie.1146

Een tussenpositie lijkt de meest aangewezen optie.1147  Men hoeft inderdaad niet te 
dulden dat de verweerder in hoger beroep om het even welke tegenvordering kan instellen, 
zonder enig verband met het aanhangige geschil.  De grondslag daarvoor is evenwel niet, zo-
als het Hof van Cassatie oordeelt,1148 de regel van art. 807 – een bepaling die niet kan gelden 

                                                                                                                                                         
addenda”, R.W. 1986-87, 446; G. DE LEVAL en A. KOHL, “La demande reconventionnelle en degré 
d’appel”, J.T. 1978, 502-503; E. GUTT en A.-M. STRANART-THILLY, “Examen de jurisprudence (1965 à 
1970). Droit judiciaire privé”, R.C.J.B. 1974, (89) 138; R. MANETTE, “L’appel”, Ann. Fac. dr. Liège 
1984, 78; R.P.D.B., tw. Appel, Compl. VI, s.d., nr. 773. 

1143  K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, 
Antwerpen, Maklu, 1995, 298-299; B. DECONINCK, “Incidentele vordering in hoger beroep: nieuwe eis - 
tegeneis – addenda”, R.W. 1986-1987, 437; J. LAENENS, “Een nieuwe tegeneis in hoger beroep”, (noot 
onder Cass. 26 mei 1981), R.W. 1981-82, (2178) 2179; B. MAES, “De bepaling van het voorwerp van de 
vordering tijdens het burgerlijk geding”, in J. LINSMEAU en M. STORME (ed.), Le rôle respectif du juge et 
des parties dans le procès civil – De respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, 
Diegem, Kluwer, 1999, (50) 81-82; S. MOSSELMANS, “Artikel 807 Ger. W.”, Comm. Ger., losbl., 45-46;   

1144  Zie ook: Arbh. Antwerpen 28 januari 2005, A.R. 2004-0558, www.cass.be (tegenvordering voor het eerst 
in een beroepsakte geformuleerd wordt ontvankelijk verklaard, omdat ze betrekking heeft “op het voor-
werp van de dagvaarding”, of “ze kan minstens worden aanzien als een verweer”). 

1145  Arbh. Luik 27 april 2001, R.R.D. 2001, 193. Zie ook Bergen  7 november 1990, Pas. 1991, II, 54, noot 
J.S. en  Bergen 13 februari 1990, J.T. 1990, 740. 

1146  Gent 20 april 2001, A.J.T. 2001-02, 882; Brussel 2 maart 2001, T.B.H. 2002, 484, noot; Brussel 14 april 
2000, Rev. prat. soc. 2000, 362. Zie eerder al: Luik 1 december 1992, Pas. 1992, II, 130; Arbh. 
Antwerpen 4 maart 1991, J.T.T. 1991, 381; Arbh. Bergen 19 december 1990, J.T.T. 1991, 50, noot; 
Antwerpen 1 maart 1989, R.W. 1989-90, 157; Brussel 22 september 1998, Pas. 1989, II, 38, noot. 

1147  Zie in dezelfde zin: B. ALLEMEERSCH en K. WAGNER, “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen 
inzake het geding”, R.W. 2003-04, 1136-1137. 

1148  Zie bv. ook: Cass. 29 november 2002, C.00.0729/N, www.cass.be, met concl. D. THIJS (“Overwegende 
dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter aanhangig is, 
kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een 
feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is; / Dat, 
krachtens artikel 1042 van dit wetboek, artikel 807 toepasselijk is in hoger beroep; / Dat uit die wetsbepa-
lingen volgt dat de toepassing van artikel 807 ook in hoger beroep enkel vereist dat de uitbreiding of wij-
ziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd; / Dat niet vereist is dat 
de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld, 
reeds bij de eerste rechter aanhangig was noch reeds virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen 
was, dit is impliciet begrepen in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering”).  Vergelijk met het 
geciteerde arrest van 29 november 2002: Cass. 18 mei 2000, C.98.0428/N, www.cass.be en Arr. Cass. 
2000, 935 (“Overwegende dat in hoger beroep een vordering nieuw is en niet toelaatbaar indien zij ertoe 
strekt een veroordeling te verkrijgen op grond van een vordering die niet bij de eerste rechter aanhangig 
werd gemaakt of waarover hij zich niet heeft uitgesproken, en die evenmin virtueel begrepen is in de 
vordering waarover de eerste rechter zich heeft uitgesproken of die bij hem aanhangig werd gemaakt; / 
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voor tegenvorderingen – maar wel het vereiste van wapengelijkheid en de verplichting tot 
loyale procesvoering.1149  Die impliceren dat de tegeneis minstens een redelijk verband moet 
hebben met het aanhangige geschil.  Het criterium van het redelijk verband verengen tot een 
“berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd”, lijkt echter te ver gaan.1150  Im-
mers, tijdens (of naar aanleiding van) de rechtspleging in hoger beroep kunnen zich gewijzig-
de omstandigheden voordoen die een nieuwe tegeneis alsnog rechtvaardigen, met name wan-
neer het voorwerp van een eis pas komt vast te staan in hoger beroep of de nieuwe tegen-
vordering rechtstreeks verband houdt met de procedure in hoger beroep of een feit dat zich in 
de loop daarvan heeft voorgedaan (of dat pas dan ontdekt werd).1151

 
471. Meldenswaard zijn nog de volgende overwegingen van het Hof van Cassatie: 
 “Overwegende dat de regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep 
mag worden ingesteld, strekt tot bescherming van het recht van verdediging van de partijen; 
dat die regel de openbare orde niet raakt noch van dwingend recht is; dat de schending van die 
regel niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd; / Overwegende dat uit de stuk-
ken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eisers voor de feitenrechter hebben 
aangevoerd dat de in het middel bedoelde vordering niet ontvankelijk is omdat zij voor het 
eerst in hoger beroep werd ingesteld; / Dat het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is, 
zoals door de verweerders opgeworpen”.1152

 
472. Wat de tegenvordering tot echtscheiding betreft, moet rekening worden gehouden met 
de bijzondere bepaling van art. 1268 Ger. W.  Het Hof van Cassatie overwoog daarover: 

“Overwegende dat, krachtens artikel 1268 van het Gerechtelijk Wetboek, aanvullende 
vorderingen en tegenvorderingen tot echtscheiding kunnen worden ingesteld bij nieuwe op 
tegenspraak genomen conclusies en dat die vorderingen niet als nieuwe vorderingen worden 
beschouwd; / Dat een tegenvordering tot echtscheiding op grond van andere feiten dan die 

                                                                                                                                                         
Overwegende dat een pauliaanse vordering niet kan beschouwd worden als een vordering die virtueel be-
grepen is in een vordering strekkende tot de veroordeling van de debiteur tot de betaling van een 
geldschuld; / Dat de appèlrechters door de pauliaanse vordering van de verweerders die voor het eerst in 
hoger beroep werd ingesteld bij tussenvordering toelaatbaar te verklaren, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schenden”).  Uit de vergelijking blijkt inderdaad dat het eerstgenoemde arrest een 
ommekeer inhoudt. 

1149  In dezelfde zin, althans voor wat de wapengelijkheid betreft: S. MOSSELMANS, “Artikel 807 Ger. W.”, 
Comm. Ger., losbl., 46. Vgl. Cass. 31 januari 2002, www.cass.be: “Overwegende dat de regel dat een 
nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden ingesteld, strekt tot bescherming van 
het recht van verdediging van de partijen”. 

1150  Zie en vgl.: S. MOSSELMANS en PH. THION, “De voor het eerst in hoger beroep ingestelde tegenvorde-
ring”, (noot onder Cass. 22 januari 2004), R.W. 2005-06, (423) 427 (die auteurs maken gewag van 
“minstens enig feitelijk verband”). 

1151  Zie ook: K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele 
geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 298-299; J. LAENENS, “Een nieuwe tegeneis in hoger beroep”, (noot 
onder Cass. 26 mei 1981), R.W. 1981-82, (2178) 2179. Vgl., maar dan over de hoofdvordering in hoger 
beroep, Brussel 26 mei 2000, Rev. prat. soc. 2000, 373, noot: “De eisen die berusten op een feit of akte 
die in de oorspronkelijke dagvaarding zijn aangevoerd of die zich sindsdien in de context van deze 
situatie hebben voorgedaan, zijn ontvankelijk.” 

1152  Cass. 31 januari 2002, C.00.0626/N, www.cass.be. 
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waarop een vorige tegenvordering tot echtscheiding was gesteund, niet als een nieuwe 
vordering wordt beschouwd; / Overwegende dat de mogelijkheid een tegenvordering in te 
stellen in hoger beroep gegrond op nieuwe feiten die niet in de oorspronkelijke 
tegenvordering waren aangevoerd, blijft bestaan ook al is door degene die zulke 
tegenvordering instelt, alleen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing over de 
hoofdvordering waarbij de echtscheiding in zijn nadeel werd uitgesproken; / Dat de ruime 
formulering van artikel 1268 van het Gerechtelijk Wetboek en de bedoeling van de wetgever 
zo weinig mogelijk beperkingen van processuele aard in het echtscheidingsproces in te 
bouwen, impliceren dat ook wanneer het initieel hoger beroep aldus beperkt wordt door de 
appellant zelf, oorspronkelijk verweerder en eiser op tegeneis, de appellant desondanks de 
mogelijkheid heeft om een vordering tot echtscheiding te formuleren die op andere feiten 
gegrond is dan zijn initiële tegenvordering”.1153

 
473. Een akte van voorbehoud houdt enkel een vaststelling in en is geen beslissing over de 
erkenning van een recht ten voordele van een partij en ten laste van een andere partij.  Een 
akte van voorbehoud maakt geen tegenvordering in een geschil uit.1154

 
474. Alle gepubliceerde vonnissen of arresten analyseren waarin de problematiek van de 
nieuwe tegenvordering in hoger beroep aan bod komt, zou een weinig zinvolle oefening zijn.  
Enkele bijkomende verwijzingen in voetnoot mogen volstaan.1155

 
13. Tussenkomst voor het eerst in hoger beroep 
 
475. Er bestaat geen regel die tussenkomst voor het eerst in hoger beroep uitsluit.  Wel 
bepaalt art. 812, tweede lid, dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor 
de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep.1156

 De sanctie bestaat hier in de onontvankelijkheid van de tussenkomst in zoverre zij 
gericht is op het bekomen van een veroordeling.  Een tussenkomst die zowel agressief als 
conservatoir is, kan dus wel ontvankelijk zijn in de mate ze conservatoir is. 
 Een arrest van het Hof van Cassatie van 8 april 2005 is hier van belang: 

“Overwegende dat in burgerlijke zaken, overeenkomstig artikel 812 van het Gerech-
telijk Wetboek, een partij voor de eerste maal in hoger beroep kan tussenkomen als haar 
tussenkomst niet strekt tot het bekomen van een veroordeling maar tot het bevestigen van het 
beroepen vonnis en zich daarbij alleen aansluit bij de stelling van andere partijen; / Dat de 
tussenkomst in de grenzen moet blijven van het debat zoals het gevoerd is voor de 
appèlrechter; / Dat wanneer in de loop van het geding in hoger beroep de partij bij wie de 
tussenkomende partij aansluit, haar vordering wijzigt omdat zij ondertussen betaling heeft 
verkregen, dit feit niet tot gevolg heeft dat de tussenkomst niet ontvankelijk wordt; / Dat het 

                                                 
1153  Cass. 10 maart 2003, C.00.0295/N, www.cass.be. 
1154  Cass. 27 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 222. 
1155  Brussel 27 juni 2003, J.L.M.B. 2004, 872; Arbh. Brussel 19 december 2000, A.R. 30.684, www.cass.be. 
1156  Zie voor een toepassing: Cass. 11 januari 2001, C.99.0388/F, www.cass.be. 
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onrechtstreeks nuttig gevolg van een vrijwillige tussenkomst de toelaatbaarheid ervan niet 
beïnvloedt; / Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat tweede verweerster in 
conclusie voor de appèlrechters gevraagd heeft dat haar oorspronkelijke stelling ingenomen 
voor de eerste rechter gegrond zou worden bevonden en dat de eerste verweerder zich enkel 
aansluit bij die vordering; / Dat zij hieruit afleiden dat de vrijwillige tussenkomst volkomen 
regelmatig en toelaatbaar is; / Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden”.1157

 Die rechtspraak ligt in de lijn van andere arresten, waarin het Hof oordeelde dat de 
tussenkomst voor het eerst in hoger beroep van een partij die zich slechts aansluit bij de 
stelling van een andere partij, ontvankelijk is.1158

 Een tussenkomst waarbij de tussenkomende partij in hoger beroep vordert dat de 
oorspronkelijke eis van de (oorspronkelijke) eiser wordt afgewezen en dat hij zou worden 
veroordeeld tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, 
geldt niet als een ontoelaatbare agressieve tussenkomst voor het eerst in hoger beroep.1159

 
476. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de regel dat agressieve tussenkomst voor het 
eerst in hoger beroep niet ontvankelijk is, de openbare orde niet raakt (art. 812 Ger. W.).1160

 
14. De “quasi-tussenkomst” voor het eerst in hoger beroep 
 
477. Wanneer A, B en C partij zijn in eerste aanleg, waarbij A een vordering richt tegen B, 
en vervolgens hoger beroep volgt, kan A volgens de cassatierechtspraak niet voor het eerst in 
hoger beroep een vordering richten tegen C.  Hoewel per hypothese A, B en C betrokken zijn 
als partij bij het geschil in eerste aanleg, maakt iets dergelijks volgens het Hof van Cassatie 
toch een “tussenkomst” uit: 

“Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de 
derde en vierde verweerders in eerste aanleg hun vordering richtten tegen eiseres; / Dat de 
derde en vierde verweerders hun eis tot het verkrijgen van schadevergoeding tegen eiseres 
voor het eerst voor het hof van beroep instelden; / Overwegende dat de uitbreiding of de wij-
ziging van een vordering zoals in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald, 
krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek ook in hoger beroep toegelaten is; / Dat, 
krachtens artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, tussenkomst tot het verkrijgen van 
een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep; / Dat daaruit 
volgt dat artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat wanneer een partij in eerste 
aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, in hoger beroep voor het eerst 
een vordering tussen die partijen wordt ingesteld; / Dat, nu blijkt dat voor de eerste rechter 
geen vordering van de derde en vierde verweerders strekkende tot het verkrijgen van een 

                                                 
1157  Cass. 8 april 2005, C.02.0108/N, www.cass.be. 
1158  Cass. 5 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 169; Cass. 28 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 895. 
1159  Cass. 5 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 169. 
1160  Cass. 20 september 1995, Arr. Cass. 1995, 802. 
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veroordeling tegen eiseres aanhangig was, de appèlrechters door zulke veroordeling tegen 
eiseres uit te spreken de bovenvermelde wetsbepalingen schenden”.1161

 Het geciteerde arrest beschouwt m.a.w. een tussenvordering van A tegen C als een 
“tussenkomst” indien in eerste aanleg geen vordering gericht was vanwege A tegen C.  Omdat 
beide partijen per hypothese reeds partij waren in eerste aanleg, kan men derhalve gewag 
maken van een “quasi-tussenkomst”, in die zin dat geen tussenkomst in strikte zin voorligt die 
inhoudt dat een partij ingevolge een verzoekschrift tot tussenkomst partij wordt in een rechts-
geschil.  Het betreft geen alleenstaand arrest, zoals blijkt uit volgend citaat: 

“Overwegende dat, luidens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek, een tussenvorde-
ring iedere vordering is die in de loop van het geding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de 
oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, 
hetzij personen die nog niet in het geding zijn, erin te betrekken; / Dat, krachtens artikel 15 
van het Gerechtelijk Wetboek, de tussenkomst een rechtspleging is waarbij een derde persoon 
partij wordt in het geding en ertoe strekt, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of 
van een der partijen in het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken 
of vrijwaring te doen bevelen; / Dat, krachtens artikel 813, tweede lid, van hetzelfde wetboek, 
tussen de partijen in het geding tussenkomst kan worden aangebracht bij gewone conclusies; / 
Dat, krachtens artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, tussenkomst tot het verkrijgen 
van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep; / Overwe-
gende dat, uit de samenhang van voormelde bepalingen, volgt dat wanneer een partij in eerste 
aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde partij, artikel 812, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek uitsluit dat in hoger beroep tussen die partijen een tussenvordering 
tot veroordeling wordt ingesteld; / Dat deze bepaling aldus uitsluit dat een verweerder op 
hoofdvordering voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instelt tegen een 
andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vor-
deringen waren gesteld; / Dat dit ook geldt wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een 
feit of een handeling die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd.”1162

 Gelet op de tekst van art. 813, lid 2, Ger. W., kan men moeilijk anders dan de geciteerde 
rechtspraak bijvallen: een nieuwe vordering in hoger beroep tussen partijen die in eerste aan-
leg reeds procespartij waren, wordt in de systematiek van het Gerechtelijk Wetboek inderdaad 
als een “tussenkomst” beschouwd, zodat men moeilijk buiten de regel van art. 812, lid 2, kan 
(verbod van agressieve tussenkomst voor het eerst in hoger beroep). 
 Wanneer evenwel in de geschetste situatie A in eerste aanleg voorbehoud formuleert 
voor het instellen van een vordering tegen C in een later stadium, kan de in hoger beroep als-
nog ingestelde vordering bezwaarlijk als nieuw gelden. 
 Als A zich genoodzaakt voelt om in hoger beroep alsnog voor het eerst een vordering te 
richten tegen C, zonder dat hij in dit verband zelfs maar een voorbehoud gemaakt heeft in 
eerste aanleg, kan A vanzelfsprekend in dat geval C alsnog eenvoudigweg dagvaarden (tenzij 
inmiddels de verjaring zou ingetreden zijn), bij gedinginleidende akte die aanleiding zal 
geven tot een geding in eerste aanleg.  In theorie zou men ervan kunnen uitgaan dat de zaken 

                                                 
1161  Cass. 16 december 2004, C.02.0212/N & C.02.0251/N, www.cass.be. 
1162  Cass. 29 oktober 2004, C.02.0406/N, www.cass.be. 
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in dat geval samenhangend zijn in de zin van art. 30 Ger. W. (van aanhangigheid in de zin van 
art. 29 kan per hypothese geen sprake zijn), maar samenvoeging van zaken aanhangig in 
eerste aanleg en in hoger beroep, is uitgesloten.1163  Hoe de eerste rechter de vordering van A 
ingesteld tegen C wenst te berechten, zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van de zaak.  
De eerste rechter kan de beslissing van de appèlrechter afwachten – waarna tegen de 
beslissing van de eerste rechter uiteraard weerom hoger beroep openstaat (tenzij de beslissing 
om een andere reden niet-appellabel zou zijn).  De eerste rechter is echter niet verplicht de 
beslissing van de appèlrechter af te wachten: hij kan ook uitspraak doen zodra de zaak in 
gereedheid is – waarna hoger beroep mogelijk is en beide beroepsprocedures desgevallend 
wegens samenhang kunnen worden gevoegd. 
 
15. Andere elementen voor het eerst in hoger beroep opgeworpen 
 
478. Behalve de in de wet bepaalde uitzonderingen, is het hoger beroep niet ongegrond om-
dat het in hoger beroep gevoerde verweer niet voor de eerste rechter werd gevoerd.1164

 Men heeft dus het recht het geweer van schouder te veranderen (of het recht om be-
paalde verweermiddelen in eerste aanleg niet te hebben bedacht).  Aldus kan men bijvoor-
beeld de verjaring voor het eerst in hoger beroep opwerpen, tenzij de omstandigheden wijzen 
op een afstand van dat middel (zie art. 2224 B.W.) 
 
479. Er bestaat geen bezwaar tegen de toepassing van art. 808 Ger. W. in hoger beroep.1165

 
16. Het incidenteel beroep 
 
480. Art. 1054 Ger. W. bepaalt: 
 “De gedaagde in hoger beroep kan te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle 
partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zon-
der voorbehoud heeft betekend of er vóór de betekening in berust heeft. 

Het incidenteel beroep kan echter niet worden toegelaten wanneer het hoofdberoep 
nietig of laattijdig wordt verklaard”.1166

                                                 
1163  Cass. 11 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 387. 
1164  Cass. 7 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 308. 
1165  Cass. 20 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 698 en P. & B. 2000, 133.  Zie ook: Brussel 26 januari 2005, 

1998/AR/3329,  www.cass.be (“De eisuitbreiding in graad van hoger beroep is ontvankelijk nu zij werd 
ingesteld overeenkomstig artikel 807 Ger. W. en strekt tot betaling van de sedert het bestreden 
eindvonnis vervallen huurgelden (…). Dergelijke bedragen kunnen met toepassing van artikel 808 Ger. 
W. in elke stand van het geding worden gevorderd.” 

1166  Meer daarover: C. DE BAETS, “De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep”, P. & B. 1999, 211; G. 
DE LEVAL, “La reconstitution du litige par voie d’appel incident”, (noot onder Bergen 10 februari 1986, 
Ann. Fac. dr. Liège 1986, 356; G. DELVOIE, “Een krans voor goede wijn: het navolgend hoger beroep”, 
in Liber amicorum prof. Em. E. KRINGS, Brussel, Story Scientia, 1991, 543; G. DELVOIE, “Goede wijn 
behoeft geen krans – Een goed beroep net zo min”, (noot onder Cass. 24 april 1987), T.B.B.R. 1989, 64; 
P. VAN RILLAER, “Het lot van het incidenteel beroep na een nietig, een te laat ingesteld, een ontoelaatbaar 
of een beperkt hoofdberoep”, R.W. 2001-02, 41. 
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 Aan de hand van de rechtspraak, kan de juiste draagwijdte van dat artikel bepaald wor-
den:1167

“Artikel 1054 Ger. W. voorziet immers dat enkel de gedaagde in hoger beroep te allen 
tijde incidenteel beroep kan instellen. / Enkel de partij ten aanzien van wie een appellant op 
hoofdberoep of eventueel een appellant op incidenteel beroep iets vordert kan als gedaagde in 
hoger beroep beschouwd worden. (Cass. 24 december 1990, Arr. Cass. 1990-91, 459; Cass. 1 
juni 2001, R.W. 2001-2002, 379 e.v.). / Een partij die in overeenstemming met artikel 1053 
Ger. W. louter in de zaak is geroepen tot bindendverklaring van de tussen te komen appèlbe-
slissing is geen ‘gedaagde in hoger beroep’ (Cass. 15 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-82, 240; 
Cass. 24 april 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1127).”1168

 Ook het volgende arrest is verhelderend: 
“Krachtens het artikel 1054, eerste lid, Ger. W. kan de gedaagde in hoger beroep te 

allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter 
in hoger beroep. / Een partij (zoals te dezen de in eerste aanleg vrijwillig tussenkomende 
[partij]) van wie door diegene die het hoger beroep heeft ingesteld (in casu [appellant]) niets 
wordt gevorderd, kan niet worden beschouwd als een gedaagde in hoger beroep die 
incidenteel beroep kan instellen (cf. Cass., 1 juni 2001, R.W. 2001-2002, 379, met noot van 
BROECKX, K., ‘Meerpartijengeschillen in hoger beroep’). / Het incidenteel beroep is niet 
ontvankelijk.”1169

 
481. Aan de hand van het bovenstaande, kunnen de volgende lijstjes worden gedistilleerd. 
 Kunnen gelden als “de gedaagde in hoger beroep” voor wie incidenteel hoger beroep 
mogelijk is (tussen sommige van de hierna vermelde categorieën bestaat natuurlijk inhou-
delijke overlapping): 
 – in een tweepartijengeschil, steeds de geïntimeerde; 
 – in een meerpartijengeschil, de partij die in eerste aanleg met de appellant op hoofd-
beroep een geschil had (d.w.z. dat de ene iets vorderde tegen de andere), op voorwaarde dat 
tegen die partij in hoger beroep ook nog iets gevorderd wordt (hetzij door de appellant op 
hoofdberoep, hetzij door een appellant op incidenteel hoger beroep); 
 – in een meerpartijengeschil, de partij die voor het eerst in hoger beroep een geschil met 
de appellant op hoofdberoep heeft (d.w.z. dat de appellant op hoofdberoep een vordering te-
gen die partij richt); 
 – in een meerpartijengeschil, de partij tegen wie een andere appellant op incidenteel 
hoger beroep iets vordert in hoger beroep; 
 
482. Kunnen niet gelden als “de gedaagde in hoger beroep” voor wie incidenteel hoger be-
roep mogelijk is (het gaat ipso facto om een meerpartijengeschil; het eerste streepje overlapt 
met de andere): 

                                                 
1167  Meer hierover bij: A. DECROËS, “Les parties à l’appel incident”, T.B.B.R. 1995, 322.  Zie ook de verwij-

zingen in vorige voetnoot. 
1168  Arbh. Antwerpen 15 december 2003, A.R. 990768, www.cass.be. 
1169  Arbh. Gent 4 december 2003, A.R. 23101, www.cass.be. 
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 – de partij die in eerste aanleg geen geschil had met de appellant op hoofdberoep en die 
evenmin voor het eerst in hoger beroep een geschil met hem heeft, wanneer een andere appel-
lant op incidenteel hoger beroep in hoger beroep evenmin iets vordert van die partij; 
 – de partij die enkel in bindendverklaring van het te wijzen arrest werd opgeroepen, 
zonder dat tegen die partij verder iets gevorderd wordt; 

– de partij die enkel bij het hoger beroep betrokken werd omdat de appellant op hoofd-
beroep zulks moest doen omdat het een onsplitsbaar geding betreft, of meende zulks te moe-
ten doen in de overtuiging verkerende dat het een onsplitsbaar geding betreft (of verkoos 
zulks te doen om de discussie over het al dan niet onsplitsbaar karakter van het geding uit de 
weg te gaan). 
 
483. De volgende overweging van het Hof van Cassatie vormt een duidelijke samenvatting 
van wat voorafgaat: 

“Overwegende dat, krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek alleen de 
gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep kan instellen; dat een partij enkel gedaagde in 
hoger beroep is in de zin van die bepaling wanneer een hoofd- of incidenteel beroep tegen 
haar wordt gericht, wat impliceert dat een partij voor de appèlrechter een vordering heeft 
ingesteld, met uitzondering van een vordering tot bindendverklaring van het arrest, waardoor 
zij in haar belangen kan worden geschaad”.1170

 Beknoptheidshalve wordt niet ingegaan op de (lange) lijn van rechtspraak die uitmond-
de in het geciteerde arrest van 19 september 2003.1171

 
484. Wanneer de appellant op hoofdberoep zijn hoger beroep beperkt tot bepaalde beslissin-
gen van de eerste rechter, spreekt het voor zich dat de appellant op incidenteel hoger beroep 
niet gebonden is door die beperking. 
 Het hoger beroep is inderdaad in hoge mate “moduleerbaar”, in die zin dat de appellant 
op hoofdberoep (behoudens bij een onsplitsbaar geding) kan kiezen tegen welke partij hij zijn 
hoger beroep richt evenals tegen welke beschikkingen van de eerste rechter, maar die modu-
leerbaarheid geschiedt niet “à la carte” op bestelling van de appellant op hoofdberoep. 
 Zo is het denkbaar dat de appellant op hoofdberoep zijn hoger beroep beperkt tot de 
grond van de zaak, naar aanleiding van een beslissing van de eerste rechter dat zijn vordering 

                                                 
1170  Cass. 19 september 2003, C.02.0490/F, www.cass.be, met conclusie O.M., en J.L.M.B. 2003, 1571, noot 

G. DE LEVAL. 
1171  Zie bv. Cass. 1 juni 2001, C.98.0540/N, www.cass.be (“Dat een partij van wie door diegene die het hoger 

beroep heeft ingesteld niets wordt gevorderd, niet kan worden beschouwd als een gedaagde in hoger 
beroep die incidenteel beroep kan instellen; / Dat evenwel als gedaagde in hoger beroep kan beschouwd 
worden zowel de gedaagde tegen wie een hoofdberoep is gericht als degene die gedaagd werd door een 
andere gedaagde in hoger beroep, appellant op incidenteel beroep; dat in elk geval vereist is dat van de 
gedaagde in hoger beroep die incidenteel beroep instelt iets wordt gevorderd”).  Zie verder de verwij-
zingen in de noot van DE LEVAL en de conclusie van het O.M. vermeld in vorige voetnoot.  Zie ook: 
Cass. 10 oktober 2002, C.99.0516/N, www.cass.be; Cass. 15 september 1997, Arr. Cass. 1997, 820; 
Cass. 4 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 11.  Zie voor – weliswaar nogal oppervlakkige – kritiek op het 
arrest van 19 september 2003: G. CLOSSET-MARCHAL, “L’appel”, in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), 
Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomst-
perspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 144. 
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niet verjaard, doch ongegrond was.  Het valt trouwens niet in te zien in welk opzicht de appel-
lant enig belang zou hebben bij de aanvechting van die beslissing nopens de niet-verjaring 
van zijn vordering.  In die omstandigheden is het denkbaar dat de geïntimeerde incidenteel 
hoger beroep instelt tegen een aspect van de zaak waartegen geen hoger beroep was ingesteld 
de appellant op hoofdberoep.1172

 
485. Over de vragen van het “waartegen” evenals het “wanneer” (zie ook de volgende rand-
nrs.) van het incidenteel hoger beroep, zijn de volgende overwegingen verhelderend: 
 “Overwegende dat luidens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de 
gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die 
in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voor-
behoud heeft betekend of er vóór de betekening in berust heeft; / Overwegende, enerzijds, dat 
uit die bepaling volgt dat gedaagde in hoger incidenteel beroep kan instellen tot aan de slui-
ting van het debat voor de appèlrechter; dat hem daarbij niet kan worden tegengeworpen dat 
zijn vordering vervallen is omdat de in artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde termijn verstreken is, ook al is die termijn pas ingegaan na het principaal beroep; / 
Overwegende, anderzijds, dat ingevolge voornoemde bepaling, de gedaagde in hoger beroep 
tegen een partij die in het geding is voor de appèlrechter, bij wege van incidenteel beroep, 
zonder onderscheid en ongeacht de beperking van het principaal beroep, kan opkomen tegen 
alle beschikkingen van het beroepen vonnis die hem nadeel berokkenen; / Dat op die regel 
geen uitzondering geldt wanneer het incidenteel beroep betrekking heeft op de beschikkingen 
van het beroepen vonnis, waartegen het hoofdberoep niet opkomt (…)”.1173

 
486. Uit de tekst van art. 1054 en uit de aard zelf van het incidenteel hoger beroep, volgt dat 
dit slechts gericht kan zijn tegen een vonnis dat middels het hoofdberoep bestreden wordt.1174  
Wil een appellant op incidenteel hoger beroep alsnog een ander vonnis aanvechten, dan zal hij 
zulks middels een hoofdberoep dienen te doen.  Hij kan dat, uiteraard op voorwaarde dat de 
termijn om zulks te doen, inmiddels nog niet verstreken is.1175  Als het gaat om een vonnis al-
vorens recht te doen waartegen de appellant op hoofdberoep géén hoofdberoep heeft 
ingesteld, zal de appellant op hoofdberoep nà zijn hoofdberoep tegen dat vonnis alvorens 
recht te doen geen hoofdberoep meer kunnen instellen (zie immers art. 1055) – de 
geïntimeerde kan zulks (tenzij bij termijnverstrijking) wel.  Het Arbitragehof heeft (terecht) 
geoordeeld dat zulks geen verschil in behandeling oplevert.1176

 

                                                 
1172  In dezelfde zin: Cass. 8 juni 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1327, J.T. 1985, 39, Pas. 1984, I, 1235 en R.W. 

1984-85, 2056 (“Ingevolge art. 1054 Ger. W. mag de geïntimeerde incidenteel beroep instellen tegen alle 
partijen die in hoger beroep in het geding zijn, zelfs indien het principaal beroep beperkt is.”). 

1173  Cass. 10 april 2003, C.02.0188/F, www.cass.be, Div. Act. 2003, 145, noot, E.J. 2004, 18, noot S. 
MOSSELMANS, Pas. 2003, 791, Rev. trim. dr. fam. 2004, 110 en J.T. 2003, 706. 

1174  Cass. 20 september 2001, C.98.0451/N, www.cass.be. 
1175  Arbitragehof 5 november 2003, N.J.W. 2003, 1294, noot P. TAELMAN en P. & B. 2004, 58. 
1176  Idem. 
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487. Het is evident dat incidenteel beroep door middel van conclusies slechts gericht kan zijn 
tegen partijen die door het principaal hoger beroep in de procedure werden betrokken.1177  Zie 
ook randnrs. 94 en 433 e.v.  Men kan trouwens nooit iemand die nog geen procespartij was, 
middels een conclusie bij de procedure betrekken. 
 
488. Er bestaat geen regel krachtens dewelke een incidenteel hoger beroep slechts zou kun-
nen worden ingesteld in limine litis (zie ook de rechtspraak geciteerd in fine van randnr. 480). 

De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen tot aan de sluiting van het 
debat door de rechter in hoger beroep, voor zover deze zijn rechtsmacht nog niet heeft uitge-
put.1178

 Wel kan sprake zijn van deloyaal procesgedrag wanneer gewacht wordt door de geïnti-
meerde om incidenteel hoger beroep in te stellen tot zijn laatste conclusiemogelijkheid indien 
de wederpartij daar vervolgens niet meer op kan repliceren.  Met name wanneer de omstan-
digheden van de zaak geen verantwoording bieden voor die houding, kan zij als deloyaal gel-
den met wering van die conclusie uit het debat als mogelijk gevolg (zie randnrs. 334-336 en 
351).  Wanneer de omstandigheden van de zaak wel een verantwoording bieden voor de situ-
atie, kan die conclusie eventueel gelden als een nieuw en terzake doend stuk in de zin van art. 
748, § 2, Ger. W., of kan op de rechtsdag worden vastgesteld dat de zaak niet (meer) in ge-
reedheid is, of kan er aanleiding zijn tot een heropening van het debat. 
 
489. Voor wat de vorm betreft waarin het incidenteel hoger beroep wordt ingesteld, zijn de 
volgende overwegingen van belang: 
 “Dat, krachtens artikel 1056, 4°, van hetzelfde wetboek, het incidenteel beroep wordt 
ingesteld bij conclusie; / Dat derhalve het incidenteel beroep, in beginsel, aan geen andere 
vormvereisten is onderworpen dan die welke gelden voor de conclusie; / Overwegende dat 
een vordering die is opgenomen in de motieven van een conclusie, regelmatig aan de rechter 
is voorgelegd, zelfs wanneer zij niet herhaald wordt in het dictum van deze conclusie; / Dat 
derhalve een partij incidenteel beroep kan instellen door een beslissing aan te vechten en de 
hervorming van het bestreden vonnis te vragen in de motieven van haar conclusie voor de 
rechter in hoger beroep, ook al wordt in het dictum van deze conclusie geen hervorming van 
het bestreden vonnis gevraagd”.1179

 Het arrest is duidelijk: ook al wordt een vordering vervat in een conclusie niet herhaald 
in wat het Hof in dat arrest het “dictum” van de conclusie noemt (d.i. het gedeelte van de 
conclusie waarvan het begin gebruikelijk wordt aangeduid met “om deze redenen”, maar dat – 
als het een conclusie betreft – beter wordt aangeduid met het “petitum” daar in een conclusie 
geen recht gesproken wordt maar wel aan de rechter gevraagd wordt recht te spreken), dan 
nog blijft de vordering verwoord in de motieven van de conclusie, regelmatig aan de rechter 
voorgelegd. 
                                                 
1177  Brussel 25 juni 1999, P. & B. 1999, 342.
1178  Cass. 30 juni 2000, C.98.0417/N, www.cass.be en P. & B. 2001, 109, noot P. VANLERSBERGHE (het Hof 

oordeelt dat een incidenteel hoger beroep mogelijk is wanneer wegens een probleem i.v.m. samenstelling 
van de zetel, het debat volledig hernomen wordt). 

1179  Cass. 5 februari 2004, C.01.0372/N, www.cass.be. 
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490. Wat het tweede lid van art. 1054 Ger. W. betreft, zijn de volgende overwegingen nog 
meldenswaard: 
 “In toepassing van artikel 1054, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek kan het 
incidenteel beroep echter niet worden toegelaten wanneer het hoofdberoep nietig of laattijdig 
wordt verklaard. / Daar waar artikel 1054, tweede lid een afwijking inhoudt op de algemene 
regel als bepaald in artikel 1054, eerste lid Ger.W., dient de uitzondering restrictief te worden 
geïnterpreteerd (A. FETTWEIS, Manuel de Procédure Civile, 1985, pag. 541, nr. 788). / De on-
toelaatbaarheid van het hoofdberoep bij gebrek aan hoedanigheid laat de toelaatbaarheid van 
het incidenteel beroep onverkort (Cass., 25 januari 1991, J.T., 1991, 749; P. VAN RILLAER, 
Het lot van het incidenteel beroep na een nietig, een te laat ingesteld, een ontoelaatbaar of een 
beperkt hoofdberoep, R.W. 2001-2002, 43)”.1180

 De leer van dat arrest is – grotendeels1181 – correct: in de strikt te interpreteren uitzonde-
ringsbepaling van art. 1054, lid 2, Ger. W., is slechts sprake van een “nietig of laattijdig” 
hoofdberoep. 

Hoewel zowel de nietigheid als de laattijdigheid als resultaat kunnen hebben dat het 
hoofdberoep onontvankelijk is, is er niet in alle gevallen van onontvankelijkheid van het 
hoofdberoep sprake van enige “nietigheid” of “laattijdigheid”.  De onontvankelijkheid we-
gens gebrek aan hoedanigheid van de appellant (waarvan sprake in het aangehaalde arrest), is 
daarvan een voorbeeld.1182  Een ander denkbaar geval is de onontvankelijkheid van het hoofd-
beroep wegens gebrek aan belang.1183

 Dat neemt niet weg dat in het aangehaalde geval (waarin sprake was van een onderteke-
ning van een beroepsakte door een adjunct-adviseur en niet de door de administrateur-gene-
raal van de R.V.A. of door een advocaat1184) een mogelijkheid tot regularisatie wenselijk was 
– waarna zowel het hoofdberoep als het incidenteel beroep ontvankelijk hadden kunnen wor-
den verklaard.1185  Immers: zodra vaststaat dat de materiële procespartij eigenlijk de R.V.A. 

                                                 
1180  Arbh. Antwerpen 20 maart 2003, A.R. 1997519, www.cass.be. 
1181  Namelijk in zoverre het gevallen betreft waarin werkelijk sprake is van een onontvankelijkheid wegens 

een probleem van ontstentenis van rechtsvordering, bv. bij onontvankelijkheid wegens gebrek aan be-
lang. 

1182  Zie voor een ander voorbeeld: Antwerpen 6 juni 2001, P. & B. 2002, 121, noot P. TAELMAN (“Wanneer 
het principaal hoger beroep tijdig en rechtsgeldig is ingesteld, kan de gedaagde in hoger beroep te allen 
tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, 
ook al is het principaal beroep tegen die partij niet ontvankelijk bij gebrek aan rechtsband.”). 

1183  Zie voor een toepassing: Cass. 4 mei 2001, C.98.0408/N, www.cass.be (de rechter die het incidenteel 
beroep onontvankelijk verklaart op grond dat het hoofdberoep niet ontvankelijk is wegens gebrek aan 
belang en hoedanigheid, schendt art. 1054 Ger. W.). 

1184  Zie voor een vergelijkbaar geval waarin op dat stuk identiek werd geoordeeld (hoger beroep van R.V.A. 
onontvankelijk bij beroepsakte ondertekend door een adjunct-adviseur): Arbh. Brussel 20 juni 2002, 
42.478/W, www.cass.be. 

1185  Zie voor een geval waarin regularisatie in vergelijkbare omstandigheden (weliswaar niet m.b.t. de 
R.V.A., doch waarom zou het anders moeten zijn voor de R.V.A. of voor enige andere rechtspersoon?) 
wel mogelijk werd geacht: Cass. 4 mei 2001, C.98.0199/N, www.cass.be (“Overwegende dat, krachtens 
artikel 123, 8°, van de Nieuwe Gemeentewet, het college van burgemeester en schepenen belast is met 
het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is; 
/ Dat krachtens artikel 270, tweede lid, van dezelfde wet behoudens de te dezen niet toepasselijke 
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was (daarover leek in casu iedereen het eens), maar dat enkel de vorm van de vertegenwoor-
diging daarvan deficiënt was, is eigenlijk (hooguit) sprake van een nietigheid.  De R.V.A. had 
de vereiste hoedanigheid om hoger beroep in te stellen.  Wanneer dan de beroepsakte onderte-
kend is door de verkeerde persoon (de formele procespartij), ligt een vormelijke kwestie voor, 
die hooguit te sanctioneren is met nietigheid, waarbij de geïntimeerde dient aan te tonen dat 
haar belangen geschaad zijn door de omstandigheid dat het verzoekschrift ondertekend is 
door een adjunct-adviseur maar niet door de administrateur-generaal. 
 Om uit te maken of het hoger beroep “nietig” is in de zin van art. 1054, lid 2, dient reke-
ning te worden gehouden met de aard van de sanctie.  Aldus zal de niet-naleving van de ver-
plichtingen bij een onsplitsbaar geschil aanleiding geven tot een hoger beroep dat volgens de 
tekst van de wet (art. 1053) “niet toegelaten” is, doch waar in werkelijkheid sprake is van een 
nietigheid (meer daarover onder randnr. 124).  In dat geval is trouwens moeilijk denkbaar hoe 
men een incidenteel hoger beroep wel toelaatbaar zou verklaren, als het hoofdberoep onont-
vankelijk (lees: nietig) is precies omdat niet alle partijen bij het hoger beroep betrokken waren 
– in zo’n geval is ondenkbaar dat de berechting van het incidenteel hoger beroep aanleiding 
zou geven tot resultaten die onverenigbaar zijn met de beslissing van de eerste rechter ten 
aanzien van niet bij het hoger beroep betrokken partijen! 
 
491. In een arrest van 24 maart 1995 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat “schending 
van de regel die vereist dat wie een incidenteel beroep instelt ook hiertoe een belang moet 
hebben, niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd”.1186  Enerzijds zou die uit-
spraak verwondering kunnen wekken, omdat constante rechtspraak van het Hof oordeelt dat 
de ontvankelijkheidsvereisten om een rechtsmiddel te kunnen aanwenden, de openbare orde 
raken (zie randnrs. 61 en 405).  Anderzijds moet men toegeven dat de openbare orde inder-
daad in het gedrang kan komen wanneer de hoven van beroep belast zouden worden met be-
rechting van appèlprocedures ingesteld door lieden die daartoe geen belang hebben, of die 
zulks laattijdig doen, enz.  De openbare orde komt dus in het gedrang door de dreiging van de 
overbelasting van de hoven van beroep ingevolge appèlprocedures die de ontvankelijkheids-
toets niet doorstaan.  Vanuit dat oogpunt wordt het arrest van 24 maart 1995 wel begrijpe-
lijker, omdat een incidenteel hoger beroep ingesteld door iemand die daartoe niet zou 
beschikken over het vereiste belang, niet betekent dat een hof van beroep belast wordt met 
een appèlprocedure die bij ontstentenis van dat beroep niet had moeten worden beslecht.  
Bovendien valt ook bezwaarlijk in te zien waarom de wederpartij (bv. de appellant op 
hoofdberoep) voor de appèlrechter niet eens zou opwerpen dat het incidenteel hoger beroep 
werd ingesteld door iemand die daartoe geen belang zou hebben.  Het belangvereiste bij 
incidenteel hoger beroep beschouwen als een uitzondering op de regel dat de 
ontvankelijkheidsvereisten voor het instellen van een rechtsmiddel de openbare orde raken, 
kan bijgevolg als verantwoord gelden. 
                                                                                                                                                         

uitzonderingen van het eerste lid, de rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt, door het 
college van burgemeester en schepenen slechts mogen worden ingesteld na machtiging van de gemeente-
raad; / Dat de machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen dat tijdig 
hoger beroep tegen een vonnis heeft ingesteld, mag gegeven worden tot aan de sluiting van het debat 
voor de rechter in hoger beroep”). 

1186  Cass. 24 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 348. 
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17. Taak van de appèlrechter 
 
492. De zaak wordt in hoger beroep in haar geheel opnieuw behandeld (binnen de perken 
van het hoger beroep).  De appèlrechter beoordeelt zowel de feitelijke als de juridische beoor-
deling gemaakt door de eerste rechter.1187  De appèlrechter is niet gebonden of beperkt door 
de juridische kwalificatie die de eerste rechter aan de betwisting heeft gegeven.1188

Het geschil wordt derhalve opnieuw gevoerd in zijn geheel (of soms gedeeltelijk voor 
het eerst, als ingevolge de devolutieve werking de zaak onttrokken wordt aan de eerste rechter 
vooraleer die zich over alle aspecten had uitgesproken), en dit alles, zoals gezegd, binnen de 
perken van het hoger beroep. 

De appèlrechter kan er zich bijgevolg niet toe beperken het hoger beroep te verwerpen 
op grond van de loutere overweging dat de motivering van de eerste rechter zowel in feite als 
in rechte correct was (meer daarover onder randnrs. 615 e.v. i.v.m. de motiverings-
verplichting). 
 Evenmin mag de appèlrechter zijn beslissing op de mening van de eerste rechter gron-
den zonder zelf de gegrondheid ervan te beoordelen.1189

 
493. De beslissing van de eerste rechter met betrekking tot een bepaald geschilpunt heeft 
geen gezag van gewijsde ten aanzien van de rechter in hoger beroep aan dewelke hetzelfde 
geschilpunt wordt voorgelegd ingevolge een regelmatig hoger beroep.1190  Zie ook randnr. 
454 e.v. i.v.m. beperkt hoger beroep. 
 
494. De rechter in hoger beroep hoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter geno-
men conclusie waarnaar een partij in het algemeen verwijst doch die voor hem niet opnieuw 
is overgenomen (zie ook randnrs. 615 e.v. i.v.m. de motiveringsverplichting).1191

 
495. Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat een verschrijving of mis-
rekening inhoudt, heeft de appèlrechter bij wie een hoger beroep tegen een ander vonnis in 
dezelfde zaak is aanhangig gemaakt, geen rechtsmacht om in het niet bestreden vonnis ver-
schrijvingen of misrekeningen te verbeteren.1192

 

                                                 
1187  Cass. 27 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 222. 
1188  Cass. 3 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 126. 
1189  Cass. 18 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 394. 
1190  Cass. 23 oktober 2003, C.01.0365/N, www.cass.be. 
1191  Arbh. Antwerpen 15 maart 2004, A.R. 2010344, www.cass.be.  In dezelfde zin: Cass. 18 mei 2001, 

C.98.0536/N, www.cass.be (“Overwegende dat de appèlrechter niet behoeft te antwoorden op een aan de 
eerste rechter voorgelegde en in algemene termen in hoger beroep hernomen conclusie die niet 
verenigbaar is met de conclusie genomen voor de appèlrechter”). 

1192  Cass. 23 september 2003, P.03.0373/N, www.cass.be. 
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496. De appèlrechter mag uitspraak doen zowel over een vordering tot voorlopige tenuit-
voerlegging als over een vordering tot uitsluiting van het kantonnement, ook al is die 
vordering voor het eerst voor hem ingesteld.1193  Zie ook randnrs. 508 en 581. 
 
497. Krachtens art. 1057, lid 1, 3°, zijn gedaagden in hoger beroep de partijen tegen wie de 
hogere beroepen zijn gericht (hetzij als principaal beroep, hetzij als incidenteel beroep).  Zijn 
ook partij in hoger beroep: de vrijwillig of gedwongen tussenkomende partij.  Krachtens art. 
811 kunnen de hoven en rechtbanken niet bevelen dat een derde in het geding wordt be-
trokken.  Bijgevolg mag de appèlrechter niet oordelen dat iemand die geen appellant is, niet 
vrijwillig in de appèlprocedure is tussengekomen en niet door een reeds in zake zijnde partij 
tot tussenkomst is gedwongen, toch partij is in het geding in hoger beroep.1194  De 
appèlrechter mag evenmin bevelen zo’n “buitenstaander” bij de appèlprocedure te 
betrekken.1195

 
18. Misbruik van het recht op hoger beroep 
 
498. Sommige vraagstukken m.b.t. het tergend of roekeloos hoger beroep komen elders in dit 
proefschrift aan bod (zie randnr. 133 m.b.t. het tergend of roekeloos karakter van een laat-
tijdig aangewend rechtsmiddel; zie ook randnrs. 570 e.v. m.b.t. procesrechtsmisbruik in het 
algemeen).1196

Zoals de meeste rechten, kan ook het recht op hoger beroep worden misbruikt.1197  
Onder meer in het licht van de overbelasting van de hoven van beroep, is dat misbruik een 
ernstige aangelegenheid. 
 Precies omdat de goede werking van het gerecht bij lichtzinnig hoger beroep onder druk 
wordt gezet, voorziet de wet in de mogelijkheid van een geldboete (art. 1072bis), te innen 
door de Staat, eventueel naast schadevergoeding die toekomt aan de wederpartij.1198

 Anderzijds moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de appellant er (in be-
paalde omstandigheden) van mag uitgaan dat de eerste rechter zich kan hebben vergist.  De 
omstandigheden van de zaak zullen determinerend zijn.  Wanneer een vonnis zowel in feite 
als in rechte uitstekend gemotiveerd is en de appellant in zijn beroepsakte a.h.w. het licht van 
de zon ontkent, kan het feit dat zijn beroepsakte slechts een doorslagje is van zijn laatste con-
clusie, wijzen op een misbruik van het recht op hoger beroep.  De omstandigheid dat een be-
roepsakte in zeer ruime mate gesteund is op een laatste conclusie en er verder nauwelijks of 
zelfs geen noemenswaardige nieuwe elementen in opduiken, impliceert nochtans niet ipso 
facto dat het hoger beroep tergend of roekeloos zou zijn.  Immers: het is denkbaar dat de con-

                                                 
1193  Cass. 19 september 2002, C.01.0423/F, www.cass.be. 
1194  Cass. 18 mei 1998, Arr. Cass. 1998, nr. 262, p. 582. 
1195  Idem. 
1196  Zie ook: L. LAMINE, B. SCHOENAERTS en C. VAES, Het tergend en roekeloos geding, Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 397 p. 
1197  Meer hierover bij: J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Les sanctions de l’appel abusif”, R.R.D. 1998, 147. 
1198  Zie daarover ook randnrs. 569-571. 
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clusies genomen voor de eerste rechter goed waren opgesteld, maar dat de eerste rechter op 
talloze middelen niet geantwoord heeft. 
 Het Hof van Cassatie overwoog in dit verband dat het hoofdberoep tergend of roekeloos 
is in de zin van artikel 1072bis Ger. W. (dus wanneer het opleggen van de geldboete aan de 
orde is) wanneer de appellant zijn recht van beroep uitoefent ofwel met het opzet om te scha-
den, ofwel op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening van dat recht 
door een bedachtzaam en zorgvuldig persoon te buiten gaat.1199  Het ging met name om een 
geval dat vergelijkbaar was met wat hierboven omschreven werd bij het begin van dit rand-
nummer.  De feitenrechter – wiens oordeel de cassatietoets doorstaat – oordeelde dat de eiser-
es in cassatie “hoofdberoep heeft ingesteld tegen een bijzonder goed gemotiveerd vonnis dat 
geen enkele twijfel liet bestaan over de terzake toepasselijke rechtsbeginselen en over de pas-
sende analyse van de feiten, en dat heel goed antwoordde op de door haar uiteengezette mid-
delen, die zij in hoger beroep alleen maar herhaald heeft; aldus heeft zij gehandeld met een 
schuldige lichtzinnigheid, op grond van een kennelijke fout in de beoordeling van haar kansen 
op welslagen van haar hoger beroep, welke fout niet zou zijn begaan door een normaal be-
dachtzaam en voorzichtig rechtzoekende, die in dezelfde situatie verkeert”.1200

 
499. Een hoger beroep dat, al was het maar gedeeltelijk, gegrond is, kan niet tergend of roe-
keloos zijn.1201  In theorie zou men zich gevallen kunnen inbeelden waarbij bepaalde 
onderdelen van het hoger beroep voortspruiten uit het oogmerk om te schaden of kennelijk 
onredelijk zijn (bv.: een vordering wordt door de Eerste Rechter onontvankelijk verklaard en 
uit het vonnis blijkt reeds dat de vordering, ook al was zij ontvankelijk, alleszins kennelijk 
ongegrond is; of een uitstekend gemotiveerd vonnis wijst meerdere schadeposten af, waarbij 
voor eenieder duidelijk had moeten zijn dat enkel een hoger beroep tegen de uitspraak m.b.t. 
één bepaalde schadepost een kans maakte).  In de praktijk lijken dergelijke gevallen een 
dermate kleine minderheid uit te maken, dat zij geen grondslag opleveren om af te wijken van 
het beginsel weergegeven aan het begin van dit randnummer.  Immers, per hypothese is het 
hoger beroep hier op minstens één punt gegrond.  Het hoger beroep heeft dus zijn bestaans-
reden.  De geïntimeerde had zich sowieso moeten verweren voor de appèlrechter en was alles-
zins geconfronteerd geworden met de last van de procedure.  Hij had zich, zonder het 
“onredelijke” luik van het hoger beroep, slechts weinig moeite en last kunnen besparen.  
Toelaten dat een hoger beroep dat op minstens op één punt gegrond is, toch nog m.b.t. andere 
aspecten als tergend en roekeloos zou worden beschouwd, is daarom niet wenselijk (het zou 
trouwens helemaal ingewikkeld worden als zou blijken dat de aspecten die tergend of 
roekeloos geacht worden, elementen van de vordering betreffen die slechts in subsidiaire orde 
worden ingesteld). 
 

                                                 
1199  Cass. 12 mei 2005, C.04.0275/F, www.cass.be. 
1200  Geciteerd in Cass. 12 mei 2005, C.04.0275/F, www.cass.be. 
1201  Zie Cass. 25 januari 2002, C.01.0386/F, www.cass.be.  In dezelfde zin: J. LAENENS, K. BROECKX en D. 

SCHEERS, Handboek…, 2004, 553. 
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500. Wanneer de appèlrechter ambtshalve toepassing meent te moeten maken van art. 
1072bis Ger. W., schrijft die bepaling een heropening van het debat voor (met het oog op een 
beperkt debat dat enkel betrekking kan hebben op de toepasselijkheid, opportuniteit en om-
vang van de boete).  De wederpartij beschikt niet meer over de mogelijkheid om, na de slui-
ting van het debat over de grond van de zaak, alsnog een nieuwe vordering in te leiden strek-
kende tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos hoger beroep.1202  De rechtsmacht 
ten gronde van de appèlrechter is, wanneer het debat enkel nog betrekking heeft op de toepas-
sing van art. 1072bis Ger. W., uitgeput.1203

 Wanneer echter het debat over de toepassing van art. 1072bis Ger. W. reeds gevoerd 
werd, bestaat er geen aanleiding meer tot heropening van het debat.  Indien een partij “vor-
dert” dat toepassing zou worden gemaakt van art. 1072bis Ger. W. (waarbij die partij vanzelf-
sprekend bij zo’n vordering slechts een moreel belang kan hebben, nl. erkenning van het vol-
strekt onaanvaardbaar karakter van het ingestelde hoger beroep), waarna de appellant zich te-
gen die vordering verweert, dan is het debat daarover reeds gevoerd, zodat de heropening van 
het debat overbodig is. 
 Ook in het geval waarin de geïntimeerde toepassing van art. 1072bis vordert in omstan-
digheden waarin de appellant op hoofdberoep nog minstens één repliekmogelijkheid heeft 
doch niet ingaat op die kwestie, lijkt te moeten worden besloten dat de appellant op hoofd-
beroep de kans heeft gekregen om dienaangaande verweer te voeren doch die kans niet benut 
heeft – het debat mag dan beschouwd worden als zijnde gevoerd. 
 Wanneer daarentegen de geïntimeerde het enkel aan de wijsheid van het hof overlaat 
om al dan niet toepassing te maken van art. 1072bis Ger. W., waarna de appellant op 
hoofdberoep dienaangaande geen standpunt inneemt, kan men bezwaarlijk volhouden dat het 
debat over de toepassing van art. 1072bis reeds gevoerd werd. 
 Uit de tekst van art. 1072bis Ger. W. blijkt verder dat die bepaling slechts aanleiding 
kan vinden naar aanleiding van een tergend of roekeloos hoofdberoep.  Dat is op zich evident, 
aangezien een incidenteel hoger beroep per definitie geen aanleiding kan geven tot belasting 
van onze hoven of rechtbanken met een nutteloze en hinderlijke appèlprocedure die bij ont-
stentenis van dat beroep niet had moeten worden gevoerd.  Een tergend of roekeloos inciden-
teel hoger beroep is wel denkbaar, maar dit kan enkel aanleiding geven tot een schadevergoe-
ding ten bate van de partij tegen wie het gericht is. 
 
19. Overige meldenswaardige problemen i.v.m. hoger beroep 
 
501. Het vraagstuk over wanneer hoger beroep kan of mag worden ingesteld tegen vonnissen 
inzake de bevoegdheid, wordt besproken onder randnrs. 127 e.v. 
 
502. De verhouding tussen hoger beroep en verzet wordt besproken in randnrs. 514 e.v. 
 

                                                 
1202  Antwerpen 23 oktober 2002, www.cass.be. 
1203  Idem. 
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503. De kwestie van de gevolgen van de niet-betaling van het rolrecht, wordt besproken in 
randnrs. 160-161 en 184 e.v. 
 
504. De kennisgeving door de griffie van het verzoekschrift tot hoger beroep is niet voor-
geschreven op straffe van nietigheid.  Zie daarover randnr. 145. 
 
505. Gelet op de omvang van de rechtspraak en rechtsleer1204 m.b.t. het hoger beroep, mag 
het geen verwondering wekken dat hier niet kan worden ingegaan op alle aspecten van het 
hoger beroep; voor verdere lectuur volstaan nog een aantal verwijzingen in voetnoot.  Verder 
mag nog verwezen worden naar beslissingen m.b.t. hoger beroep en: arbeidsrecht1205; col-
lectieve schuldenregeling1206; echtscheiding1207; onteigening1208; stedenbouw.1209

                                                 
1204  Zie o.m.: B. ALLEMEERSCH, “Hoger beroep in meerpartijengedingen: over het begrip ‘partij’ en het 

vereiste van het bestaan van een rechtsband”, (noot onder Cass. 10 oktober 2002), R.W. 2002-03, 1258; I. 
BOONE en S. MOSSELMANS, “Het incidenteel hoger beroep van degene die gedaagd wordt door een an-
dere gedaagde in hoger beroep. De aansprakelijkheid van de stuwadoor voor het verlies van de hem toe-
vertrouwde goederen”, A.J.T. 2001-02, 362, err., A.J.T. 2001-02, 498; K. BROECKX, Het recht op hoger 
beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 541 p.; K. 
BROECKX, “Meerpartijengeschillen in hoger beroep”, (noot onder Cass. 1 juni 2001), R.W. 2001-02, 379; 
C. DE BAETS, “De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep”, P. & B. 1999, 211; A. DECROËS, “Rece-
vabilité de l’appel: qualité et intérêt”, (noot onder Cass. 24 april 2003), R.C.J.B. 2004, (349); A. 
DECROËS, “Les parties à l’appel incident”, T.B.B.R. 1995, 322; G. DE LEVAL, L’assouplissement des 
conditions de recevabilité de l’appel incident, (noot onder Cass. 19 september 2003), J.L.M.B. 2003, 
1574; G. DE LEVAL en A. KOHL, “La demande reconventionnelle en degré d’appel”, J.T. 1978, 502; M. 
DE POVER, “L’appel incident et la subrogation de l’assureur incendie”, Ann. dr. Liège 1989, 25; S. 
DUFRENE, “Questions actuelles relatives à l’appel”, J.T. 2004, 565; A. KOHL, L’appel en droit judiciaire 
privé, Prolegomena nr. 15, Brussel, Swinnen, 1990, 283 p.; M. SNOECK, “La recevabilité ratione temporis 
de l’appel incident en matière de divorce”, Div. Act. 2003, 123; TAELMAN, P. en PITEUS, K., “Dynamiek 
en evolutie van het geding in hoger beroep”, in X (ed.), Goed procesrecht – goed procederen, XXIXe 
postuniversitaire cyclus Willy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, 353; P. TAELMAN, 
[“Principaal en incidenteel hoger beroep in een splitsbaar meerpartijengeschil”], (ongetitelde noot onder 
Antwerpen 6 juni 2001), P. & B. 2002, 128; R. TIMMERMANS, “De valkuil van processuele ondeel-
baarheid bij geschillen inzake appartementseigendom”, T. App. 2005, 9; K. VAN DAMME, “Het begrip 
‘eindvonnis’ in art. 1050, tweede lid, Ger. W.: één vlag, vele ladingen…”, (noot onder Antwerpen 14 juni 
1999), A.J.T. 2000-01, 29; P. VANLERSBERGHE, “De akte van hoger beroep, de fax en de handtekening”, 
(noot onder Gent 14 maart 2005), R.A.B.G. 2005, 1697; P. VANLERSBERGHE, “Het hoger beroep tegen 
een vonnis van onbevoegdheid: het einde van een controverse”, (noot onder Cass. 13 februari 2003), 
R.A.B.G. 2003, 556; P. VANLERSBERGHE, “Toelaatbaarheid van het incidenteel beroep ingesteld na de 
heropening der debatten”, (noot onder Cass. 30 juni 2000), P. & B. 2001, 109; P. VAN RILLAER, “Het lot 
van het incidenteel beroep na een nietig, een te laat ingesteld, een ontoelaatbaar of een beperkt 
hoofdberoep”, R.W. 2001-02, 41; P. VAN RILLAER, “Het hoger beroep tegen een beslissing inzake de 
bevoegdheid”, (noot onder Cass. 13 februari 2003), R.W. 2002-03, 1583. 

1205  Cass. 8 maart 2004, S.02.0051/F, www.cass.be. 
1206  Cass. 4 september 2003, C.01.0194/N, www.cass.be (“Overwegende dat uit de aard zelf van de 

procedure blijkt dat wanneer hoger beroep wordt ingesteld door de schuldenaar die opkomt tegen een 
beslissing waarbij de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid wordt uitgesproken, de 
schuldbemiddelaar moet betrokken worden in de rechtspleging in hoger beroep”); Antwerpen 10 
december 2002, 2001/AR/2016, www.cass.be (onsplitsbaarheid); Antwerpen 3 januari 2001, 
99/AR/2984, www.cass.be (kennisgeving doet de termijn lopen); E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak 
beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001”, T.P.R. 2002, (1187), nr. 197. 

1207  Luik 10 december 2001, Act.dr. 2002, 561, noot G. DE LEVAL, Div.Act. 2003, 122, noot M. SNOECK, J.T. 
2002, 323 en R.R.D. 2002, 52; S. MOSSELMANS, “Incidenteel hoger beroep inzake echtscheiding: geldt 
artikel 1054 eerste lid Ger. W. onverkort?” (noot onder Cass. 10 april 2003 en Brussel 27 mei 2003), E.J. 
2004, 22; P. VANLERSBERGHE, “Het incidenteel beroep inzake echtscheidingsvonnissen”, (noot onder 
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B. VERZET 
 
506. Verzet is, naast hoger beroep, één van de beide gewone rechtsmiddelen (art. 21 Ger. 
W.).  Aan het verzet worden in het Gerechtelijk Wetboek drie artikelen gewijd (art. 1047, 
1048, 1049). 
 Het verzet is een rechtsmiddel dat de bij verstek veroordeelde partij toelaat om alsnog 
een beslissing op tegenspraak te bekomen.1210

 Voor wat het verzet betreft, bestaat er geen equivalent van de 
appellabiliteitsgrenzen.1211

 Verzet heeft zowel devolutieve als schorsende werking (uiteraard behoudens uitvoer-
baarheid bij voorraad).1212  Naar aanleiding van een verzet wordt de zaak m.a.w. opnieuw 
behandeld, door dezelfde rechter (in institutionele, niet noodzakelijkerwijze persoonlijke 
zin1213), maar dan op tegensprekelijke wijze.1214

 De vraag m.b.t. de (on)partijdigheid van de rechter die op verzet oordeelt over een zaak 
waarover hij zich vroeger reeds heeft uitgesproken, heeft aanleiding gegeven tot betwisting, 
vooral dan vanwege procespartijen die zich verongelijkt voelden (wanneer blijkt dat hun ver-
weer geen invloed heeft gehad op het standpunt van de rechter die op verzet uitspraak doet).  
De heersende mening terzake is dat uit het feit dat de rechter op verzet vroeger reeds 
uitspraak gedaan heeft over de zaak, geen partijdigheid kan worden afgeleid: het debat op 
verzet is immers het eerste debat in het kader waarvan de rechter volledig (meer bepaald 
tegensprekelijk) geïnformeerd wordt.1215

                                                                                                                                                         
Brussel 27 mei 2003), P. & B. 2006, 63.  Zie ook: S. MOSSELMANS, “Incidenteel hoger beroep dat de 
wijziging van de staat van personen in vraag stelt: voorstel tot aanpassing van artikel 1054 tweede lid 
Ger. W.”, E.J. 2005, 108. 

1208  Cass. 10 oktober 2003, C.02.0523/F, www.cass.be. 
1209  Cass. 7 oktober 2003, P.03.0260/N, www.cass.be (“Overwegende dat de omstandigheid dat de 

herstelvordering in voorkomend geval voor het eerst in hoger beroep bij wijze van een onregelmatige 
tussenkomst in het geding zou zijn gewijzigd, aan haar rechtsgeldigheid niet afdoet en de rechter niet kan 
beletten erover uitspraak te doen”). 

1210  Zie voor een gelijkaardige definitie: G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 197, p. 292. 
1211  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 481.  Zie ook randnr. 508. 
1212  Meer daarover bij: A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen, in: A. FETTWEIS, E. GUTT, E. KRINGS, A. LE PAIGE en 

M. STORME (eds.), Handboek voor Gerechtelijk Recht, deel IV, Antwerpen, Standaard, 1973, 40-41. 
1213  Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de rechter op verzet hetzelfde individu moet zijn als de rechter 

die bij verstek oordeelde: Cass. 2 juni 1999, P.99.0023/F, www.cass.be.  In dezelfde zin: A. FETTWEIS, 
Manuel…, 1987, 481; A. LE PAIGE, o.c., 39. 

1214  Zie over de taak van de rechter die bij verstek dient te oordelen: R. DE CORTE en J. LAENENS, “De taak 
van de rechter bij verstek. Het verzet”, R.W. 1983-84, 2731 e.v.; A. KOHL, “Pouvoirs et devoirs du juge 
statuant par défaut”, J.T. 1972, 329 e.v.; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “Absens indefensus est”, in J. 
LINSMEAU en M. STORME, (eds.), Le rôle respectif du juge et des parties dans le procès civil – De 
respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, Diegem/Brussel, Kluwer/Bruylant, 
1999, 176 e.v. 

1215  Meer daarover bij: S. COOLS, “Kan de rechter op (derden)verzet nog onpartijdig zijn?”, (noot onder Brus-
sel 27 april 2000), P. & B. 2002, 74; P. VAN ORSHOVEN, “De objectieve onpartijdigheid van de rechter 
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Precies omdat ook de eiser naar aanleiding van het verzet voor het eerst kennis krijgt 
van het volledige standpunt van zijn wederpartij, is het mogelijk dat de eiser zijn oorspronke-
lijke eis tijdens de verzetsprocedure wijzigt.  De oorspronkelijke eiser, verweerder op verzet, 
behoudt ook zijn procesrechtelijke hoedanigheid van eiser (met de gevolgen daaraan verbon-
den i.v.m. de bewijslast).1216

 Vanzelfsprekend kan de versteklatende partij slechts verzet doen tegen een uitspraak die 
haar nadeel berokkent – zoniet is het verzet onontvankelijk bij gebrek aan belang (art. 17-18 
Ger. W.).1217

 Wat betreft de taak van de rechter die oordeelt op verstek – een aangelegenheid die met 
sancties weinig te maken heeft – raadplege men de in voetnoot geciteerde bronnen.1218

 
507. De dagvaardingstermijnen voor het verzet zijn de gewone termijnen (acht dagen; twee 
dagen in kort geding).1219

 De wijze van inleiding is de dagvaarding (in strikte zin, m.a.w. bij gerechtsdeurwaar-
dersexploot), tenzij alle partijen instemmen met een vrijwillige verschijning.1220  Uitzonder-
lijk kan verzet worden aangetekend bij tegensprekelijk verzoekschrift, nl. in de gevallen 
waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt dat verzet mogelijk is bij tegensprekelijk 
verzoekschrift.1221  Wanneer de wet slechts vermeldt dat het tegensprekelijk verzoekschrift 
mogelijk is als wijze van inleiding van de oorspronkelijke vordering, dan is die wijze van 
rechtsingang uitgesloten ter inleiding van het verzet.1222

                                                                                                                                                         
die opnieuw recht spreekt of non bis in idem”, (noot onder Cass. 28 februari 2003), Echtschei-
dingsjournaal 2004, 117. 

1216  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 204, p. 297. 
1217  Wanneer een rechterlijke uitspraak voor iemand al dan niet een nadeel inhoudt, wordt – weliswaar m.b.t. 

het derdenverzet – besproken in: K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Story-Scientia, 2004, 
3-6.  De analyse aldaar is ook toepasselijk bij verzet, uiteraard mutatis mutandis en rekening houdend 
met het gegeven dat derdenverzet openstaat voor een derde en verzet voor de versteklatende partij. 

1218  Zie ook de verwijzingen in randnummer 340.  Zie verder: Cass. 23 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 659; 
Antwerpen 20 oktober 2003, P. & B. 2004, 70; Rb. Mechelen 21 december 2004, P. & B. 2005, 105; R. 
DE CORTE en J. LAENENS, “De verstekprocedure en de taak van de rechter bij verstek”, T.P.R. 1980, 447; 
R. DE CORTE en J. LAENENS “De taak van de rechter bij verstek. Het verzet”, R.W. 1983-84, 2731; A. 
SMETS, “Verstek en tegenspraak in de Wet van 3 augustus 1992”, in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), 
Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomstper-
spectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 62-79, en de verwijzingen aldaar. 

1219  Over deze kwestie bestaat niettemin enige controverse.  Sommige auteurs menen, ten onrechte, dat de 
termijn van acht dagen toepassing zou vinden ook bij een verzet tegen een kortgedingbeschikking.  De 
controverse is geheel gelijklopend m.b.t. de termijn voor derdenverzet, zodat men terzake raadplege: J. 
ENGLEBERT, “Le délai de comparution en cas d’opposition ou de tierce-opposition à une décision de 
référé”, (noot onder Brussel 27 juli 1989), J.L.M.B. 1990, 838; K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., 
Mechelen, Story-Scientia, 2004, 27-31. 

1220  C. LECLERCQ, Eléments pratiques de procédure civile, Brussel, Bruylant, 1993, 151. 
1221  Zie met name art. 1253quater (m.b.t. de rechten en verplichtingen van echtgenoten en hun huwelijks-

vermogensstelsel) en art. 1343, lid 3, § 2, Ger. W. (m.b.t. de summiere rechtspleging om betaling te 
bevelen).  In huurzaken kan geen verzet worden aangetekend bij tegensprekelijk verzoekschrift.  De 
sanctie naar aanleiding van een onwettige wijze van rechtsingang is een nietigheid, die in beginsel gedekt 
is als alle partijen verschijnen (meer daarover onder randnrs. 257 e.v.). 

1222  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 201, p. 295. 
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In theorie is het mogelijk dat een uitspraak jegens de eiser op verstek wordt 
gewezen1223, maar in de praktijk is zoiets uitzonderlijk.  Verstek is tevens mogelijk in het 
kader van een appèlprocedure1224, maar dat is weerom een uitzonderlijk fenomeen. 
 In art. 1033 en 1034 is ook sprake van “verzet”, maar zoals reeds opgemerkt in rand-
nummer 119, gaat het in werkelijkheid om een derdenverzet.1225

 Voor wat betreft de procedure voor de arbeidsrechtbank, moet nu ook rekening worden 
gehouden met art. 704 Ger. W., zoals vervangen bij Wet van 13 december 2005 (B.S. 21 
december 2005), met ingang van een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 
september 2007.  De nieuwe bepaling werd hierboven reeds geciteerd (zie randnr. 137).  
Ingevolge die bepaling, kan men voor de arbeidsrechtbank ervoor kiezen de hoofdvordering 
in te leiden bij verzoekschrift op tegenspraak. In een aantal gevallen opgesomd in § 2 van art. 
704, is de rechtsingang voorgeschreven bij een verzoekschrift dat niet beantwoordt aan de 
regels van het verzoekschrift op tegenspraak.  De vierde paragraaf van art. 704 (nieuw) luidt: 
“In de in dit artikel opgesomde zaken kan het verzet evenzeer naar gelang van het geval 
worden gedaan in de vormen bedoeld in § 1 of § 2.” 
 
508. In burgerlijke zaken is het verzet, relatief gezien, een vrij zeldzaam fenomeen (zeker na 
de hervorming van 1992, waarvan één van de doelstellingen was het aantal verstekvonnissen 
terug te dringen).1226  Zie art. 804, lid 2, Ger. W., zoals vervangen bij Wet van 3 augustus 
1992.1227  Die bepaling impliceert dat zodra een partij (1) verschenen is op de 
inleidingszitting; (2) of een schriftelijke verklaring van verschijning heeft gedaan; (3) en ooit 
(eens) heeft geconcludeerd, de rechtspleging ten aanzien van die partij op tegenspraak is.1228  
Art. 804, lid 2, Ger. W. bevat een opsomming van gevallen waarin verstek uitgesloten is, 
waarbij geen sprake is (of juister: de lege ferenda geen sprake zou mogen zijn) van 
cumulatieve voorwaarden (het woord “en” in die bepaling mag m.a.w. gelezen worden als 
“of”, of minstens zou dat de lege ferenda in die zin gewijzigd mogen worden).1229

                                                 
1223  A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen, o.c., 20. 
1224  A. LE PAIGE, o.c., 20. 
1225  Meer daarover bij: K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Story-Scientia, 2004, 26. 
1226  In dezelfde zin: J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 530.  Immers: zodra 

toepassing gemaakt wordt van een dwingend vaststellingsmechanisme, is de procedure ofwel op 
tegenspraak (art. 747, § 2, art. 748, § 2 en art. 750, § 2) ofwel geacht op tegenspraak (art. 751 en 753) (H. 
BOULARBAH, “Le jugement par défaut en procédure civile”, (noot onder Arbitragehof 1 maart 2006), J.T. 
2006, 270).  

1227  Zie ook over die bepaling: Arbitragehof 21 december 2004, R.W. 2005-06, 140. 
1228  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 199, p. 294. 
1229  Toegegeven moet worden dat die lezing van art. 804 – die weliswaar zou bijdragen tot verdere terug-

dringing van het aantal verstekken – ietwat “creatief” kan lijken; traditioneel gaat men er meestal wel 
vanuit dat sprake is van cumulatieve voorwaarden (nl. geen verstek indien de partij verschenen is ter in-
leidingszitting of op een latere zitting én minstens één keer geconcludeerd heeft).  Zie in die zin: A. 
SMETS, “Verstek en tegenspraak in de Wet van 3 augustus 1992”, in P. TAELMAN en M. STORME, (eds.), 
Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 én haar reparatiewetgeving.  Evaluatie en toekomstper-
spectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 60. 
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Het woord “en” lezen als “of” is misschien wenselijk1230 teneinde de gevallen waarin 
verstek uitgesloten is verder uit te breiden, maar een lezing van de voorwaarden in art. 804 als 
zijnde cumulatief, sluit beter aan bij de wet zoals hij de lege lata is opgesteld.  Het is – ook de 
lege lata, zij het dat verschenen zijn (ter zitting of via verklaring van verschijning) én (eens) 
geconcludeerd hebben, volgens de huidige libellering van art. 804 als cumulatieve voorwaar-
den mogen gelden – aldus perfect denkbaar dat een partij nooit ter zitting verschijnt of ver-
tegenwoordigd is, maar dat de rechtspleging toch op tegenspraak verloopt (nl. het geval van 
de verklaring van verschijning gevolgd door minstens een conclusie).1231  Ook na toepassing 
van art. 747, § 2, 748, 750, 751 of 753 Ger. W. kan er geen aanleiding meer bestaan tot een 
uitspraak bij verstek.1232

Bij verstek is in burgerlijke zaken niet zelden sprake van desinteresse voor de zaak van-
wege de verweerder.  Die kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat verweerder de 
vordering niet betwist, maar kampt met betalingsmoeilijkheden of insolvabel is.  Ook moge-
lijk is dat in een meerpartijengeschil eiser A verweerders B en C gedaagd heeft, maar A enkel 
een dispuut heeft met B, waarbij C enkel bij de zaak betrokken wordt om een uitspraak te 
bekomen die C tegenstelbaar is.  In een dergelijke configuratie laat C wel eens verstek, om 
zich de moeite en kosten van de procesvoering te besparen.  Uiteraard is het in zulke gevallen 
zeldzaam dat de belangstelling van de versteklatende partij alsnog wordt opgewekt na de uit-
spraak. 
 Een andere oorzaak van verstek betreft de gevallen van problemen bij de betekening 
van de dagvaarding (de verweerder is bv. verhuisd naar het buitenland zonder een adres 
achter te laten).  Na een problematische betekening van de gedinginleidende akte, komt het 
voor dat de betekening van de uitspraak uiteindelijk wel de bestemmeling bereikt – het 
omgekeerde is vanzelfsprekend ook denkbaar.  Precies voor dat soort gevallen is het verzet 
eigenlijk bedoeld. 
 Over de mogelijkheid van verzet – of over het (relatief) onbeperkt karakter van die mo-
gelijkheid1233 – hoort men soms kritische geluiden,1234 maar zoals reeds vermeld in randnr. 
                                                 
1230  Ook BOULARBAH meent dat het wenselijk is om verstek uit te sluiten ten aanzien van een partij die 

minstens een keer geconcludeerd heeft (en dus op de hoogte is van de procedure, ook al is zij nooit 
verschenen en heeft zij evenmin een schriftelijke verklaring van verschijning afgelegd) (H. BOULARBAH, 
“Le jugement par défaut en procédure civile”, (noot onder Arbitragehof 1 maart 2006), J.T. 2006, 270). 

1231  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 529.  Toegegeven moet worden dat die 
auteurs een hypothese beogen die als zodanig een cumulatieve toepassing van de voorwaarden van art. 
804 niet uitsluit, nl. het geval waarbij een partij ter inleidingszitting verschijnt én conclusies neerlegt 
(doch niet aanwezig is gedurende de ganse rechtspleging, dus tijdens een aantal zittingen niet komt opda-
gen).  De kwestie van de al dan niet cumulatieve toepassing van de voorwaarden van art. 804, is echter 
niet van enorm praktisch belang.  Immers, in de praktijk zal een partij die concludeert, vrijwel steeds op 
minstens één zitting verschenen zijn – zodat verstek in die gevallen niet mogelijk is.  De gevallen waarin 
iemand een verklaring van verschijning doet of op minstens één zitting verschijnt en verder niet deel-
neemt aan een procedure (dus nooit concludeert), d.w.z. de gevallen waarin verstek m.i. ook als uitgeslo-
ten zou mogen gelden, komen in de praktijk niet zo vaak voor. 

1232  H. BOULARBAH, l.c., J.T. 2006, 270; G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 199, p. 294. 
1233  Voor wat het verzet betreft, bestaat er geen equivalent van de pecuniaire appellabiliteitsgrenzen; art. 617 

heeft slechts betrekking op het hoger beroep (R. DE CORTE en J. LAENENS, “De verstekprocedure en de 
taak van de rechter bij verstek”, T.P.R. 1980, (447) 495).  Verzet is nochtans onder meer niet mogelijk 
(1) tegen vonnissen waarin werd berust, wat betreft de partij die berust heeft, (2) tegen akkoord-
vonnissen; (3) tegen maatregelen van inwendige aard; (4) tegen vonnissen waarbij wordt bevolen dat par-
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352, zijn de ware redenen van een verstek in de praktijk vaak moeilijk te achterhalen.  Voor 
wie inderdaad “ongelukkig en te goeder trouw” was, is het verzet na een verstekveroordeling 
een nuttig instrument – en het feit dat dit instrument zich in andere gevallen leent tot misbruik 
of toch minstens overbodig voorkomt, lijkt niet te volstaan om het verzet dan maar af te 
schaffen.  Wanneer een mogelijkheid van dilatoir verzet kan worden gevreesd, biedt de uit-
voerbaarverklaring bij voorraad vaak de sleutel tot de oplossing.1235

 
509. Naar sanctionering toe, is het eerst en vooral vanzelfsprekend dat de onontvankelijkheid 
de gepaste sanctie is wanneer verzet wordt gedaan tegen een uitspraak die niet bij verstek 
werd verleend.  In dat geval vervalt immers de bestaansreden voor het verzet.  Of de rechter 
zijn uitspraak bestempeld als “op tegenspraak” of “zoals op tegenspraak”, is terzake niet 
doorslaggevend; wel de aard van het vonnis, ongeacht de omschrijving ervan.1236

 In dit verband is een arrest van het Hof van Cassatie van 15 juni 1998 nog relevant.  
Naar aanleiding van toepassing van art. 747, § 2, Ger. W., werd door de feitenrechter een 
arrest gewezen op tijdstip 1.  Dat arrest gold, ingevolge de toepassing van art. 747, § 2, Ger. 
W., als een arrest op tegenspraak.  Het arrest beveelt een heropening van het debat, waarna 
enkele maanden later een ander arrest volgt, gewezen op tijdstip 2.  Dat laatste arrest werd 
niet gewezen ingevolge een vaststelling ex art. 747, § 2.  Het Hof van Cassatie oordeelt dat uit 
art. 747, § 2, volgt dat de uitspraak gewezen ingevolge de toepassing van die bepaling een 
vonnis op tegenspraak is, maar niet dat de daaropvolgende rechtspleging in haar geheel op 
tegenspraak gevoerd is.1237

 
510. Een volgende schijnbare (doch in werkelijkheid onbestaande!) grondslag tot onontvan-
kelijkheid van een verzet, betreft de situatie waarbij de verzetdoende partij, in een onsplits-
baar geschil, nalaat haar verzet te richten tegen alle partijen betrokken bij de 
verstekprocedure.  Naar aanleiding van een verzet wordt een procedure geheel overgedaan: 

                                                                                                                                                         
tijen in persoon moeten verschijnen; (5) tegen beschikkingen van de voorzitter m.b.t. verdelings-
incidenten; (6) tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbank inzake bevoegdheid; (7) tegen beslis-
singen inzake rechtsbijstand; (8) tegen beslissingen die de sluiting of de heropening van de debatten be-
velen; (9) tegen vonnissen die overlegging van een origineel of een afschrift van een stuk bevelen; (10) 
tegen vonnissen m.b.t. de wijze van schriftonderzoek; (11) tegen een aantal vonnissen m.b.t. het ge-
tuigenverhoor (zie voor meer bijzonderheden en voor een reeks andere gevallen: A. LE PAIGE, o.c., 23-
26). 

1234  Zie bijvoorbeeld: E. GUTT en A.-M. STRANART, “Examen de jurisprudence – Droit judiciaire privé”, 
R.C.J.B. 1974, (563) 578; R. DE CORTE en J. LAENENS, “De taak van de rechter bij verstek. Het verzet”, 
R.W. 1983-84, 2749. 

1235  Meer over dat fenomeen: Arbh. Brussel 13 februari 2001, A.R. 40.438, www.cass.be; Beslagr. Gent 29 
juni 2004, P. & B. 2005, 109; K. BROECKX, “Schorsing door de appelrechter van de voorlopige tenuit-
voerlegging wegens schending van het recht van verdediging moet strikt worden uitgelegd”, (noot onder 
Cass. 1 april 2004), R.W. 2004-05, 1422; K. WAGNER, “De appèlrechter kan de voorlopige tenuitvoerleg-
ging niet doen schorsen of verbieden, doch kan wel de vernietiging uitspreken van de onrechtmatig ge-
wezen beslissing om een vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren”, (noot onder Brussel 30 oktober 
2001), P. & B. 2002, 49, en de verwijzingen aldaar.  Zie ook randnr. 581. 

1236  Cass. 15 januari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 637; Vred. Wolvertem 31 mei 2001, R.W. 2002-03, 1595; J. 
LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 529. 

1237  Cass. 15 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 696. 
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het is dan ook logisch dat bij de tweede procedure alle partijen betrokken worden, teneinde te-
genstrijdige oplossingen te vermijden. 
 In dit verband moet van meet af aan wel worden onderstreept dat de situatie zoals hier 
beoogd, bij een correcte toepassing van art. 753 Ger. W. eigenlijk niet kàn ontstaan.  De 
wetgever heeft immers gewild dat, wanneer het geschil onsplitsbaar is, het fenomeen van het 
verstek wordt verbannen.  In de praktijk komt het nochtans voor dat de formaliteiten van art. 
753 eenvoudigweg niet nageleefd worden. 
 Wanneer de termijn niet verstreken is (wat vrijwel steeds zal betekenen: bij ontstentenis 
van betekening), lijkt in zo’n geval (dus: toch een uitspraak die ten aanzien van minstens één 
der wederpartijen bij verstek is gewezen inzake een onsplitsbaar geschil)  verkieslijk de 
verzetdoende partij alsnog de mogelijkheid te bieden de nodige partijen bij de procedure te 
betrekken.  Een dergelijke regularisatiemogelijkheid wordt in het kader van een hoger beroep 
tegen een onsplitsbaar geschil uitdrukkelijk in de wet voorzien (art. 1053, zie randnr. 124) – 
maar toegegeven moet worden dat art. 1053 Ger. W. op zich niet echt een tekstargument 
oplevert voor een vergelijkbare regularisatiemogelijkheid n.a.v. een verzet, want men zou uit 
het ontbreken van een equivalent van die bepaling m.b.t. het verzet, een a contrario argument 
kunnen ontlenen.  Een dergelijk a contrario argument (nl. stellen dat het alsnog bij de zaak 
betrekken van de ontbrekende partijen niet meer mogelijk zou zijn, zelfs als de termijn nog 
niet verstreken is) zou voorbijgaan aan het feit dat de wetgever het verzet – uiteraard van 
minder praktisch belang dan het hoger beroep – minder expliciet en in detail geregeld heeft 
dan het verzet.  De loutere regel dat men in een onsplitsbaar geschil op verzet alle partijen bij 
de zaak moet betrekken – zijnde eigenlijk een evidentie – staat als zodanig niet in het 
Gerechtelijk Wetboek, maar toch wordt het bestaan van die regel niet betwist.1238  Maar 
nogmaals: de wetgever heeft in 1992 deze situatie willen uitbannen, zodat zij zich nog slechts 
voordoet wanneer art. 753 ten onrechte niet werd toegepast. 
 Naar sanctionering toe moet men bij miskenning van de verplichting tot dagvaarding 
van alle partijen n.a.v. een verzetsprocedure, wel goed opletten.  Immers: de wet voorziet 
terzake (in een situatie die eigenlijk niet meer zou mogen bestaan) niet in enige sanctie! 
 Hoewel de wet het niet expliciet zegt, moet in beginsel worden aangenomen dat ook bij 
een geschil dat niet onsplitsbaar is, de eiser op verzet alle procespartijen bij het verzet moet 
betrekken.  Dit beginsel volgt uit de aard van het rechtsmiddel van het verzet (dat een vol-
ledige nieuwe behandeling van de zaak impliceert) en kan worden gesteund op een analogi-
sche interpretatie van art. 1125 dat in een vergelijkbare verplichting tot dagvaarding van alle 
partijen voorziet bij derdenverzet (daar wel voorgeschreven op straffe van onontvankelijk-
heid).  Op grond van het principe “pas de sanction sans texte”, zou het echter te ver gaan om 
het verzet in een geschil dat al dan niet onsplitsbaar is, af te wijzen als zijnde onontvankelijk 
bij niet-naleving van de verplichting tot dagvaarding van alle partijen. 
 Zowel in onsplitsbare als in niet-onsplitsbare gedingen rust derhalve op de eiser op 
verzet de verplichting alle partijen bij het verzet te betrekken, maar indien hij zulks niet doet, 
kan er geen aanleiding bestaan tot niet-ontvankelijkheid van het verzet.  Een echte sanctie is 
er niet, maar het resultaat van die werkwijze is dan wèl dat de uitspraak bij verstek gewezen, 

                                                 
1238  A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, nr. 719, p. 484. 
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ten aanzien van de niet of niet tijdig in verzet gedaagde, in kracht van gewijsde treedt (d.w.z. 
uiteraard na betekening van de uitspraak), waarbij vanzelfsprekend de rechter die op verzet 
oordeelt, ook gebonden is door het gezag van gewijsde van de reeds in kracht van gewijsde 
getreden uitspraak, wat zijn mogelijkheden om op verzet nog anders te oordelen aanzienlijk 
kan beperken.  Zolang de rechter het gezag van gewijsde van de uitspraak bij verstek gewezen 
niet aantast in zoverre die uitspraak betrekking heeft op de partij ten aanzien van wie de 
uitspraak in kracht van gewijsde is getreden, mag hij in dat geval op verzet nog wel oordelen 
zoals hij passend acht, ook al impliceert dit dat hij het standpunt van de eiser op verzet volgt 
en de rechten ten aanzien van de wèl (tijdig) bij de verzetsprocedure partij(en), wijzigt.  Het 
enige verschil tussen een onsplitsbaar geschil of een niet-onsplitsbaar geschil op dit stuk, 
houdt derhalve in dat de mogelijkheden om bij niet-betrekking van alle procespartijen bij de 
verzetsprocedure de eiser op verzet alsnog gelijk te geven, sterk beperkt (kunnen) worden bij 
een onsplitsbaar geschil waarbij niet alle partijen bij het verzet betrokken werden.  
Problematisch is dat gegeven niet, omdat bij correcte toepassing van art. 753, iedere partij 
erop kan toezien dat de uitspraak in een onsplitsbaar geschil ten aanzien van alle partijen 
geldt als een uitspraak gewezen op tegenspraak. 
 
511. Wat tijdigheid ratione temporis betreft, liggen de uitgangspunten vervat in art. 1048 
(één maand na de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig art. 
792, tweede en derde lid); desgevallend verlenging van de termijn wegens afstand overeen-
komstig art. 55, maar niet bij beslissingen gewezen in kort geding of zoals in kort geding.1239

 Inzake faillissement geldt een bijzondere termijn van 15 dagen na de betekening van het 
vonnis van faillietverklaring of het vonnis waarbij de datum van staking van betaling wordt 
vastgesteld (zie art. 14 Faill. W.). 
 Verdere specifieke problemen i.v.m. het verzet zijn in dit verband niet te melden, zodat 
voor het overige verwezen wordt naar de problematiek van de tijdigheid ratione temporis in 
het algemeen (randnrs. 110 e.v.). 
 
512. Meldenswaard is nog de regel “opposition sur opposition ne vaut”, vervat in art. 1049 
Ger. W.  Uiteraard is onontvankelijkheid op haar plaats als sanctie wanneer de eiser in verzet 
– die dus per definitie op de hoogte is van de procedure – een tweede maal verstek laat gaan.  
Een dergelijke situatie is vanzelfsprekend uiterst zeldzaam en sinds de hervorming van 1992 
is dit nog zeldzamer geworden (cfr. het fenomeen van het vonnis zoals op tegenspraak). 
 De regel van art. 1049 staat correct vermeld in die wetsbepaling en wordt door het 
adagium “opposition sur opposition ne vaut” slechts gedeeltelijk juist weergegeven.  Het is 
namelijk niet zo dat een verzet volgend op een verzet steeds ontoelaatbaar zou zijn.  Wanneer 
een eerste verzet onontvankelijk wordt verklaard ingevolge een formele kwestie (nietigheid 
van de dagvaarding in verzet bv.), dan blijft een tweede verzet wel degelijk mogelijk (indien 
de termijn daartoe inmiddels niet verstreken is).1240

 

                                                 
1239  A. LE PAIGE, o.c., 38. 
1240  In dezelfde zin: C. LECLERCQ, Eléments pratiques de procédure civile, Brussel, Bruylant, 1993, 153. 
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513. Van nietigheid is sprake in art. 1047, lid 4, Ger. W.: “De akte van verzet bevat, op straf-
fe van nietigheid, de middelen van de eiser in verzet”.  Het gaat inderdaad om een nietigheid, 
waarop de verzachtingsregeling toepassing kan vinden.  Als de eiser in verzet in een conclusie 
zijn middelen ontwikkelt, weten de wederpartijen wat het standpunt van de eiser in verzet is.  
De vermelding van de middelen in de verzetsakte, is er precies op gericht dit te bewerk-
stelligen (weliswaar in een vroeger stadium).  Afhankelijk van de omstandigheden van de 
zaak, is het in zo’n geval denkbaar dat de nietigheid dan gedekt is.  Wanneer er wel belangen-
schade voorligt en het normdoel niet bereikt is (de eiser in verzet tekent verzet aan middels 
een nietszeggende verzetsakte waarin zijn middelen geenszins ontwikkeld worden en laat ver-
volgens tijdens de verzetsprocedure niet meer van zich horen – wat in de omstandigheden van 
de zaak kan wijzen op een puur dilatoir verzet) is het mogelijk dat van verzachting geen spra-
ke kan zijn.  In dat geval kan de verzetsakte nietig verklaard worden, wat als gevolg kan heb-
ben dat het ingestelde verzet als zodanig voor onbestaande wordt gehouden; in de praktijk 
wordt de vordering in dat soort gevallen niet zelden “onontvankelijk” verklaard (idem bij nie-
tigheid van een gewone gedinginleidende dagvaarding). 
 Men kan bezwaarlijk volhouden dat er in zo’n geval een klassieke grond van onontvan-
kelijkheid voorligt.  Toch ligt er per hypothese een ernstig probleem voor met de geldigheid 
van de gedinginleidende akte, waar ook weer per hypothese belangenschade uit voortvloeit 
(tenzij in de gevallen waarin die niet vereist is) en waarin het normdoel niet bereikt is.  Wan-
neer een vordering volstrekt onregelmatig aanhangig is gemaakt, valt niet in te zien waarom 
de rechter zich nog over de grond van de zaak zou moeten uitspreken (zie ook randnr. 438).  
Vandaar dat onontvankelijkheid in dat soort gevallen voor de hand ligt, althans als eind-
resultaat (nadat werd vastgesteld dat alle voorwaarden voor de nietigheid voorhanden zijn).  
Rekening houdend met al wat voorafgaat i.v.m. de onontvankelijkheid als sanctie, haar aard 
en gevolgen, zou – vanuit theoretische invalshoek – de verleiding kunnen ontstaan om de 
ontvankelijkheid van de vordering als sanctie bij een nietige dagvaarding, als foutief te 
bestempelen.  In de meeste gevallen impliceert de onontvankelijkheid immers de definitieve 
afsluiting van de toegang tot de rechter (typevoorbeeld: verjaring).  Zoals evenwel reeds op-
gemerkt in randnrs. 14 en 84, zijn er een aantal uitzonderingen op het definitief karakter van 
de afsluiting van de toegang tot de rechter naar aanleiding van een onontvankelijkheid.1241  
Bij een nietige dagvaarding ligt zo’n geval voor.  Immers: wanneer de dagvaarding in verzet 
nietig wordt verklaard, bv. wegens ontbreken van de middelen van de eiser in verzet in een 
geval waarin zulks belangenschade veroorzaakt en het normdoel niet bereikt is, is het denk-
baar – als de termijn inmiddels niet verstreken is, praktisch m.a.w. bij ontstentenis van bete-
kening – dat de eiser in verzet een nieuwe verzetsakte laat betekenen, ditmaal wèl met ont-
wikkeling van zijn middelen.  Het valt niet in te zien waarom zoiets strijdig zou zijn met het 
gezag van gewijsde van de uitspraak waarin de nietigheid van de eerste verzetsakte wordt 
vastgesteld.  Ook art. 1049 kan iets dergelijks, zoals reeds vermeld in randnr. 512, niet verhin-

                                                 
1241  Wanneer bv. een vordering onontvankelijk wordt verklaard omdat de eiser zich als minderjarige had 

moeten laten vertegenwoordigen, valt niet in te zien waarom de minderjarige dezelfde vordering niet 
opnieuw kan instellen maar dan met bijstand van een vertegenwoordiger, of zonder dergelijke bijstand als 
de minderjarige inmiddels meerderjarig geworden is (zie ook randnrs. 79, 84, 92, 200). 
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deren, omdat die bepaling een zeer specifieke situatie betreft, nl. een tweede verzet nadat de 
eiser in verzet na de eerste verzetsakte verstek heeft laten gaan. 
 In de gevallen hier beoogd – nietigheid van de dagvaarding wegens een vormgebrek – 
heeft die nietigheid inderdaad als mogelijk gevolg dat over de grond van de aanspraken van 
de eiser niet meer geoordeeld moet worden, zodat de onontvankelijkheid als sanctie niet mis-
plaatst is, maar herbeginnen met respect voor de vereiste vormen is dan niet uitgesloten 
(tenzij indien inmiddels een andere grondslag voorligt tot afsluiting van de toegang tot de 
rechter, bv. verjaring of termijnverstrijking).1242  De afsluiting van de toegang tot de rechter is 
dan relatief – men kan in dit geval immers niet volhouden dat de eiser niet of niet meer de 
mogelijkheid heeft om zich tot de rechter te wenden, maar slechts dat hij zich niet volgens de 
noodzakelijke vormvereisten tot de rechter gewend heeft. 
 Wanneer men inziet dat de onontvankelijkheid niet altijd resulteert in een definitieve af-
sluiting van de toegang tot de rechter, bestaat er m.a.w. in dit soort gevallen geen reden om de 
sanctie van de onontvankelijkheid uit de weg te gaan. 
 
514. Voor wat betreft de verhouding tussen verzet en hoger beroep, is een bijdrage van LINS-
MEAU erg lezenswaardig.1243  Eenvoudige cumul tussen verzet en hoger beroep is in beginsel 
uitgesloten.1244  Wel mogelijk is dat men beide rechtsmiddelen tegelijk instelt, waarbij duide-
lijk wordt aangegeven dat één van beide rechtsmiddelen slechts subsidiair en conservatoir 
wordt aangewend, voor het geval het andere onontvankelijk zou worden verklaard.1245  In een 
dergelijk geval wordt de behandeling van het hoger beroep verdaagd totdat over het verzet 
uitspraak is gedaan.1246

Een dergelijke cumul is evenwel niet mogelijk wanneer de wet het uitdrukkelijk ver-
biedt.1247  Aldus luidt art. 1039, lid 3, Ger. W. m.b.t. beschikkingen in kort geding als volgt: 
“Indien de partij die verstek laat gaan verzet doet tegen de beschikking, kan haar hoger 
beroep tegen beschikking bij verstek, niet worden toegelaten.”1248

                                                 
1242  In dezelfde zin: G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 203, p. 297. 
1243  J. LINSMEAU, “La recevabilité de l’appel des jugements de débouté d’opposition”, (noot onder Brussel 24 

april 1991), Cah. dr. jud. 1991, 134. 
1244  Dit beginsel wordt weergegeven door het adagium “Electa una via non datur recursus ad alteram”.  Zie 

voor een toepassing (in een tuchtzaak): Cass. 19 september 2004, D.03.0019/N, www.cass.be.  Zie ook: 
A. FETTWEIS, Manuel…, 1987, 479; J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 528; 
P. TAELMAN, “Samenloop van gewone rechtsmiddelen”, (noot onder Rb. Brussel 20 december 1996), 
A.J.T. 1996-97, 307. 

1245  K. BROECKX, Het recht op hoger beroep…, 1995, nrs. 302 e.v.; G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 206, 
p. 299. 

1246  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 528.  Zie ook verder, randnr. 516. 
1247  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 528. 
1248  Toch lijkt er niet altijd aanleiding te bestaan om in dat geval het hoger beroep meteen onontvankelijk te 

verklaren.  Immers: als er twijfel is over de aard van de beslissing (al dan niet op tegenspraak), lijkt ook 
in kort geding verdedigbaar dat toch tegelijk verzet en conservatoir hoger beroep wordt ingesteld, voor 
het geval het verzet onontvankelijk wordt verklaard.  Het aangehaalde art. 1039, lid 3, Ger. W. betekent 
dan dat zolang het verzet niet onontvankelijk is verklaard, het hoger beroep niet kan worden toegelaten. 
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Indien men eerst hoger beroep instelt tegen een verstekbeslissing en pas later verzet, 
dan zal de eerste rechter geen uitspraak meer kunnen doen over dat verzet.  Ingevolge de de-
volutieve werking van het hoger beroep, wordt de ganse berechting van de zaak toevertrouwd 
aan de appèlrechter, die in een dergelijke hypothese ook uitspraak zal moeten doen over de 
elementen vervat in de verzetsakte. 
 Vanzelfsprekend behoudt de bij verstek veroordeelde partij de mogelijkheid om geen 
verzet te doen en slechts hoger beroep aan te tekenen, maar dit houdt verlies van een aanleg 
in.1249

 
515. Wanneer de rechter een verstekvonnis wijst (dat betekend wordt) en er later een vonnis 
volgt op verzet, waarbij het verzet wordt afgewezen, is hoger beroep tegen die laatste uit-
spraak niet uitgesloten.  De omstandigheid dat de beroepstermijn tegen het eerste vonnis per 
hypothese reeds verstreken is, doet geen afbreuk aan het feit dat het hoger beroep in zo’n 
geval wel degelijk tegen beide vonnissen gericht is.1250  Ingevolge het verzet, treedt de eerste 
uitspraak immers niet in kracht van gewijsde.  De afwijzing van het verzet, impliceert ook 
niet dat de eerste uitspraak ipso facto in kracht van gewijsde treedt.  (Het is wel zo dat die 
uitspraak gezag van gewijsde behoudt zolang zij niet hervormd of vernietigd wordt.)  Er 
anders over oordelen zou, zoals LINSMEAU terecht opmerkt, aanleiding geven tot absurde re-
sultaten.  Het is immers ondenkbaar dat het Hof van Beroep, dat zou oordelen dat het verzet 
wel gegrond had moeten worden verklaard, zulks niet meer zou kunnen doen op grond van de 
loutere reden dat een dergelijk oordeel zou indruisen tegen het gezag van gewijsde van de 
eerste uitspraak. 
 Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat het hoger beroep tegen het vonnis op verzet 
zich automatisch uitstrekt tot het verstekvonnis, ook al is de beroepstermijn tegen dat verstek-
vonnis inmiddels verstreken.1251

 
516. De term “cumul” wordt in deze context gebruikt ter aanduiding van een hoger beroep en 
een verzet tegelijk aangewend door de versteklatende partij (zie hierboven, randnr. 514).  De 
term “samenloop” van rechtsmiddelen daarentegen duidt in deze context op de situatie waar-
bij de oorspronkelijke eiser (of een andere, niet versteklatende partij) hoger beroep instelt 
tegen de uitspraak, en de versteklatende partij verzet instelt.  In zo’n geval zal de appèlrechter 
zijn uitspraak opschorten totdat uitspraak gedaan is over het verzet.1252  Zoniet zou het verzet 
zinloos zijn en zou de versteklatende partij een aanleg verliezen. 
 
C. DERDENVERZET 
 
                                                 
1249  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 197, p. 293. 
1250  J. LINSMEAU, l.c., 137. 
1251  Cass. 13 mei 1993, Arr. Cass. 1992-93, 491 en R.W. 1993-94, 412; J. LAENENS, K. BROECKX en D. 

SCHEERS, Handboek…, 2004, 528.  
1252  Gent 11 februari 1998, R.A.B.G. 2005, 241; Rb. Brussel 20 december 1996, A.J.T. 1996-97, 307, noot P. 

TAELMAN; G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, 299, voetnoot 79; P. TAELMAN, “Samenloop van gewone 
rechtsmiddelen”, (noot onder Rb. Brussel 20 december 1996), A.J.T. 1996-97, 307. 
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1. Algemene opmerkingen over het derdenverzet – aard en gevolgen 
 
517. Het derdenverzet is een buitengewoon rechtsmiddel waardoor de derde die zich bena-
deeld acht door een rechterlijke beslissing gewezen naar aanleiding van een procedure 
waarbij hij niet als partij betrokken was, de vernietiging van die beslissing nastreeft.1253

Derdenverzet kan krachtens art. 1122 Ger. W. slechts worden aangetekend door de 
persoon die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is 
tussengekomen.  Vatbaar voor derdenverzet is slechts de beslissing die de rechten van de 
derde benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht of door een strafgerecht in 
zover dit uitspraak heeft gedaan over burgerlijke belangen. 

Het gezag van gewijsde van rechterlijke uitspraken is als onweerlegbaar vermoeden 
weliswaar relatief in die zin dat het slechts tussen partijen kan worden aangevoerd, maar toch 
heeft een rechterlijke uitspraak wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden, meer bepaald 
als weerlegbaar vermoeden en onder voorbehoud van de aanwending van derdenverzet.1254

Aan die wettelijke bewijswaarde van rechterlijke uitspraken ten aanzien van derden 
ontleent het derdenverzet zijn bestaansreden: de derde dient over een rechtsmiddel te beschik-
ken om een beslissing die zijn rechten benadeelt aan te vechten. 
 Ingevolge het derdenverzet wordt het geschil in zijn geheel, binnen de perken van het 
derdenverzet, opnieuw voorgelegd aan de rechter voor wie het derdenverzet wordt 
ingesteld.1255  Het gaat m.a.w. om een geheel nieuwe beoordeling.  Indien niet ondubbelzinnig 
blijkt uit de aard zelf van de zaak of uit de gebruikte bewoordingen van de akte waarbij 
derdenverzet wordt aangetekend dat het de bedoeling was van de derdenverzetdoende partij 
om het derdenverzet te beperken, moet het derdenverzet geacht worden generlei beperkingen 
in te houden – behalve uiteraard de beperkingen eigen aan het derdenverzet zelf, d.w.z. dat 
een derdenverzet in beginsel slechts aanleiding kan geven tot gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van de bestreden beslissing ten opzichte van de derde, behoudens wanneer de 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van 
de vernietigende beslissing (in dat geval geldt de vernietiging ten aanzien van alle partijen, cf. 
art. 1130) en tussenkomst (die kan leiden tot uitbreiding van de saisine van de rechter). 
 Wat het aantal partijen betreft, kan het derdenverzet niet beperkt worden: op straffe van 
onontvankelijkheid moet het worden ingesteld tegen alle partijen die betrokken waren bij het 
geschil dat aanleiding gaf tot de bestreden beslissing (art. 1125 Ger. W.).  Wel kan de derde 
zijn derdenverzet beperken tot een welomschreven onderdeel van een rechterlijke uitspraak 
waardoor zijn rechten benadeeld worden (bijvoorbeeld: de rechter beslist zijn uitspraak 

                                                 
1253  Zie voor vergelijkbare definities: Bergen 20 april 1978, Pas. 1978, II, 79; A. FETTWEIS, Manuel de 

procédure civile, Luik, Faculté de droit, 1987, p. 566, nr. 884; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit 
judiciaire privé, Tome préliminaire, Vol. I, Brussel, Bruylant, 1979, p. 241, nr. 226.  De bespreking van 
het derdenverzet in de volgende randnummers is in ruime mate ontleend aan mijn A.P.R. trefwoord over 
dit onderwerp; voor meer details raadplege men dat werk, waarnaar in wat volgt beknoptheidshalve niet 
telkens verwezen wordt (K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2004). 

1254  Cass. 28 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1013, Pas. 1989, 915; Cass. 16 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-
82, nr. 122, p. 251.  In dezelfde zin: Cass. 27 juni 1975, Arr. Cass. 1975, 1163 en R.W. 1975-76, 1931. 

1255  Voorz. Kh. Brussel 21 april 1994, J.T. 1994, 775. 
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uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, zonder borgstelling en met uitsluiting van kanton-
nement.  Het is denkbaar dat een derde alleen door dat aspect benadeeld wordt). 
 
518. Art. 1124 Ger. W. bevestigt het facultatief karakter van het derdenverzet.1256

Het facultatief karakter van het derdenverzet houdt niet in dat het niet instellen van 
derdenverzet voor de derde geen enkel rechtsgevolg heeft.  Het houdt slechts in dat de derde 
die ervoor kiest geen derdenverzet in te stellen, zich nog wel kan beroepen op andere hem 
toebehorende rechten, rechtsvorderingen en excepties.  Niet instellen van derdenverzet geeft 
m.a.w. geen aanleiding tot enig verlies van de aan de derde toebehorende rechten, 
rechtsvorderingen en excepties, doch kan wel rechtsgevolgen hebben voor de derde en met 
name voor de rechten die slechts middels het derdenverzet kunnen worden uitgeoefend. 
 Een gerechtelijke beslissing kan in een navolgend geding jegens derden als bewijsmiddel 
worden ingeroepen.  Met name geldt de werking van een rechterlijke uitspraak jegens derden 
als een weerlegbaar vermoeden, waaraan een wettelijke bewijswaarde toekomt.  De rechter 
dient datgene wat in een vorige beslissing beslist werd als waar aan te nemen, onder voorbe-
houd van de mogelijkheid van de derde om het tegenbewijs te leveren middels de aanwending 
van derdenverzet.1257

Wanneer de bewijsvoering van een partij de rechtstreekse en onvermijdelijke ontken-
ning uitmaakt van hetgeen in een eerdere procedure werd beslist (waarbij die partij niet be-
trokken was), dan biedt slechts het derdenverzet die partij de mogelijkheid dat bewijs te 
leveren.1258

 
519. Art. 1130 Ger. W. omschrijft de taak van de rechter die geroepen wordt te oordelen over 
een derdenverzet en bepaalt aldus meteen ook de omvang van zijn rechtsmacht. 

De rechtsmacht van de rechter die oordeelt over het derdenverzet bestaat erin dat hij 
het geschil volledig opnieuw mag beoordelen, doch enkel in zoverre de rechtstoestand van de 
derde in het geding is, behalve wanneer de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 
onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigende beslissing.1259  In dat laatste 
geval geldt de beperking tot de rechtstoestand van de derde niet.1260

In beginsel is, luidens de tekst van art. 1130 Ger. W., de rechtsmacht van de rechter 
die oordeelt over het derdenverzet beperkt tot de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de 
bestreden beslissing.  De regels inzake de tussenkomst leveren echter een belangrijke rela-
tivering op van dat beginsel.  Ook wanneer de rechter geroepen wordt te oordelen over het 
bestaan en de omvang van een eigen recht waarop een schuldeiser zich beroept, of wanneer 
sprake is van bedrog door personen waarnaar in art. 1122 Ger. W. verwezen wordt, is de 
                                                 
1256  L. DEDRIE, “Derdenverzet”, in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig handboek burgerlijk procesrecht, 

Antwerpen, Kluwer, 2000, 2.  Zie ook reeds: E. PICARD, et. al., Pandectes Belges, tw. Tierce opposition, 
Brussel, Larcier, 1913, 903. 

1257  Rb. Hasselt 11 oktober 1999, Limb. Rechtsl. 2000, 112, met verwijzingen. 
1258  Rb. Namen 16 mei 1988, J.L.M.B. 1989, 50; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de 

droit, 1987, p. 570, nr. 890. 
1259  Rb. Gent 22 februari 2002, T. Agr. R. 2002, 108. 
1260  Kh. Luik 25 mei 1998, R.P.S. 1998, 458, noot W. DERIJCKE. 
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rechtsmacht van de rechter niet beperkt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de 
bestreden beslissing. 
 
520. De gevolgen van een gehele of gedeeltelijke vernietiging van een rechterlijke uitspraak 
strekken zich ook uit tot alles wat uit de vernietigde uitspraak voortvloeit of alles wat daarop 
steunt.  Het Hof van Cassatie overwoog terzake: “Overwegende dat een toegewezen 
derdenverzet, krachtens artikel 1130, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de bij dat 
verzet bestreden beslissing geheel of ten dele vernietigt ten aanzien van de derde die verzet 
doet; dat dit gevolg met betrekking tot de derde die verzet doet, moet gelden voor al wat is 
gedaan ter uitvoering van de ingetrokken beslissing en voor al wat daaruit volgt, met inbegrip 
van de latere vonnissen, om het even of daartegen nog een gewoon rechtsmiddel kan worden 
aangewend”.1261

 
521. Art. 1131 Ger. W. bevestigt dat het derdenverzet, binnen de grenzen eigen aan het 
derdenverzet, aanleiding geeft tot een volledig nieuwe behandeling van het geschil (een 
principaal derdenverzet geldt dus niet als een volgende aanleg, maar wel als een nieuwe 
procedure.  Een incidenteel derdenverzet is uiteraard ook geen volgende aanleg, maar wel een 
voortzetting van eenzelfde aanleg). 

Die grenzen van het derdenverzet vinden hun oorsprong – ten eerste – in het gegeven 
dat het derdenverzet slechts betrekking heeft op de situatie van de derde en de situatie van de 
oorspronkelijke partijen ongewijzigd laat, behalve wanneer de tenuitvoerlegging van de 
vernietigende beslissing onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de bestreden 
beslissing.  In dat laatste geval is er sprake van een volledig nieuwe behandeling van de zaak 
tout court, zonder beperking tot de situatie van de derde. 

Ten tweede vindt het derdenverzet zijn grenzen in het gegeven dat het in beginsel 
slechts gericht is op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing.  Op 
dit beginsel bestaan verschillende uitzonderingen: aldus zal de rechter die oordeelt over een 
derdenverzet, moeten oordelen over het eigen recht dat door een schuldeiser wordt inroepen, 
of over het bedrog gepleegd door de rechtsvoorganger van een rechtverkrijgende onder 
bijzondere titel, door een schuldenaar of door een vertegenwoordiger.  Vooral de regels m.b.t. 
de tussenkomst vormen een belangrijke relativering van het feit dat het derdenverzet in begin-
sel slechts gericht is op een gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing. 
 Op het beginsel dat het derdenverzet aanleiding geeft tot een volledig nieuwe behan-
deling van het geschil bestaat een belangrijke uitzondering, neergelegd in art. 1131, in fine, 
Ger. W.  Tegen de beslissing op derdenverzet gewezen kunnen alle rechtsmiddelen worden 
aangewend (verzet, hoger beroep, cassatie, derdenverzet door een nieuwe derde, enz.), met 
uitzondering van hoger beroep indien de bestreden beslissing zelf in hoger beroep is gewe-
zen.1262

                                                 
1261  Cass. 11 oktober 1990, Arr. Cass. 1990-91, 165. 
1262  D. DE MAREZ, “Het derdenverzet en artikel 6 E.V.R.M.: kan de rechter dubbel onpartijdig zijn?  Enkele 

vragen naar aanleiding van een geschil over een bankgarantie”, (noot onder Antwerpen 20 december 
2000), DAOR 2001, 318; C. LECLERCQ, Eléments pratiques de procédure civile, Brussel, Bruylant, 1993, 
169-170. 
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De uitsluiting van de mogelijkheid van hoger beroep tegen een beslissing gewezen op 
derdenverzet gericht tegen een beslissing gewezen in hoger beroep, steunt niet op het gegeven 
dat de rechter die oordeelt over een dergelijk derdenverzet zou zetelen in tweede aanleg.  Dat 
doet hij immers niet.  Hij zetelde weliswaar in tweede aanleg toen hij de bestreden beslissing 
wees, doch wanneer een principaal derdenverzet wordt ingeleid, betreft dit per definitie een 
eerste (doch weliswaar soms enige) aanleg.  De uitsluiting van het hoger beroep in die situatie 
steunt veeleer op een reden die verband houdt met de rechterlijke organisatie: immers, in ons 
systeem van hoven en rechtbanken bestaat geen orgaan dat kan kennisnemen van een hoger 
beroep tegen een arrest van een hof van beroep.1263  Wanneer een hof van beroep zetelt in 
enige aanleg (bij voorrecht van rechtsmacht bijvoorbeeld) kan tegen dat arrest weliswaar 
derdenverzet worden ingesteld, doch tegen het arrest gewezen op derdenverzet staat geen 
hoger beroep meer open. 

De formulering “met uitzondering van hoger beroep indien de bestreden beslissing 
zelf in hoger beroep is gewezen”, beoogt het quod plerumque fit (veruit de meeste arresten 
uitgesproken door hoven van beroep worden uitgesproken in tweede aanleg), maar het begrip 
“...in hoger beroep is gewezen” in art. 1131 Ger. W. betekent eigenlijk “...in hoger beroep of 
door een hof van beroep is gewezen”. 

De uitsluitingsregel van art. 1131 Ger. W. vindt weliswaar zijn grondslag in de 
afwezigheid van enig orgaan dat kan kennisnemen van een hoger beroep tegen een arrest van 
een hof van beroep, maar is ingevolge zijn ruime verwoording ook van toepassing op een 
derdenverzet gericht tegen een beslissing gewezen door een rechtbank van eerste aanleg of 
een rechtbank van koophandel, zetelend in hoger beroep tegen een beslissing van de 
vrederechter.  Men zou kunnen argumenteren dat in die situatie eigenlijk geen redelijke 
verantwoording bestaat voor de wettelijke uitsluiting van het hoger beroep, maar anderzijds 
bevordert de regel zoals hij thans bestaat wel de gelijkheid tussen verschillende proces-
partijen: wanneer de bestreden beslissing in hoger beroep gewezen is, staat geen hoger beroep 
open tegen de beslissing op derdenverzet, ongeacht of de bestreden appèlbeslissing gewezen 
werd door een hof van beroep of door een rechtbank van eerste aanleg of een rechtbank van 
koophandel. 
 
522. Derdenverzet heeft geen devolutieve werking.1264  Het begrip devolutieve werking of 
devolutieve kracht heeft niet zozeer betrekking op de vraag welk (deel van een) geschil bij 
een rechter aanhangig gemaakt wordt, maar veeleer op de vraag welk (deel van een) geschil 
(ingevolge een gebeurtenis die devolutieve werking heeft) uit handen van een andere rechter 
genomen wordt.  De-volvere of afwentelen verwijst dus naar een soort verschuiving: inge-
volge de devolutieve werking van het hoger beroep bijvoorbeeld, kan de appèlrechter kennis 
nemen van het volledige geschil, ook wanneer slechts hoger beroep werd ingesteld tegen een 
vonnis waardoor de rechtsmacht van de eerste rechter niet is uitgeput.  Het geschil wordt 
a.h.w. van de eerste rechter op de appèlrechter afgewenteld.  Door de aanwending van een 

                                                 
1263  R. VAN LENNEP, Belgisch burgerlijk procesrecht, Deel V (Verhaal), Antwerpen, Standaard, s.d., 168. 
1264  Brussel 10 september 1975, Rev. Not. B. 1975, 600, noot D. STERCKX; A. FETTWEIS, Manuel…, p. 572, 

nr. 895. 
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derdenverzet daarentegen, wordt nooit een geschil uit handen genomen van een andere rech-
ter.  Wanneer een hoger beroep hangende is tegen een bepaalde beslissing, kan een derde er-
voor kiezen derdenverzet te doen voor de eerste rechter: het spreekt voor zich dat de behan-
deling van de zaak door de appèlrechter niet wordt afgewenteld op de (mogelijkerwijze 
lagere) rechter voor wie het (in deze hypothese principaal) derdenverzet wordt gebracht. 

Derdenverzet heeft dus geen devolutieve werking en de vraag naar de omvang van de 
saisine van de rechter voor wie het derdenverzet gebracht wordt is geen vraag naar de devo-
lutieve werking van het derdenverzet, doch wel eenvoudigweg naar de omvang van de rechts-
macht van die rechter.  Die rechtsmacht is in beginsel uitgestrekt tot een volledig nieuwe be-
rechting van het geschil, in principe beperkt (1) tot de rechtstoestand van de derde (behalve 
wanneer de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing onverenigbaar is met de tenuit-
voerlegging van de vernietigende beslissing) en (2) tot gehele of gedeeltelijke vernietiging 
van de bestreden beslissing, behoudens de tussenkomst die aanleiding kan geven tot een ver-
ruiming van de saisine van de rechter die geroepen wordt te oordelen over het derdenverzet. 
 
2. Beslissingen waartegen derdenverzet mogelijk is 
 
523. De aard van de beslissingen waartegen derdenverzet mogelijk is, wordt in art. 1122 op 
zeer ruime wijze omschreven.  Zowel voorlopige beslissingen als eindbeslissingen komen in 
aanmerking.1265  Hetzelfde geldt voor beslissingen die slechts bewarende maatregelen 
inhouden.1266

 Maatregelen van inwendige aard zijn in beginsel geen beslissingen waarin uitspraak 
gedaan wordt over de aanspraken van partijen.  Zij zijn er in principe slechts op gericht het 
procesverloop in goede banen te leiden. 

Aangezien het per definitie gaat om inwendige kwesties, in de zin van aangelegen-
heden waarvan de gevolgen zich a.h.w. niet uitstrekken buiten de deuren van de rechtszaal (of 
minder metaforisch en preciezer uitgedrukt: waarvan de gevolgen zich niet uitstrekken buiten 
het goede procesverloop tussen de partijen), is derdenverzet tegen maatregelen van inwendige 
aard in beginsel uitgesloten.  Derdenverzet is echter niet uitgesloten omdat het gaat om maat-
regelen van inwendige aard.  Art. 1122 bepaalt niets over maatregelen van inwendige aard.  
Indien er een geval zou blijken voor te liggen waarbij de rechten van een derde benadeeld 
worden door een beslissing van een rechterlijke instantie zoals omschreven in art. 1122, is 
derdenverzet principieel mogelijk, ook al gaat het om een (weliswaar moeilijk denkbare) 
maatregel van inwendige aard. 

Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van een derdenverzet geldt de vraag of een 
maatregel al dan niet een maatregel van inwendige aard is bijgevolg niet als criterium, doch 

                                                 
1265   Zie de tekst van art. 1122 Ger. W.; Cass. 21 maart 2003, www.cass.be; Voorz. Rb. Antwerpen 25 april 

1980, Rev. tr. dr. fam. 1981, 329, noot G. DE LEVAL; P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire 
privé, Tome préliminaire, Vol. I, Brussel, Bruylant, 1979, p. 243, nr. 229. 

1266  Bergen 11 mei 1988, J.L.M.B. 1988, 1132.  Zie ook: Vred. Brussel 13 augustus 1980, T. Vred. 1981, 81 
(verzegeling van een kluis); E. PICARD, et. al., Pandectes Belges, tw. Tierce opposition, Brussel, Larcier, 
1913, 908; J. VAN COMPERNOLLE, “Examen de jurisprudence (1971 à 1985).  Droit judiciaire privé.  Les 
voies de recours”, R.C.J.B. 1987, 197. 
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wel de vraag of het gaat om een maatregel die kan gelden als een beslissing die de rechten 
van de derde benadeelt. 
 
3. Benadeling van rechten 
 
524. Het belangvereiste neergelegd in de artikelen 17 en 18 Ger. W. kreeg inzake het 
derdenverzet in art. 1122 Ger. W. een bijzondere invulling.  Derdenverzet staat niet open voor 
onverschillig welke derde, doch slechts voor derden die een beslissing wensen aan te vechten 
die hun rechten benadeelt.1267  Derdenverzet uitgaande van iemand die “helemaal niet” 
benadeeld werd door de bestreden beslissing, is onontvankelijk.1268  In de oorspronkelijke 
Franse tekst staat er “ne préjudiciait en rien”: uit beide sterke formuleringen (“helemaal niet 
benadeelde”) blijkt wel dat (slechts) volstrekte afwezigheid van enig nadeel leidt tot 
onontvankelijkheid van het derdenverzet.1269  Het begrip “beslissing die zijn rechten 
benadeelt” moet met zin voor redelijkheid worden geïnterpreteerd.  Het nadeel mag gering 
zijn, doch het moet reëel zijn.1270

  Het begrip benadeling van rechten impliceert geenszins dat vereist zou zijn dat de 
procespartijen enige derde hebben willen bedriegen of benadelen.1271  Het nadeel moet dus 
niet intentioneel zijn. 
 Tegen beschikkingen houdende een bevel onder verbeurte van een dwangsom dat 
gericht is tegen eenieder, bv. bij feitelijkheden gepleegd n.a.v. een stakingsactie, kan niet door 
eenieder derdenverzet worden aangetekend, maar wel door eenieder die aannemelijk kan 
maken dat zijn rechten door die beslissing benadeeld worden. 

Niet ontvankelijk is het derdenverzet ingesteld door personen die niet persoonlijk 
benadeeld worden door een beslissing, maar die slechts optreden in naam van een syndicale 
organisatie, doch buiten de wettelijke gevallen waarin syndicale organisaties in rechte kunnen 
optreden.1272

Het begrip “beslissing die zijn rechten benadeelt” in art. 1122 heeft betrekking op een 
beslissing die een rechtstreekse en negatieve impact heeft of kan hebben op de rechtstoestand 
van de eiser op derdenverzet, zonder dat vereist is dat het door de derde bestreden nadeel zich 
reeds actueel en onherroepelijk voltrokken heeft.  Of, in de bewoordingen van het Hof van 
Beroep te Luik: “il n’est pas nécessaire que ce préjudice ait déjà été effectivement subi”.1273

Het bewijs van het nadeel betreft de grond van de zaak.1274

                                                 
1267  Vred. Brugge 20 mei 1988, T. Not. 1991, 304. 
1268  Aldus Cass. 5 oktober 1972, Arr. Cass. 1973, 135 en Pas. 1973, 136. 
1269  Zie ook: Brussel 5 april 1967, Pas. 1967, II, 256. 
1270  Zie ook Cass. 5 oktober 1972, Arr. Cass. 1973, 135 en Pas. 1973, 136. 
1271  A. BRAAS, Précis de procédure civile, T. II, Procédure, Brussel, Bruylant, 1944, p. 793, 1589. 
1272  Brussel 4 februari 1994, J.T. 1994, 331. 
1273  Luik 6 maart 2000, J.L.M.B. 2000, 1731. 
1274  Beslagr. Brugge 9 oktober 2002, T. Not. 2003, 81; Kh. Antwerpen 26 juni 2000, R.H.A. 2000, 460; A. 

FETTWEIS, Manuel…, 1987, p. 568, nr. 886, en de verwijzingen in voetnoot 5 aldaar. 
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Opdat het derdenverzet ontvankelijk zou zijn, volstaat een eventueel nadeel,1275 
uiteraard op voorwaarde dat de mogelijkheid van een nadeel niet uiterst onwaarschijnlijk is.  
Nog beknopter is de formulering van het Hof van Cassatie: het begrip “rechten benadeelt” 
van art. 1122 Ger. W. betekent eigenlijk “rechten kan benadelen”.1276

 De wet spreekt weliswaar van een “beslissing die zijn rechten benadeelt”, maar 
ingevolge de vrij ruime interpretatie door de rechtspraak aan die bepaling gegeven, komt men 
eigenlijk tot een situatie waarbij benadeling van iemands belangen ook voldoet aan de eis 
gesteld door art. 1122 Ger. W.1277  

Een nadeel dat onbestaande of verwaarloosbaar is, of een nadeel dat geen nadeel is 
doch slechts het normale gevolg van de legitieme aanwending van procedurele mogelijkheden 
door de wet geboden, volstaat niet opdat de derde met succes derdenverzet zou kunnen 
instellen.  Wanneer enig nadeel aan de zijde van de derde onmogelijk is, is het derdenverzet 
niet ontvankelijk.1278

Het begrip “benadeling van rechten” is ruimer dan “schade lijden”.  Benadeling van 
rechten omvat actuele of eventuele materiële of morele schade, ernstige ongemakken, en meer 
in het algemeen elke rechtstreekse of onrechtstreekse, actuele of eventuele (niet 
verwaarloosbare) negatieve beïnvloeding van de (eigen) rechtstoestand van de derde. 
 
4. Voor wie staat derdenverzet (niet) open? 
 
525. De derde is degene die geen partij was bij de procedure die aanleiding gaf tot de 
bestreden beslissing.1279  De derde heeft m.a.w. aan die procedure niet deelgenomen, noch 
door persoonlijke deelname, noch middels een vertegenwoordiger.1280

Strikt genomen moet het bovenstaande preciezer verwoord worden, omdat deelname 
aan een procedure als zodanig niet determinerend is voor de vraag of iemand partij is of niet.  
VAN LENNEP – die weliswaar in de jaren 1950 schreef onder het regime van het oude 
Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging – merkt terecht op dat men de hoedanigheid van 
partij verwerft door regelmatig bij een geding betrokken te worden, ongeacht of men al dan 
niet aan de oproeping gevolg heeft gegeven.1281  Aldus behoudt de versteklatende partij haar 
hoedanigheid van partij. 

Aanwezigheid op een zitting of gehoord worden volstaat niet om iemand de hoedanig-
heid van partij te verlenen.  Partij is slechts degene die in een procedure een vordering in 
                                                 
1275  Luik 5 januari 1990, J.L.M.B. 1990, 722; Voorz. Rb. Nijvel 30 maart 1990, Rev. not. b. 1994, 135; Vred. 

Brugge 20 mei 1988, T. Not. 1991, 304; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, a.w., 1987, p. 568, nr. 
886; E. PICARD, et. al., Pandectes Belges, tw. Tierce opposition, Brussel, Larcier, 1913, 948-949). 

1276  Cass. 1 maart 1993, Arr. Cass. 1993, p. 238, nr. 121, Pas. 1993, 228; Cass. 24 januari 1974, Arr. Cass. 
1974, 573 en Pas., I, 1974, 545, concl. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH. 

1277  R.P.D.B., tw. Tierce opposition, Brussel, Bruylant, 1953, 113. 
1278  Conclusie van proc. gen. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH voor Cass. 24 januari 1974, Pas., I, 1974, 545. 
1279  Jeugdrb. Huy 24 maart 1994, J.D.J. 1994, 45. 
1280  Zie conclusie van proc. gen. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH voor Cass. 24 januari 1974, Pas., I, 1974, 

545. 
1281  R. VAN LENNEP, Belgisch burgerlijk procesrecht, Deel V (Verhaal), Antwerpen, Standaard, s.d., 151. 
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rechte instelt of tegen wie een vordering wordt ingesteld, m.a.w. degene die zelf of middels 
een vertegenwoordiger deelnam aan de procedure, of die op regelmatige wijze bij de proce-
dure betrokken werd. 
 
526. De inleiding van een vordering in rechte bij wege van een derdenverzet, is zoals elke 
vordering in rechte onderworpen aan het belangvereiste van de artikelen 17 en 18 Ger. W. 

Het belangvereiste krijgt een bijzondere invulling in art. 1122 Ger. W., waarin sprake 
is van een “beslissing die zijn rechten benadeelt” (met als gevolg dat, wanneer wordt 
vastgesteld dat de rechten van een persoon op geen enkele wijze benadeeld worden door de 
bestreden beslissing, zijn derdenverzet moet worden afgewezen als onontvankelijk1282).  Het 
derdenverzet mag geen aanleiding geven tot bemoeizuchtige tussenkomsten in situaties die de 
derde niet aanbelangen.  De derde moet m.a.w. belang hebben bij zijn tussenkomst, in de zin 
van de artikelen 17 en 18 Ger. W.1283

Ofschoon het belangvereiste een algemene draagwijdte heeft, neemt het inzake het 
derdenverzet toch een bijzondere plaats in.  Meer bepaald door de omstandigheid dat van 
derdenverzet slechts sprake kan zijn nadat reeds een beslissing is gewezen, kan het gevaar 
rijzen dat allerlei personen en groeperingen van dit buitengewone rechtsmiddel misbruik 
zouden maken om middels een juridische procedure slechts aandacht te willen vragen voor 
een of andere doelstelling.  De taak van de hoven en rechtbanken is evenwel de beslechting 
van rechtsgeschillen, en niet te fungeren als klankbord voor personen of groeperingen die de 
aandacht willen vestigen op een bepaald probleem of een bepaalde statutaire doelstelling die 
zij wensen na te streven. 

Het algemeen belang (of een aspect daarvan) willen behartigen, volstaat m.a.w. niet 
opdat het derdenverzet ontvankelijk zou zijn: er moet ook nog een beslissing voorliggen die 
de rechten van de derde benadeelt.1284  In de meeste gevallen bestaat het belang van de derde 
er precies in dat de bestreden beslissing zijn rechten benadeelt, zodat het belangvereiste in de 
zin van art. 17 en het vereiste van art. 1122 samenvallen.  Toch kan de specifieke invulling 
van het belangvereiste als “benadeling van rechten” hulp bieden bij de te maken afweging in 
de gevallen waarin er onduidelijkheid bestaat over de juiste interpretatie van het 
belangvereiste. 
 
527. De mogelijkheid van derdenverzet staat niet open voor iemand die geen derde is, m.a.w. 
voor iemand die partij was bij het (oorspronkelijk) geding. 

Het loutere feit dat iemand naar aanleiding van een procedure gehoord werd, verleent 
die persoon nog niet de hoedanigheid van partij.1285

                                                 
1282  Vred. Etalle 7 maart 1997, J.L.M.B. 1997, 1014. 
1283  Gent 5 oktober 1996, R.W. 1996-97, 1440 en T.G.R. 1997, 148; Kh. Kortrijk 22 februari 2001, T.B.H. 

2001, 345, noot I. VEROUGSTRAETE. 
1284  Kh. Kortrijk 22 februari 2001, T.B.H. 2001, 345, noot I. VEROUGSTRAETE. 
1285  Voorz. Rb. Brussel 3 februari 1999, J.D.J. 1999, 37; K. BROECKX, “Gehoord worden is nog niet meteen 

partij worden”, (noot onder Rb. Brugge 27 juni 1997), T. Vred. 1999, 396. 
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A fortiori volstaat aanwezigheid op een zitting niet om iemand de hoedanigheid van 
partij te verschaffen.1286

 
528. Bij de bespreking van de vraag voor wie geen derdenverzet openstaat, past een korte 
opmerking i.v.m. het openbaar ministerie.  Het openbaar ministerie kan geen derdenverzet 
aantekenen.1287  De reden hiervoor moet niet worden gezocht bij de kwestie of het openbaar 
ministerie wel of niet optrad als partij, maar bij de bijzondere positie die het openbaar 
ministerie in ons (civiel) procesrecht bekleedt.  Die positie komt vooral tot uiting in art. 138 
Ger. W.  In burgerlijke zaken treedt het openbaar ministerie ambtshalve op in de gevallen die 
de wet bepaalt en telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt.  Het treedt op bij wege 
van vordering of advies.  De algemene regel dat wie geen partij was bij een procedure in 
eerste aanleg, geen hoger beroep kan instellen, is niet van toepassing op het openbaar 
ministerie.  Het openbaar ministerie kan steeds hoger beroep instellen wanneer de openbare 
orde zijn tussenkomst vergt, ook indien het in eerste aanleg niet is tussengekomen.  Er bestaat 
bijgevolg geen behoefte om aan het openbaar ministerie in enige hypothese de mogelijkheid 
van derdenverzet toe te kennen. 
 
529. Volledigheidshalve wordt het tweede lid van art. 1122 Ger. W. in voetnoot aange-
haald,1288 maar brevitatis causa blijft die bepaling hier verder onbesproken.  
 
5. (Handhaving van) enkele procedurele bijzonderheden i.v.m. het derdenverzet 
 
530. In de dagvaarding zoals bedoeld in art. 1125 Ger. W. dienen geen sacrale bewoordingen 
gebruikt te worden.  Meer bepaald is het gebruik van het woord “derdenverzet” niet vereist 
om een geldig derdenverzet te kunnen instellen. 

Van belang is dat de partij die een dagvaarding in de zin van art. 1125 laat betekenen, 
haar bedoeling kenbaar maakt om een rechtsmiddel aan te wenden tegen een bepaalde (dus 
minstens vermelde) rechterlijke beslissing. Wanneer handlichting van een beslag gevorderd 
wordt terwijl opheffing van de beschikking die toelating tot beslag verleende had moeten 
worden gevraagd, kan ook de attitude van de verweerder een element zijn om uit te maken 
wat door de eiser bedoeld werd.  Aldus had een partij ooit de handlichting gevorderd van een 
aantal bewarende beslagen, en concludeerde de verweerder (beslaglegger) tot de territoriale 
                                                 
1286  Kh. Gent 4 november 1992, T.G.R. 1993, 25. 
1287  Luik 14 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 746. 
1288  Dit rechtsmiddel kan evenwel niet worden ingesteld: 

 1°. door algemene rechtverkrijgenden of rechtverkrijgenden onder algemene titel, behalve wanneer zij 
het eigen recht waarop zij zich beroepen, doen erkennen; 

 2°. door rechtverkrijgenden onder bijzondere titel, behalve wanneer hun rechtsvoorganger bedrog heeft 
gepleegd of wanneer zij hun recht hebben verkregen voor de dagtekening van de beslissing; 

 3°. door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich 
kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvordering 
ligt; 

 4°. door vertegenwoordigde personen, behalve bij bedrog van hun wettelijke, gerechtelijke of bij 
overeenkomst aangewezen vertegenwoordiger. 

 Bedrog kan alleen dan worden ingeroepen, indien het tijdens het geding is gepleegd. 
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onbevoegdheid van een bepaalde beslagrechter “om kennis te nemen van het derdenverzet”.  
De verkeerd betitelde vordering werd beschouwd als een ontvankelijk derdenverzet.1289

De rechtspraak die strak vasthoudt aan de letter van de wet en een dagvaarding tot 
opheffing van een bewarend beslag gelegd krachtens een rechterlijke toelating, niet aanvaardt 
als akte waarbij een derdenverzet wordt ingeleid tegen de rechterlijke toelating, werd in de 
rechtsleer terecht bestempeld als “très formaliste”.1290

 
531. De dagvaardingstermijn die bij derdenverzet in acht moet worden genomen bedraagt in 
beginsel acht dagen.  Principaal derdenverzet wordt immers krachtens art. 1125 Ger. W. 
aanhangig gemaakt bij dagvaarding. 
  De artikelen 707 tot 710 Ger. W. zijn krachtens art. 1042 Ger. W. van toepassing op de 
dagvaarding waarbij een principaal derdenverzet wordt ingeleid, zodat de gewone termijn 
acht dagen bedraagt. 

Welke is echter de dagvaardingstermijn bij derdenverzet dat wordt aangetekend tegen 
kortgedingbeschikkingen?  Over de vraag of deze termijn acht dan wel twee dagen bedraagt – 
een vraag met een evident groot praktisch belang – bestaat onenigheid. 

Uiteraard is het instellen van een vordering in rechte iets anders dan de aanwending 
van een rechtsmiddel.  Uit de – nogal evidente – vaststelling dat degene die derdenverzet 
aantekent een rechtsmiddel aanwendt, mag echter geenszins besloten worden dat art. 1035 
niet van toepassing zou zijn op het principaal derdenverzet tegen een kortgedingbeschikking 
(of tegen een beschikking gewezen volgens de procedure van het kort geding).  Men kan niet 
betwisten dat hij die derdenverzet aantekent, een rechtsmiddel aanwendt.  Wel kan men van 
mening verschillen over wat nu precies de verschilpunten zijn van (en de verschillende 
gevolgen verbonden aan) de instelling van een vordering in rechte enerzijds en de 
aanwending van een rechtsmiddel anderzijds.  Dat onderscheid hoeft terzake echter niet 
doorslaggevend te zijn, nu vaststaat dat luidens art. 1125 de aanwending van het principaal 
derdenverzet bij dagvaarding geschiedt, m.a.w. op de wijze van de instelling van een 
vordering in rechte.  Of er inhoudelijke verschillen zijn tussen de aanwending van een 
rechtsmiddel en de instelling van een vordering in rechte, kan bijgevolg buiten beschouwing 
blijven.  Ook de vraag of art. 1035 van toepassing is op de aanwending van een rechtsmiddel, 
kan buiten beschouwing blijven.  Relevant is slechts dat het principaal derdenverzet wordt 
ingeleid bij dagvaarding, d.i. volgens de vormen en voorschriften van de inleiding van de 
vordering in rechte. 
  Indien sprake is van een dagvaarding in kort geding, is art. 1035 van toepassing.  Indien 
principaal derdenverzet wordt ingesteld tegen een beschikking van de voorzitter zetelend in 
kort geding, dient dit krachtens art. 1125 te worden ingesteld bij dagvaarding, en de 
dagvaardingstermijn die in acht moet worden genomen bij de “inleiding en behandeling van 
de vordering in kort geding” (opschrift van de titel waarin art. 1035 tot 1041 zijn opgenomen) 
bedraagt krachtens art. 1035 twee dagen. 
                                                 
1289  Beslagr. Luik 16 november 1994, Act. dr. 1996, 267. 
1290  H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies de recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), 

Luik, Commission Université-Palais, 2000, 326.  Zie ook: Beslagr. Charleroi 10 februari 1998, P. & B. 
1999, 44. 
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  Indien sprake is van een dagvaarding die gebracht wordt voor de beslagrechter, is art. 
1395 Ger. W. van toepassing, krachtens hetwelk de procedure voor de beslagrechter die is van 
het kort geding, waaronder m.a.w. ook art. 1035 Ger. W.1291

 Het relevante aanknopingspunt is derhalve art. 1125 Ger. W., waarin het begrip 
“dagvaarding” in dit verband determinerend is.  Ook al is de instelling van een derdenverzet 
de aanwending van een rechtsmiddel, dit geschiedt ingevolge art. 1125 met inachtneming van 
de vormen en termijnen die gelden voor de dagvaarding.  Art. 1035 Ger. W. vermeldt welis-
waar “de vordering in kort geding”, doch dat is om een dubbele reden irrelevant bij de beoor-
deling van de toepasselijke dagvaardingstermijn bij principaal derdenverzet: (1) ten eerste 
geschiedt dit hoe dan ook bij dagvaarding, dus met inachtname van de vormen en termijnen 
geldend voor een dagvaarding; (2) ten tweede bestaat er wel een verschil tussen de aanwen-
ding van een rechtsmiddel en de instelling van een vordering in rechte, doch vormt het aan-
wenden van een rechtsmiddel eigenlijk een deelverzameling van het instellen van een vor-
dering in rechte. 

Er ligt bijgevolg geen valabele grondslag voor om te besluiten dat de termijn van twee 
dagen, vervat in art. 1035 Ger. W., niet van toepassing zou zijn op een dagvaarding in 
derdenverzet gericht tegen een beslissing gewezen in kort geding of op de wijze van het kort 
geding. 
 
532. Krachtens art. 1125 Ger. W. moet de dagvaarding gericht zijn tegen alle partijen die 
betrokken waren bij het geding dat aanleiding gaf tot de bestreden beslissing.  Wie geen partij 
was, moet niet in derdenverzet gedaagd worden. 

Bij een procedure op eenzijdig verzoekschrift, ook al gaat het om een procedure die 
niet louter gericht is op het bekomen van een toelating (tot het leggen van een bewarend 
beslag bijvoorbeeld) doch wel degelijk om een procedure waarbij een veroordeling tegen 
iemand wordt gevorderd, is het aantal “partijen” in de zin van art. 1125 Ger. W. – behoudens 
tussenkomst – per definitie gelijk aan het aantal verzoekende partijen. 
 Bij een procedure op eenzijdig verzoekschrift gericht op het bekomen van toelating tot 
het leggen van een beslag, is – behoudens tussenkomst – slechts de verzoeker als partij be-
trokken.  De omstandigheid dat de beslagene getroffen wordt door een beslag gelegd inge-
volge een op eenzijdig verzoekschrift verkregen toelating, verleent hem niet de hoedanigheid 
van partij.1292  A fortiori is de derde beslagene geen partij, en moet na een op eenzijdig 
verzoekschrift verkregen toelating tot het leggen van een bewarend derdenbeslag slechts de 
verzoekende partij (de beslaglegger) bij een derdenverzet betrokken worden. 

Hetzelfde geldt voor elke beschikking verleend op eenzijdig verzoekschrift (bijvoor-
beeld: verbod om een merkenrechtelijke inbreuk te blijven plegen).  De derde die meent in 
zijn rechten benadeeld te zijn, dient slechts de verzoeker te dagvaarden in derdenverzet en 
niet de bestemmeling van de beschikking op eenzijdig verzoekschrift.1293  Talloze situaties 
                                                 
1291  J. LAENENS, “Dagvaardingstermijn bij de beslagrechter”, (noot onder Antwerpen 3 januari 1979), R.W. 

1980-81, 1090-1091. 
1292  Cass. 24 april 1987, Arr. Cass. 1986-87, p. 1126, nr. 497; Antwerpen 30 september 1998, P. & B. 1999, 

242. 
1293  Cass. 24 april 1987, Arr. Cass. 1986-87, p. 1126, nr. 497; Rb. Namen 3 mei 1996, P. & B. 1997, 113. 
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zijn denkbaar waarbij een derde die niet de bestemmeling van de beschikking op eenzijdig 
verzoekschrift is, zich daardoor toch benadeeld acht (bijvoorbeeld: de titularis van de auteurs-
rechten op een spel dat gecommercialiseerd wordt door een handelsvennootschap).1294  De be-
stemmeling van de beschikking verleend op eenzijdig verzoekschrift heeft – op voorwaarde 
dat hij niet in de procedure is tussengekomen – uiteraard evenzeer de mogelijkheid om der-
denverzet aan te tekenen als onverschillig welke andere derde wiens rechten door de beschik-
king benadeeld worden. 
 
533. Principaal derdenverzet kan worden aangetekend voor de rechter die de bestreden 
beslissing gewezen heeft, zelfs wanneer een hoger beroep hangende is.  Dat principe is een 
uitdrukking van het autonoom karakter van het derdenverzet.1295  De mogelijkheid dat de 
rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen, geen nuttige beslissing zou kunnen nemen 
zolang de appèlrechter geen uitspraak heeft gedaan, ontneemt aan de eerste rechter niet de 
bevoegdheid om kennis te nemen van het derdenverzet. 

Wanneer hoger beroep hangende is tegen de beslissing waartegen de derde wenst op te 
komen, beschikt de derde – conform de geciteerde cassatierechtspraak – over de keuze tussen 
incidenteel derdenverzet bij schriftelijke conclusie voor de rechter bij wie het geschil 
aanhangig is, of principaal derdenverzet voor de rechter die de bestreden beslissing heeft 
gewezen.1296  Kiezen voor incidenteel derdenverzet (voor de appèlrechter) is dan allicht de 
snelste oplossing, maar houdt een verlies van aanleg in. 
 
534. Het instellen van een derdenverzet bij wijze van hoofdvordering, geschiedt voor de 
rechter die de bestreden beslissing gewezen heeft.  Slechts bij een incidenteel derdenverzet 
kan zich de hypothese voordoen dat het derdenverzet gebracht wordt voor een andere rechter 
dan degene die de bestreden beslissing gewezen heeft.1297  Die andere rechter dient op grond 
van art. 1125 Ger. W. de gelijke of de meerdere te zijn van de rechter die de bestreden 
beslissing gewezen heeft (meer hierover in het volgende randnummer).  Vereist is tevens dat 
alle partijen tussen wie de bestreden beslissing gewezen is, in het geding betrokken zijn of 
(middels een dagvaarding in gedwongen tussenkomst) worden.1298

De derde die nog geen partij was in de appèlprocedure, kan krachtens art. 1125 Ger. 
W. incidenteel derdenverzet doen bij schriftelijke conclusie.  De bijzondere bepaling van art. 
1125 Ger. W. vormt in zekere zin een uitzondering op het algemene verbod van een 
agressieve tussenkomst die voor het eerst in hoger beroep plaatsvindt (art. 812 Ger. W.).1299

                                                 
1294  Rb. Namen 3 mei 1996, P. & B. 1997, 113. 
1295  Cass. 11 juni 1998, R.W. 1998-99, 1263; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, 

Kluwer, 2003, 1409. 
1296  Cass. 11 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 303, Pas. 1998, I, 303 en R.W. 1998-99, 1263.  Zie ook: Voorz. Rb. 

Luik 14 april 2000, J.L.M.B. 2000, 1640. 
1297  Bergen 11 mei 1988, J.L.M.B. 1988, 1132. 
1298  H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies de recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), 

Luik, Commission Université-Palais, 2000, 312. 
1299  H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – Les voies de recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), 

Luik, Commission Université-Palais, 2000, 312. 
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535. Zijn elkanders gelijke in de zin van art. 1125 Ger. W.: (1) het hof van beroep en het 
arbeidshof; (2) de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de 
arbeidsrechtbank; (3) de vrederechters.  Bij het bepalen van deze hiërarchie zijn de 
voorrangsregels vervat in art. 565 Ger. W. niet van toepassing.1300

Een rechtbank die of een hof dat “de meerdere” is van een andere rechtbank in de zin 
van art. 1125 Ger. W., is niet noodzakelijk de rechtbank of het hof bevoegd om kennis te 
nemen van een hoger beroep tegen beslissingen van die lagere rechter.1301  Wat de wetgever 
heeft willen verhinderen, is dat een rechter ooit een beslissing zou hervormen van een rechter 
die hoger dan hemzelf staat in de rechterlijke hiërarchie.1302

De Voorzitter van een rechtbank en een kamer van deze rechtbank zijn vanuit het 
oogpunt van de hiërarchie bedoeld in art. 1125 Ger. W. elkanders gelijke (in de zin dat zij 
evenwaardig zijn, maar niet dezelfde instantie: wanneer derdenverzet aanhangig wordt 
gemaakt tegen een beschikking van de Voorzitter en dit geschiedt bij wijze van principaal 
derdenverzet, moet worden gedagvaard voor de Voorzitter en niet voor de rechtbank).  Aldus 
is ook de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep een gelijke van het Hof van Beroep in de 
zin van art. 1125 Ger. W.1303

Het begrip “rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen” moet worden opgevat 
in institutionele en niet in persoonlijke zin.1304  De omstandigheid dat de samenstelling van 
een kamer van een hof of rechtbank gewijzigd is, blijft zonder invloed op de bepaling van de 
rechter die de bestreden beslissing gewezen heeft. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend op eenzijdig verzoekschrift, 
is dezelfde rechter in de zin van art. 1125 Ger. W. als de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, zetelend in kort geding.1305  Of een zaak wordt ingeleid bij dagvaarding of op 
eenzijdig verzoekschrift, betreft slechts de wijze van aanhangigmaking.  De instantie waar-
voor de zaak aanhangig gemaakt wordt, is in beide gevallen – binnen de context van art. 1125 
Ger. W. – dezelfde. 
 
536. Daar art. 1125 Ger. W. in institutionele en niet in persoonlijke zin moet worden 
opgevat, moet van de partijen niets meer verwacht worden dan dat zij voor dezelfde instantie 
dagvaarden.1306  In sommige rechtbanken bestaan bijvoorbeeld meerdere beslagrechters, 
zonder dat zij deel uitmaken van iets als een “eerste beslagkamer”, “tweede beslagkamer” 

                                                 
1300  A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen, in Handboek voor Gerechtelijk Recht, Deel IV, a.w., 1973, nr. 186, p. 197. 
1301  Cass. 7 februari 1975, Arr. Cass. 1975, 642, Pas. 1975, I, 583 en J.T. 1975, 396; R. VAN LENNEP, 

Belgisch burgerlijk procesrecht, Deel V (Verhaal), Antwerpen, Standaard, s.d., 166. 
1302  J. VAN COMPERNOLLE, “Examen de jurisprudence (1971 à 1985).  Droit judiciaire privé.  Les voies de 

recours”, R.C.J.B. 1987, 201. 
1303  Brussel 26 januari 2000, A.J.T. 1999-00, 676. 
1304  Brussel 10 april 1998, T.B.B.R. 1999, 84. 
1305  Brussel 10 april 1998, T.B.B.R. 1999, 84. 
1306  Voorz. Rb. Brussel 2 maart 1999, P. & B. 1999, 349; H. BOULARBAH, “Le point sur la procédure civile – 

Les voies de recours”, in G. DE LEVAL, et al. (eds.), Luik, Commission Université-Palais, 2000, 310. 
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enzovoort.  De “Beslagrechter te Brussel” of de “Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel” is aldus één instantie.  Wie derdenverzet aantekent voor dezelfde instantie 
kan nooit verwikkeld raken in een bevoegdheidsincident wanneer bijvoorbeeld de Beslag-
rechter te Brussel die bevoegde instantie is (hoogstens kan er sprake zijn van een verdelings-
incident). 

Hoewel er vanzelfsprekend geen bezwaar is tegen de werkwijze waarbij een partij de 
datum van de inleiding derwijze uitkiest dat zij naar verwachting zal verschijnen voor 
hetzelfde individu zetelend als Beslagrechter, is zulks niet vereist.  Wel is het zo dat wie 
dagvaardt voor een bepaalde inleidingszitting en alsdan blijkt te verschijnen voor een ander 
individu zetelend als Beslagrechter, geconfronteerd kan worden met de vraag of de zaak mag 
worden uitgesteld naar een zitting van de persoon die zetelde als Beslagrechter in de 
procedure die aanleiding gaf tot de beslissing die in derdenverzet bestreden wordt.  Die 
werkwijze dient te worden goedgekeurd, daar zij strookt met de tekst en met de bedoeling van 
de wet, met name zorgen dat zaken op derdenverzet in de mate van het mogelijke gebracht 
worden voor dezelfde rechter als de eerste rechter.  Wanneer een zaak buitengewoon hoog-
dringend is, kan een ander individu dat zetelt als Beslagrechter evenwel perfect kennisnemen 
van een zaak destijds behandeld door een andere persoon.  De instantie (per hypothese de 
Beslagrechter te Brussel) is immers dezelfde. 

Wanneer men zich bij de keuze van de rechter vergist, ligt “van nature” een bevoegd-
heidskwestie voor.  Luidens art. 1125 Ger. W., in fine, wordt het derdenverzet “niet toegela-
ten” bij niet-nakoming van de in dat artikel gestelde regels.  Op grond van een letterlijke 
lezing van art. 1125, werd een derdenverzet dat bij vergissing gebracht werd voor de rechter 
te Hasselt i.p.v. Brussel, onontvankelijk verklaard.1307  Een betere toepassing (mindere 
verstoring van het procesverloop; vermijden dat men niet aan de grond van de zaak komt 
omwille van een vrij onschuldige en remedieerbare vergissing) van art. 1125 zou er in zo’n 
geval uit bestaan om het bevoegdheidsincident op te lossen als een bevoegdheidsincident 
zodat de zaak uiteindelijk voor de juiste rechter terechtkomt.  De verwijzing naar de 
onontvankelijkheid van het derdenverzet in art. 1125, dient geïnterpreteerd te worden als: 
indien er geen minder ingrijpende sanctie mogelijk is of indien het euvel niet op een minder 
verstorende manier kan worden opgelost, kan het derdenverzet bij miskenning van de regels 
vervat in art. 1125 onontvankelijk worden verklaard. 
 
537. Krachtens art. 1126 Ger. W. kan de rechter voor wie de bestreden beslissing is gebracht 
(bedoeld wordt: de rechter voor wie de procedure hangende is die aanleiding gaf tot een 
beslissing die middels derdenverzet bestreden wordt), naar omstandigheden de zaak verder 
behandelen of aanhouden. 

De bewoordingen “Op de conclusies van de partijen” zijn enigszins overbodig: 
partijen zijn ten eerste niet verplicht te concluderen, en ten tweede zijn partijen niet verplicht 
in hun conclusie te verwijzen naar of toepassing te vragen van art. 1126.  De rechter kan de 
hem in art. 1126 Ger. W. toegekende bevoegdheid ambtshalve toepassen.  Toepassing maken 

                                                 
1307  Beslagr. Hasselt 6 januari 2004, R.W. 2005-06, 1311. 
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van die bepaling houdt niet in dat een bepaalde partij iets wordt toegekend, doch is slechts 
een maatregel gericht op het goede verloop van de rechtspleging. 

Op grond van art. 1126 Ger. W. kan de rechter de zaak verder behandelen zonder te 
wachten tot over het derdenverzet recht is gedaan.1308  Derdenverzet heeft aldus – evenmin als 
de andere buitengewone rechtsmiddelen1309 – geen (automatische) schorsende werking.1310

De rechter kan niettemin oordelen dat opschorting van de behandeling van de 
oorspronkelijke vordering wenselijk is: vandaar dat men kan spreken van de facultatieve 
schorsende kracht van het derdenverzet.1311

 
538. Wanneer voor een andere rechter (principaal) derdenverzet aanhangig werd gemaakt, 
hoeft de rechter (voor wie de procedure hangende is die aanleiding gaf tot de middels het 
derdenverzet bestreden beslissing) daarmee geen rekening te houden.  Dat is vrij evident 
aangezien het derdenverzet niet voor hem hangende is.  Art. 1126 Ger. W. verschaft de 
rechter wel de mogelijkheid rekening te houden met het derdenverzet hangende voor een 
andere rechter: meer bepaald kan de rechter – naar eigen goeddunken – de zaak aanhouden 
totdat uitspraak is gedaan over het derdenverzet. 

De kans op misbruik van het derdenverzet door een derde die geen echte derde is doch 
een stroman van een procespartij die een dilatoir maneuver wil opzetten, is bijgevolg uiterst 
gering: wie een dergelijk maneuver opzet heeft niet de minste garantie dat de rechter enige 
rekening zal houden met het derdenverzet. 
 
539. Bij incidenteel derdenverzet bestaat ook het risico op vertragingsmaneuvers door 
stromannen: de situatie is op dit stuk mutatis mutandis vergelijkbaar met het principaal 
derdenverzet dat gebracht wordt voor een andere rechter.  Evident verschilpunt is uiteraard 
dat de rechter bij een incidenteel derdenverzet dit niet kan ignoreren: het gaat immers om een 
vordering voor hem hangende, zodat hij er – op straffe van zich schuldig te maken aan 
rechtsweigering – uitspraak over moet doen. 

Wat een mogelijke vertraging van de initiële procedure betreft, is de situatie dezelfde 
als bij principaal derdenverzet, omdat de rechter voor wie een incidenteel derdenverzet 
gebracht wordt niet verplicht is te wachten uitspraak te doen over het initiële geschil totdat 
het derdenverzet in gereedheid is gebracht. 

Incidenteel derdenverzet kan aanhangig gemaakt worden tot aan de sluiting der 
debatten.  De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of het hem opportuun voorkomt, met het 
oog op de goede rechtsbedeling, uitspraak te doen over de oorspronkelijke vordering zonder 
te wachten tot het derdenverzet in gereedheid is.  Ook hier gaat het om een oordeel dat de 

                                                 
1308  CH. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, Parl. St., Senaat, 1963-64, 259. 
1309  E. PICARD, et. al., Pandectes Belges, tw. Tierce opposition, Brussel, Larcier, 1913, 902. 
1310  J. VAN COMPERNOLLE & G. CLOSSET-MARCHAL, Droit judiciaire privé, Fascicule II, U.C.L., Faculté de 

droit, 1993, 113; P. VANSANT, “Over de mogelijkheid tot het instellen van derdenverzet tegen de 
beslissing over de herstelmaatregel door de niet in het geding betrokken derde”, (noot onder Cass. 5 juni 
2001), T.M.R. 2001, (298), 303. 

1311  A. LE PAIGE, Rechtsmiddelen, in Handboek voor Gerechtelijk Recht, Deel IV, a.w., 1973, nr. 188, p. 199. 
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rechter ambtshalve kan uitspreken, aangezien het slechts betrekking heeft op het goede 
verloop van de rechtsgang en zonder rechtstreekse invloed is op de aanspraken der partijen. 
 
540. In de meerderheid der zaken zal de rechter allicht bij conclusie worden ingelicht over de 
precieze omstandigheden van de zaak (vandaar de aanhef van art. 1126) (Luik 23 mei 1991, 
Pas. 1991, 161). 

Er zijn echter ook omstandigheden denkbaar waarin de rechter, nog voor hij 
dienaangaande kennis heeft kunnen nemen van enige conclusie der partijen, beslist de zaak 
aan te houden totdat partijen conclusies hebben kunnen nemen over de vraag of de zaak m.b.t. 
de initiële vordering al dan niet moet worden aangehouden totdat het derdenverzet in 
gereedheid is gebracht. 

Aldus is het denkbaar dat conclusietermijnen werden opgelegd op grond van art. 747, 
§ 2, Ger. W., en dat de zaak na toepassing van dat artikel staat vastgesteld voor pleidooien.  
De conclusietermijnen opgelegd in een beschikking op grond van art. 747, § 2, Ger. W., 
gelden vanzelfsprekend enkel voor de partijen tussen wie die beschikking gewezen werd.  Het 
is alsdan denkbaar dat een derde, die zich gegriefd acht door een vroeger tussenvonnis van 
dezelfde rechtbank, verschijnt op de rechtsdag en aldaar bij ter zitting neergelegde conclusie 
incidenteel derdenverzet aantekent.  De rechter kan in die omstandigheden beslissen uitspraak 
te doen over de oorspronkelijke vordering, en het derdenverzet naar de rol te verzenden voor 
verdere ingereedheidbrenging.  Hij kan ook beslissen dat partijen eerst het derdenverzet in 
gereedheid moeten brengen, of dat partijen eerst dienen te concludueren over de vraag of de 
uitspraak over de oorspronkelijke vordering al dan niet moet worden aangehouden totdat het 
derdenverzet in gereedheid is.  Dit voorbeeld illustreert dat de bewoordingen “Op de 
conclusies van de partijen” in de aanhef van art. 1126 Ger. W. zoals gezegd enigszins 
overbodig zijn en slechts het quod plerumque fit beogen: ook wanneer partijen nog niet bij 
conclusie standpunt hebben ingenomen over het verdere verloop van de procedure, kan de 
rechter beslissen de berechting van de oorspronkelijke vordering niet te laten vertragen door 
het derdenverzet. 

De rechten van verdediging worden terzake allerminst bedreigd: zij worden precies 
gevrijwaard door het derdenverzet.  De rechter die beslist geen rekening te houden met het 
(principaal) derdenverzet bij de berechting van de oorspronkelijke vordering, zelfs voordat 
partijen hierover geconcludeerd hebben, kan niemands rechten van verdediging schenden, 
omdat het derdenverzet in ieder geval voor hem aanhangig blijft en verder in gereedheid zal 
moeten worden gebracht. 

De rechter verplichten pas uitspraak te doen over de oorspronkelijke vordering nadat 
het derdenverzet in gereedheid is gebracht, zou de deur openen voor dilatoire maneuvers en 
zou de werking van het gerecht dreigen te verlammen.  Het huidige systeem biedt de rechter 
de mogelijkheid met de nodige soepelheid in te spelen op de omstandigheden van de zaak.  Er 
zijn talloze situaties waarin het derdenverzet allerminst een dilatoir maneuver is en de goede 
rechtsbedeling vereist dat rekening gehouden wordt met de legitieme belangen van de derde. 
 
D. CASSATIEBEROEP 
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1. Inleidende opmerkingen 
 
541. Als gevolg van de noodzaak van de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie 
voor de voorziening in cassatie in burgerlijke zaken, is dit buitengewoon rechtsmiddel voor 
de grote meerderheid der juristen een fenomeen dat meestal enigszins op afstand blijft.1312  
Een uitvoerige bespreking van alles wat in een cassatieprocedure aanleiding kan geven tot 
sanctionering, valt daarom buiten het bestek van dit proefschrift.1313  Een bondige bespreking 
van een aantal punten die in de praktijk vaak weerkeren is echter wel nuttig, al was het maar 
als hulpmiddel voor wie in een bepaald geval wil nagaan of het inwinnen van het advies van 
een advocaat bij het Hof van Cassatie m.b.t. de slaagkansen van een voorziening überhaupt 
nuttig is. 
 
542. Voorziening in cassatie is mogelijk tegen beslissingen van hoven en rechtbanken, gewe-
zen in alle zaken (d.w.z. er is hier geen equivalent van een appellabiliteitsgrens) en in laatste 
aanleg (zie daarover ook randnr. 59 en 196).  Voorziening in cassatie tegen vonnissen alvo-
rens recht te doen, staat slechts open na het eindvonnis (art. 1077 Ger. W.; zie randnrs. 127 
e.v.). 
 Daarnaast doet het Hof van Cassatie ook uitspraak over de voorziening tegen een aantal 
andere beslissingen, opgesomd in art. 609 Ger. W. (o.m. tegen arresten van de Raad van State 
wanneer die beslist dat het geschil behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke orde, tegen 
arresten van het Rekenhof, gewezen tegen rekenplichtigen, tegen vonnissen in laatste aanleg 
gewezen door Belgische consuls in het buitenland, en tegen bepaalde beslissingen van de 
bestendige deputaties, nader gepreciseerd in het vermelde artikel). 
 
543. De vraag tegen wie het cassatieberoep moet worden gericht in een onsplitsbaar geschil, 
wordt beantwoord in art. 1084 Ger. W. (zie ook randnr. 362). 
 
544. Cassatieberoep heeft in burgerlijke zaken in beginsel geen schorsende werking.  
Luidens art. 1118 Ger. W. heeft de voorziening in cassatie in burgerlijke zaken alleen 
schorsende kracht in de gevallen die de wet bepaalt. 
 Het belangrijkste uitzonderingsgeval ligt vervat in art. 1274, laatste lid: “Voorziening in 
cassatie tegen een arrest waarbij echtscheiding wordt uitgesproken, schorst de tenuitvoer-
legging.” 
 
2. Feit en recht 
 

                                                 
1312  Voor verdere lectuur zie o.m.: Ph. GÉRARD en M. GRÉGOIRE, “Introduction à la méthode de la Cour de 

cassation”, Rev. dr. ULB 1999, 101.  
1313  Ook aspecten van de cassatie-procedure die niets met sanctionering te maken hebben, blijven buiten be-

schouwing (bijvoorbeeld de vraag naar de gevolgen van cassatie, zie daarover: Cass. 28 januari 1999, 
Arr. Cass. 1999, 97; Cass. 12 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 961; Cass. 6 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 
281; Cass. 2 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 607; Cass. 6 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 268; E. KRINGS, “De 
omvang van cassatie”, T.P.R. 1995, 885). 
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545. Luidens art. 147, lid 1, van de Grondwet bestaat er voor geheel België een Hof van Cas-
satie.  Volgens lid 2 van die bepaling treedt dit Hof niet in de beoordeling van de zaken zelf. 
 Hoewel iedere jurist die zin begrijpt, is hij eigenlijk op zich niet begrijpelijk.  Immers: 
de wet die in een bepaald geval wordt toegepast op de feiten zoals door de feitenrechter 
beoordeeld, maakt in zekere zin ook deel uit van de zaak zelf, in de zin van: waar het in een 
bepaalde zaak om draait.  “Niet in de beoordeling treden van de zaken zelf” wordt strikt 
gezien slechts begrijpelijk in het licht van art. 608 Ger. W.  Die bepaling luidt: “Het Hof van 
Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het hof worden gebracht 
wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen”.  Die bepaling bevat de gronden tot cassatie, hoewel dat 
artikel op zich ook niet helemaal duidelijk is.  Immers: de betekenis van art. 608 Ger. W. is 
eigenlijk: Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg gewezen.  
De grondslag tot cassatie in burgerlijke zaken is: schending van de wet.1314  De grondslagen 
tot cassatie in strafzaken zijn: schending van de wet en schending van substantiële of op 
straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.1315  “De beoordeling van de zaken zelf” in de 
Grondwet, betekent dus eigenlijk: “de beoordeling van de feiten van de zaken zelf”. 
 Schending van de wet is ruimer dan schending van een Belgische wet in de formele zin.  
Worden o.m. ook beschouwd als wet in de zin van art. 608: buitenlandse wettelijke bepa-
lingen en algemene rechtsbeginselen.1316  Gelden daarentegen niet als wet: een adagium, een 
ministeriële omzendbrief of een niet algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsover-
eenkomst.1317

 In theorie is de scheiding tussen feit en recht vrij duidelijk, maar het spreekt voor zich 
dat de afbakening aanleiding geeft tot heel wat rechtspraak.  Sommige feiten zijn geen mate-
riële feiten (twee auto’s die tegen elkaar botsen) maar bestaan enkel bij wege van juridische 
gevolgtrekking (bestond er wilsovereenstemming tussen twee partijen?). 
 Het volgende voorbeeld illustreert dat de scheiding tussen feit en recht niet altijd abso-
luut is.  De vraag of er in een bepaald geval sprake is van onmogelijkheid, evenals de vraag 
welke gevolgen daaraan verbonden dienen te worden, in de zin van art. 1385quinquies Ger. 
W. (m.b.t. de mildering van dwangsommen wanneer behoorlijke naleving van de hoofdver-
oordeling onmogelijk is) geldt als een feitenkwestie, onderworpen aan de onaantastbare be-
oordeling van de feitenrechter.1318  De cassatierechter kan op die beoordeling niettemin een 
marginale toetsing uitoefenen: hij kan dus wel beslissen dat uit de elementen die de feiten-

                                                 
1314  Immers: schending van substantiële vormvereisten kan in burgerlijke zaken geen grond tot cassatie op-

leveren (zie randnrs. 290, 359) en bij schending van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zal 
in burgerlijke zaken ipso facto sprake zijn van schending van een wettelijke norm. 

1315  Zie randnr. 359 i.v.m. het fenomeen van de “substantiële formaliteiten”. 
1316  Cass. 25 september 1974, Arr. Cass. 1975, 104; Cass. 9 november 1965, R.C.J.B. 1967, 137. 
1317  Cass. 15 oktober 1975, Arr. Cass. 1977, 202; Cass. 27 oktober 1977, Arr. Cass. 1978, 264; Cass. 21 

december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 541. 
1318  Brussel 30 mei 2000, opgenomen in K. WAGNER, Casebook 20 jaar dwangsom, Gent, Mys & Breesch, 

2001, nr. 183; Kh. Antwerpen 5 januari 1994, R.W. 1994-95, 752. 
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rechter in beschouwing heeft genomen, deze wettig heeft kunnen afleiden dat de behoorlijke 
verrichting van de opgelegde prestatie onmogelijk was.1319

 
546. Wat sanctionering betreft, volgt uit het voorgaande dat het middel dat opkomt tegen een 
feitelijke beoordeling van de rechter, niet ontvankelijk is.    Eveneens onontvankelijk is het 
middel dat het Hof zou noodzaken feitelijke gegevens te onderzoeken.1320

Hetzelfde lot ondergaat het middel dat feit en recht vermengt.  Iets dergelijks kan 
voorliggen wanneer de toetsing van het middel het Hof ertoe zou verplichten feiten te onder-
zoeken, waartoe het niet bevoegd is.1321  Omgekeerd kan geen sprake zijn van vermenging 
van feit en recht wanneer toetsing van het middel geen onderzoek van de feiten vereist.1322

 
3. Niet-ontvankelijke voorziening 
 
547. De belangrijkste ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de voorziening in cassatie zijn dat 
zij in burgerlijke zaken ondertekend moet zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie (art. 
1080) en dat zij dient te worden ingediend binnen de termijn van art. 1073 Ger. W. (in begin-
sel drie maanden na de betekening). 

De laattijdige voorziening wordt, desnoods ambtshalve, niet-toelaatbaar verklaard (art. 
1078 Ger. W.). 
 Zie daarover ook randnrs. 61 en 117. 
 Meldenswaard is verder nog het vereiste dat het verzoekschrift vooraf (d.i. voorafgaand 
aan de indiening ter griffie van het Hof van Cassatie), maar niet langer dan vijftien dagen 
voor die indiening, wordt betekend aan de partij tegen wie de voorziening is gericht (art. 1079 
Ger. W.). 
 
4. Nieuw middel 
 
548. Een aantal kwesties kunnen niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden opge-
worpen.  Wanneer dat wel gebeurt, ligt een “nieuw middel” voor dat onontvankelijk is. 
 Hieronder zal nog blijken dat enige complexiteit de rechtspraak op dit stuk niet vreemd 
is.  De toepassingen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie zijn quasi ontelbaar.1323

                                                 
1319  E. KRINGS, concl. voor Benelux Hof 25 september 1986, nr. A 84/5, Benelux Jur., Deel 7, 17, R.W. 1986-

87, 1333 en N.J. 1987, nr. 909, noot W.H.H. 
1320  Cass. 16 september 1996, Arr. Cass. 1996, 757; Cass. 26 november 1975, Arr. Cass. 1976, 396. 
1321  Cass. 13 februari 2004, www.cass.be. 
1322  Cass. 9 januari 1995, Arr. Cass 1995, 23 en www.cass.be; Cass. 9 januari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 404 

en www.cass.be; Cass. 9 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1223 en R.W. 1985-86, 445. 
1323  Zie bij wijze van voorbeeld en voor verdere studie: Cass. 11 maart 2002, www.cass.be (schending van 

art. 1341 B.W. kan niet voor het eerst in cassatie worden aangevoerd); Cass. 1 december 2000, Arr. Cass. 
2000, 1899; Cass. 27 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 1667; Cass. 7 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 638; Cass. 
30 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 141; Cass. 8 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 41; Cass. 31 oktober 1997, 
Arr. Cass. 1997, 1061 (schending van de regels inzake de bewijsvoering voor het eerst aangevoerd in 
cassatie); Cass. 29 september 1997, Arr. Cass. 1997, 864; Cass. 6 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 171; 
Cass. 29 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1119; Cass. 6 november 1995, Arr. Cass. 1995, 971; Cass. 9 
januari 1995, Arr. Cass 1995, 23 en www.cass.be (de wetgeving inzake de tegemoetkomingen aan 
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Het uitgangspunt is dat een middel gesteund op de schending van een wetsbepaling die 
of een rechtsbeginsel dat van openbare orde of van dwingend recht is, geen nieuw middel 
is.1324

 Zie voor enkele toepassingen, m.b.t. regels van burgerlijk procesrecht: het verbod voor 
de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te nemen van hetzelfde geschil, is 
volgens het Hof van Cassatie gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en 
is essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het de openbare orde raakt en dus voor het eerst in 
cassatie kan worden voorgedragen.1325

Aangezien de onbevoegdheid van de rechter in kort geding om het geschil zelf te behan-
delen volgens het Hof van Cassatie absoluut is en de openbare orde raakt, kan het middel dat 
zich daarop beroept, voor de eerste maal voor het Hof van cassatie worden opgeworpen.1326

 
549. Het voorgaande is echter slechts een uitgangspunt, want het is niet zo dat iedere schen-
ding van een wetsbepaling van openbare orde, voor het eerst in cassatie kan worden aan-
gevoerd.  Aldus geldt als nieuw het middel dat, ook al is het gegrond op een wetsbepaling die 
de openbare orde raakt, niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op 
eigen initiatief heeft geoordeeld, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling 
ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het 
Hof van Cassatie vermag acht te slaan.1327

 Anderzijds heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat miskenning van het recht van ver-
dediging niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie mag worden aangevoerd.1328  Die uit-
spraak wekt verwondering, aangezien het recht van verdediging wellicht het allerbelangrijkste 
fundament is van ons burgerlijk procesrecht en dus uiteraard geacht moet worden van open-
bare orde te zijn.1329  Die uitspraak valt ook moeilijk te rijmen met een recentere uitspraak van 
het Hof, waarin het oordeelt dat wanneer een middel het gegeven aanklaagt dat een rechter 
die niet meer de vereiste waarborgen inzake onpartijdigheid bood, heeft deelgenomen aan de 
bestreden beslissing, het gegrond is op een “essentiële regel van rechtsbedeling”, waarvan de 
schending voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie kan worden aangevoerd.1330  Meer 
hierover onder randnr. 691. 
 In dit verband is nog een arrest meldenswaard van 5 december 2003.  Daarin wordt 
overwogen: “Overwegende dat het middel dat opkomt tegen de onpartijdigheid van een ge-

                                                                                                                                                         
gehandicapten is van openbare orde; een middel gesteund op schending daarvan is niet nieuw); Cass. 27 
september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 94 en R.W. 1990-91, 1089. 

1324  Cass. 22 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 956, concl. J.F. LECLERCQ. 
1325  Cass. 10 april 2003, www.cass.be.  Zie ook: B. ALLEMEERSCH, “Het verbod voor een rechter om 

tweemaal kennis te nemen van dezelfde zaak”, (noot onder Cass. 10 april 2003), P. & B. 2003, 201. 
1326  Cass. 13 januari 1972, Arr. Cass. 1972, 470. 
1327  Cass. 7 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 818. 
1328  Cass. 14 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 52. 
1329  Zie echter randnr. 691: in de meeste gevallen waarin de schending van het recht van verdediging 

betekenisvol is, zal de wederpartij ze ongetwijfeld voor de bodemrechter reeds opwerpen. 
1330  Cass. 17 februari 2003, www.cass.be. 
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recht wegens de samenstelling ervan, zonder twijfel voor het eerst in cassatie kan worden aan-
gevoerd wanneer het steunt op een regel die van essentieel belang is voor de rechtsbedeling, 
doordat hij beantwoordt aan de objectieve vereisten van de gerechtelijke organisatie; / Dat 
zulks daarentegen niet het geval is voor het middel dat het daarin aangevoerde gebrek aan on-
partijdigheid afleidt uit de persoonlijke situatie, jegens de partijen of jegens een van hen, van 
een rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen; / Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat voor het hof van beroep de omstandigheid 
is aangevoerd waarop het middel zich beroept om de persoonlijke onpartijdigheid van kamer-
voorzitter D. te betwisten; / Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet wor-
den”.1331

 Samengevat is het middel dat schending van het recht op een onpartijdige rechter voor 
het eerst in cassatie opwerpt wanneer de rechter zich ter zitting heeft uitgelaten op een manier 
waarop vooringenomenheid blijkt, niet nieuw (Cass. 17 februari 2003) – het middel daaren-
tegen dat schending van het recht op een onpartijdige rechter voor het eerst in cassatie 
opwerpt wanneer bv. de rechter blijkt samen te wonen met de raadsman van een partij, is wel 
nieuw (Cass. 5 december 2003).  De lijn doorheen die rechtspraak valt op zijn minst als 
meandrisch te omschrijven… 
 Een volgende illustratie van de complexiteit van de rechtspraak op het stuk van het 
“nieuw middel”, is een arrest van 5 december 2002.1332  Uit dat arrest blijkt dat een middel 
soms niet nieuw is, ook al is het vreemd aan een bepaling van openbare orde of van dwingend 
recht, met name wanneer het middel kritiek geeft op een motief waarop de beslissing 
gesteund is. 
 
550. Op grond van wat voorafgaat, kan zelfs twijfel geopperd worden bij de vraag of het 
verdwijnen van het “nieuw middel” uit de cassatietechniek, een groot verlies zou betekenen.  
Immers: als de wet geschonden is, kan worden verdedigd dat men zulks aan het Hof van 
Cassatie moet kunnen voorleggen.  Als het een schending betreft van een bepaling die noch 
van openbare orde, noch van dwingend recht is en waarop de beslissing niet gesteund is, zou 
het Hof dat middel nog steeds kunnen afwijzen als zijnde zonder belang. 
 Het komt voor dat in cassatie een middel gesteund is op de rechtspleging gevoerd voor 
de eerste rechter.1333  Het Hof oordeelt in dit verband dat een middel dat betrekking heeft op 
de rechtspleging voor de eerste rechter, niet voor de eerste keer aan het Hof van Cassatie kan 
worden voorgelegd.1334  Als het fenomeen van het “nieuw middel” zou verdwijnen uit de cas-
satietechniek, zou er nog steeds een grondslag voorhanden zijn om niet te moeten dulden dat 
problemen i.v.m. de rechtspleging voor de eerste rechter, voor het eerst in cassatie zouden 
worden aangevoerd, met name art. 608 Ger. W. (“Het Hof van Cassatie neemt kennis van de 
beslissingen in laatste aanleg…”). 
                                                 
1331  Cass. 5 december 2003, www.cass.be. 
1332  Cass. 5 december 2002, J.T. 2003, 228. 
1333  Zie bijvoorbeeld: Cass. 30 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 111, weergave (niet ontvankelijk is het 

middel dat gericht is tegen een beslissing van de eerste rechter waartegen in hoger beroep niet is opge-
komen en waarover de appèlrechter geen uitspraak heeft gedaan). 

1334  Cass. 19 november 2003, www.cass.be; Cass. 6 maart 1972, Arr. Cass. 1972, 622. 
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5. Onduidelijk middel 
 
551. Het fenomeen van het onduidelijk middel duikt met een zekere regelmaat op in de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie.1335  Dat wordt gesanctioneerd met onontvankelijkheid.  
Wenselijk ware dat de auteur van een onduidelijk middel, vooraleer het wordt afgewezen als 
zijnde onontvankelijk, eerst nog de kans krijgt het middel te herformuleren. 
 Als onduidelijk – en derhalve onontvankelijk – geldt bijvoorbeeld het middel dat met 
eenzelfde overweging aanvoert dat de motivering van het bestreden arrest tegelijk niet pas-
send, vaag en dubbelzinnig is.1336  De vraag is of die rechtspraak wel verdedigbaar is.  
Immers: is het nu werkelijk zo onduidelijk dat aan de motivering van een arrest verweten 
wordt dat zij niet passend, vaag en dubbelzinnig is?  Veeleer dan het middel in zo’n geval af 
te wijzen als zijnde onontvankelijk wegens onduidelijkheid, lijkt passender dat het Hof van 
Cassatie in zo’n geval onderzoekt of de bestreden beslissing voldoet aan de 
motiveringsverplichting.  Het is dan denkbaar dat het Hof beslist dat de motivering niet vaag 
maar wel dubbelzinnig is – m.a.w. de afwijzing van een dergelijk middel wegens 
onduidelijkheid lijkt toch betwistbaar.  Het ging niet om een alleenstaand geval: in een andere 
zaak oordeelde het Hof van Cassatie dat onontvankelijk is wegens onduidelijkheid, het middel 
dat om één en dezelfde reden aanvoerde dat de bestreden beslissing tegelijkertijd onduidelijk, 
dubbelzinnig en tegenstrijdig is.1337

De scheidingslijn tussen wat onbegrijpelijk is en wat men niet wil begrijpen, is soms erg 
vaag… 
 
552. In de rechtspraak is sprake van een aantal varianten van het “onduidelijk” middel.1338

Een middel dat niet aangeeft hoe en waardoor het bestreden arrest een aangewezen 
wetsbepaling schendt, is niet ontvankelijk wegens “onnauwkeurigheid”.1339

 Niet ontvankelijk wegens “vaagheid” is het middel dat niet vermeldt in welke akten of 
conclusies eiser het onbeantwoord gebleven verweer heeft voorgedragen.1340

 De grens tussen wat werkelijk onduidelijk, onnauwkeurig of vaag is enerzijds en wat 
met enige goede wil – of in het slechtste geval met enig zoekwerk – uit te klaren valt ander-
zijds, wordt blijkbaar niet getrokken aan de hand van de bekommernis: gaat de rechtzoekende 
op deze manier een uitspraak bekomen over datgene wat voor hem relevant is?  Dat een cas-
satiemiddel wordt afgewezen wegens onduidelijkheid (of één van haar varianten), lijkt daar-
naast ook niet bij te dragen tot begrip voor en vertrouwen in het gerecht: in burgerlijke zaken 
is de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie noodzakelijk, dus zal de burger 

                                                 
1335  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 5 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 643; Cass. 15 september 1994, Arr. 

Cass. 1994, 746. 
1336  Cass. 14 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 52. 
1337  Cass. 25 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 966. 
1338  Zie ook: B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1993, 282. 
1339  Cass. 25 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1334. 
1340  Cass. 5 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 652. 
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allicht moeilijk kunnen aanvaarden of begrijpen dat het door die gespecialiseerde advocaat 
opgestelde middel door het Hof van Cassatie als onduidelijk wordt bestempeld. 
 
6. Vermelding geschonden wetsbepalingen 
 
553. Een ander struikelblok dat menige voorziening in cassatie de toegang ontzegt tot het 
walhalla van de in ieder opzicht ontvankelijke voorziening, is het vereiste neergelegd in art. 
1080, dat onder meer bepaalt dat het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie de ver-
melding bevat van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd. 
 De wet gebruikt de woorden “een en ander op straffe van nietigheid”, wat logisch is 
omdat art. 1080 uitsluitend gewag maakt van een aantal formaliteiten, maar miskenning van 
de aldaar opgesomde vormvoorschriften leidt steevast – en niet zelden – tot onontvankelijk-
heid van de voorziening c.q. het middel.1341

 De vraag of het, binnen het kader van de thans geldende wettelijke bepalingen, ook 
anders zou kunnen, kan positief beantwoord worden.  Immers, ook verenigbaar met de 
geldende wetteksten zou een systeem zijn waarbij de betrokken advocaat later de kans 
geboden wordt de voorziening aan te vullen, of waarbij het Hof toepassing zou maken van de 
nietigheidsleer.  Geen enkele wettekst duidt immers op uitsluiting daarvan in de 
cassatieprocedure.  Aldus zou het middel dat gewag maakt van een motiveringsgebrek, zonder 
vermelding van art. 149 van de Grondwet, toch als ontvankelijk kunnen gelden.  Men zou 
perfect kunnen oordelen dat het normdoel van dat vereiste is: bewerkstelligen dat het Hof van 
Cassatie weet waarover het gaat.  Zou iemand durven volhouden dat het Hof van Cassatie niet 
weet dat een middel waarin een motiveringsgebrek wordt opgeworpen, aan de bestreden 
beslissing miskenning van art. 149 van de Grondwet verwijt?  Hetzelfde geldt voor de 
wederpartij: wie zal zeggen dat hij niet weet waar het over gaat als het middel aan de 
bestreden beslissing een motiveringsgebrek verwijt? 
 De rechtspraak van het Hof van Cassatie geeft terzake echter blijk van grote gestreng-
heid, zoals mag blijken uit enkele hierna vermelde toepassingen.1342

Als niet ontvankelijk geldt het middel dat een motiveringsgebrek aanvoert zonder ge-
schonden wetsbepaling aan te wijzen.1343

 Eveneens niet ontvankelijk is het middel dat schending aanvoert van het beginsel van de 
verbindende kracht van de overeenkomsten, zonder art. 1134 B.W. als geschonden wetsbepa-
ling aan te wijzen.1344

                                                 
1341  Meer over deze problematiek: A. MEEUS, “L’indication dans les moyens de cassation des dispositions 

légales dont la violation est invoquée” in Mélanges Philippe Gérard, Brussel, Bruylant, 2002, 451. 
1342  Zie verder nog: Cass. 3 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1700; Cass. 2 november 2000, Arr. Cass. 2000, 

1699; Cass. 10 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 803; Cass. 30 november 1998, Arr. Cass. 1998, 1083; Cass. 
10 september 1998, Arr. Cass. 1998, 880; Cass. 22 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 737 (vermelding 
geschonden wettelijke bepalingen en wetswijziging); Cass. 9 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 289; Cass. 6 
februari 1998, Arr. Cass. 1998, 184; Cass. 9 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 622; Cass. 15 januari 1996, Arr. 
Cass. 1996, 61; Cass. 10 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 162; Cass. 9 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 29; 
Cass. 24 november 1994, Arr. Cass. 1994, 1012. 

1343  Cass. 9 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 531. 
1344  Cass. 19 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 343.  Vergelijk: Cass. 16 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 45. 
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 Indien de feitenrechter volgens de eiser in cassatie een Koninklijk Besluit verkeerd uit-
legt, mogen in cassatie niet slechts de artikelen i.v.m. de schending van de bewijskracht van 
stukken (art. 1319, 1320 en 1322 B.W.) worden aangevoerd; de geschonden bepalingen in 
zo’n geval zijn die van het K.B. zelf.1345

 Een ander voorbeeld van toch wel uitermate grote gestrengheid, ligt vervat in een arrest 
van 6 februari 1998: “Overwegende dat het middel aanvoert dat het bestreden vonnis nietig is 
omdat het in de Franse taal is gewezen met schending van de artikelen 2, 3, 42 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en 633 van het Gerechtelijk Wetboek; / 
Overwegende dat de nietigheid die gegrond is op de schending van de aangevoerde 
bepalingen, in artikel 40 van de voornoemde wet van 15 juni 1935 is bepaald; / Dat het 
middel niet ontvankelijk is omdat het die wetsbepaling niet aanvoert”.1346

 
7. Middel zonder belang 
 
554. De omstandigheden waarin een middel onontvankelijk verklaard wordt wegens gebrek 
aan belang, zijn vrij uiteenlopend.  De constante in die gevallen is dat het middel, ook al was 
het gegrond, niet tot cassatie kan leiden. 
  Aldus is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang het middel gericht tegen overtol-
lige beschouwingen die geen beslissing dragen.1347

 Inhoudelijk vergelijkbaar, maar uitvoeriger geformuleerd, is de overweging luidens de-
welke niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, het middel dat, ook al was het gegrond, de 
verantwoording van de bestreden beslissing niet beïnvloedt, aangezien die beslissing ook 
steunt op een andere niet door het middel bekritiseerde grondslag die voldoende is.1348

 Een middel kan ook van belang ontbloot worden na de verbetering van een materiële 
vergissing in de bestreden beslissing, waarvoor het Hof bevoegd is.1349

 Verder is niet ontvankelijk het middel dat slechts de schending aanvoert van wettelijke 
bepalingen die niet volstaan om tot cassatie te leiden van de bestreden beslissing.1350

 
8. Enkele andere meldenswaardige gevallen 
 
555. In wat volgt worden kort enkele andere meldenswaardige gevallen aangehaald waarin 
om één of andere reden een voorziening of een cassatiemiddel onontvankelijk verklaard 
wordt.  Daaruit zal (in samenlezing met wat voorafgaat) blijken dat in de cassatieprocedure de 

                                                 
1345  Cass. 29 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1119. 
1346  Cass. 6 februari 1998, C.97.0025/F, www.cass.be. 
1347  Cass. 3 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 297.  In dezelfde zin: Cass. 12 november 1998, Arr. Cass. 1998, 

1056 (middel gericht tegen “ten overvloede gegeven beschouwingen” is niet ontvankelijk); Cass. 15 
september 1997, Arr. Cass. 1997, 817.  Adde: Cass. 15 februari 2002, C.01.0203/F, www.cass.be. 

1348  Cass. 3 mei 1999, Arr. Cass. 2000, 602. 
1349  Cass. 22 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 411. 
1350  Cass. 8 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 952. 
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facto slechts de onontvankelijkheid als sanctie gehanteerd wordt.1351  Hierboven, onder 
randnr. 553 (en ook onder randnr. 290) wordt opgemerkt dat er voor de uitsluiting van de 
nietigheidssanctie – en de verzachtingsregeling – in de cassatieprocedure niet echt een 
wettelijke noodzaak bestaat.1352  Men zou  het zelfs sterker kunnen formuleren, in die zin dat 
daartoe geen wettelijke grondslag bestaat… 
 
556. Eén voorziening in cassatie kan niet gericht zijn tegen twee arresten in niet gevoegde 
zaken.1353

 
557. Niet ontvankelijk is het middel dat zijn grief laat steunen op de appèlconclusie van eiser 
en niet op een vaststelling van het bestreden arrest.1354

 
558. Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een partij tegen een andere partij met wie zij 
voor de feitenrechter niet in geding was en ten voordele van wie de bestreden beslissing geen 
veroordeling van eiser uitspreekt.1355

 
559. Niet ontvankelijk is de grief die het onderzoek van stukken vereist, die niet aan het Hof 
zijn overgelegd en die geen deel uitmaken van de processtukken (in casu betrof het een 
deskundig verslag).1356

 
E. VERHAAL OP DE RECHTER 
 
560. Het verhaal op de rechter vindt, zoals alle buitengewone rechtsmiddelen met uitzon-
dering van het derdenverzet en de voorziening in cassatie, slechts (relatief) zelden praktische 
toepassing. 

Verhaal op de rechter (prise à partie) is een buitengewoon rechtsmiddel in te stellen 
voor het Hof van Cassatie, in de bij wet bepaalde gevallen van persoonlijke aansprakelijkheid 
van de rechter, met name: (1) bij bedrog of list1357 van de rechter; (2) indien verhaal op de 

                                                 
1351  Andere formules of technieken die het Hof aanwendt ter afwijzing van een middel (bv. het middel mist 

feitelijke grondslag; of het middel kan niet worden aangenomen; of het middel faalt naar recht), zijn of 
leunen aan bij een inhoudelijke beoordeling van het middel, wat met sanctionering weinig te maken 
heeft. 

1352  Meer daarover bij: PH. GÉRARD, “Quelques remarques sur l’application de la théorie des nullités aux 
actes de la procédure en cassation”, in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 
2000, 893. 

1353  Cass. 28 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 291. 
1354  Cass. 3 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1063. 
1355  Cass. 10 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 951. 
1356  Cass. 11 september 1997, Arr. Cass. 1997, 806. 
1357  Bedrog of list bedoeld in art. 1140, 1°, Ger. W. veronderstelt dat de dader zijn toevlucht neemt tot 

kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te 
benadelen, ofwel om een persoonlijk belang te dienen (Cass. 27 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 385). 
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rechter uitdrukkelijk bij wet is bepaald; (3) indien de wet de rechter aansprakelijk stelt voor 
eventuele schade; (4) indien rechtsweigering is geschied (art. 1140 Ger. W.).1358

In de eerste drie gevallen is ook verhaal mogelijk op de leden van het openbaar 
ministerie (art. 1141 Ger. W.). 

Verhaal op de rechter strekt tot vergoeding van de schade veroorzaakt door de 
betrokken magistraat of tot vernietiging van het gewezen vonnis en verwijzing van de zaak 
naar een andere rechter (art. 1147 Ger. W.). 

Het dient te worden uitgeoefend binnen de dertig dagen te rekenen van het feit dat tot 
het verhaal aanleiding heeft gegeven en, ingeval van bedrog of list, van de dag waarop de 
partij daarvan kennis heeft gekregen (art. 1142 Ger. W.).1359

Krachtens art. 1143 wordt het verhaal op de rechter ingeleid door een ter griffie van het 
Hof van Cassatie in te dienen verzoekschrift, dat de middelen bevat, ondertekend door de 
partij of haar bijzondere gemachtigde.1360  Het verzoekschrift wordt vooraf betekend aan de 
rechter op wie verhaal wordt genomen (art. 1143).  De volmacht en de bewijsstukken worden 
bij het verzoekschrift gevoegd. 

De betrokken rechter kan binnen de vijftien dagen na de betekening van het 
verzoekschrift, een memorie van antwoord indienen (art. 1144 Ger. W.).  Vanaf de dag van de 
betekening, onthoudt hij zich van kennisneming van de zaak, evenals van andere zaken 
waarin de partij, haar bloedverwanten in rechte lijn of haar echtgenoot bij betrokken is, zulks 
op straffe van nietigheid van de vonnissen (art. 1144 Ger. W.). 

Na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen, benoemt de eerste voorzitter een 
verslaggever; voor het overige zijn de regels inzake voorziening in cassatie van toepassing 
(art. 1145 Ger. W.). 

Indien het verhaal op de rechter niet-toelaatbaar of ongegrond wordt verklaard, wordt 
de eiser veroordeeld tot schadevergoeding aan de magistraat en de partijen, indien daartoe 
grond bestaat (art. 1146 Ger. W.). 
 
561. Verhaal op de rechter is, zoals uit het vorige randnummer mag blijken, bij uitstek een 
ultimum remedium.  In een rechtsstaat, met name in een systeem waarin de benoeming van 
rechters met de nodige waarborgen omgeven wordt, mag verhoopt worden dat rechters niet 
corrupt zijn.  In het hoogst uitzonderlijke geval waarin zich toch een probleem zoals bedoeld 
in art. 1140 Ger. W. zou voordoen, dient de rechtzoekende over een instrument te beschikken 
om schadevergoeding of vernietiging van het vonnis te bekomen.  De wetgever stond daarbij 
voor de moeilijkheid dat enerzijds een gepast instrument beschikbaar moet zijn tegen de in 
art. 1140 Ger. W. beoogde situaties, maar dat anderzijds dat instrument geen open uitnodiging 

                                                 
1358  Zie voor een toepassing: Cass. 28 februari 2002, P. & B. 2002, 217, bibliografische noot Ph. THION (voor 

een bepaalde zaak geen snellere behandeling voorzien dan voor andere zaken, maakt volgens het Hof van 
Cassatie geen rechtsweigering uit, ook al zou een snelle behandeling desgevallend beter beantwoorden 
aan de geest van de wetgeving). 

1359  Cass. 8 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1238. 
1360  In een arrest van 29 oktober 1999 (Arr. Cass. 1999, 1355) heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een 

verzoekschrift dat met de post verstuurd was en niet ter griffie werd ingediend, niet ontvankelijk was.  
Zie over dat arrest supra, randnummer 278. 
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mocht zijn voor alle lieden die, na het bekomen van een ongunstig vonnis, zich wentelen in de 
overtuiging dat de rechter corrupt was.  Verhaal op de rechter mag daarom met de nodige 
waarborgen omgeven worden om te vermijden dat dit te pas en te onpas zou worden 
aangewend.  Een drempel die de wetgever heeft willen inbouwen, bestaat in het risico dat 
men bij niet-ontvankelijk of ongegrond verhaal op de rechter, veroordeeld kan worden tot 
schadevergoeding aan de magistraat en de partijen, indien daartoe grond bestaat (art. 1146 
Ger. W.). 
 Ook al is het inbouwen van drempels voor verhaal op de rechter wenselijk en ook al 
heeft de wetgever dat inderdaad gedaan, dan impliceert zulks nog niet dat de indiening van 
verhaal op de rechter mag verworden tot een onvoorspelbaar hindernissenparcours. 
 Bij analyse van het arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 20001361, kan men zich 
makkelijk inbeelden dat de rechtzoekende (wiens vertrouwen in het gerecht reeds broos is, 
zoniet zou hij allicht geen verhaal op de rechter indienen), zich niet met de nodige fair-play 
bejegend voelt.  De omstandigheden van de zaak waren de volgende: een partij stelt bij ver-
zoekschrift ingediend ter griffie van het Hof van Cassatie verhaal op de rechter in.  Het 
exemplaar van het verzoekschrift dat aan de betrokken magistraat betekend werd, was alleen 
door de verzoeker zelf ondertekend en maakte geen melding van bijstand door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie.  Op het origineel van het verzoekschrift kwam een onleesbare 
handtekening voor, voorafgegaan door de woorden “op ontwerp en vordering”, gevolgd door 
de woorden “advocaat bij het Hof van Cassatie”.  De stukken die met het verzoekschrift 
werden neergelegd, waren niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie genummerd en 
geparafeerd.  Na weergave van die omstandigheden, overweegt het Hof: “Overwegende dat 
hieruit blijkt dat het verhaal niet ingesteld is met bijstand van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie; Dat het verhaal niet ontvankelijk is.”  De verzoeker wordt veroordeeld tot betaling 
van een schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 200.000 oude Belgische frank (onge-
veer 5000 euro). 
 In zijn klassiek geworden artikel “Is een cassatiearrest leesbaar”, omschrijft R. SOE-
TAERT de cassatierechtspraak als een kritiek van de rechtspraak, “een oefening boven op het 
gebouw van de justitie, waarheen de trap nauw en steil is en waar het ontvankelijkheids-
bonnetje onverbiddelijk wordt geëist.”1362  Bij analyse van het arrest van 23 maart 2000, lijkt 
het er veeleer op dat men de rechtzoekende op de steile trap verschrikt achterom heeft willen 
doen kijken om hem er vervolgens… af te duwen. 
 Ten eerste bevat art. 1143 Ger. W. een specifieke regeling over de wijze waarop het 
verzoekschrift strekkende tot verhaal op de rechter moet worden opgesteld en ingediend.  Het 
verzoekschrift moet worden ingediend ter griffie van het Hof van Cassatie, het moet de 
middelen bevatten, het moet ondertekend zijn door de partij of haar bijzondere gemachtigde, 
en het moet vooraf betekend worden aan de rechter op wie verhaal wordt genomen.  Art. 1144 
Ger. W. bevat de regels inzake de memorie van antwoord (binnen vijftien dagen na de 
betekening van het verzoekschrift) en de gevolgen ervan (onthouding van kennisneming).  
Art. 1145 Ger. W. bepaalt: “Na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen benoemt de 

                                                 
1361  Arr. Cass. 2000, 645. 
1362  R. SOETAERT, “Is een cassatiearrest leesbaar?”, R.W. 1978-79, (2609), 2612. 
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eerste voorzitter een verslaggever; voor het overige zijn de regels inzake voorziening in 
cassatie van toepassing.”  Verhaal op de rechter is uiteraard geen voorziening in cassatie.  
Verhaal op de rechter geschiedt volgens een specifieke procedure, geregeld in de artikelen 
1142-1147 Ger. W.  Die regelen wijken af van de procedure inzake de voorziening in cassatie.  
De wet zelf vermeldt, na bepaling van de specifieke en afwijkende regels inzake het verhaal 
op de rechter: voor het overige, d.w.z., voor wat betreft alles wat niet in de voorgaande 
artikelen wordt bepaald, vindt de procedure inzake de voorziening in cassatie toepassing. 
 In burgerlijke zaken moet de voorziening in cassatie worden ingesteld bij verzoek-
schrift, dat krachtens art. 1080 Ger. W. zowel op het afschrift als op het origineel door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend is.  De regel dat – in de cassatieprocedure – de 
stukken genummerd en geparafeerd moeten zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie, 
ligt vervat in art. 1098 Ger. W. 
 In art. 1143 wordt niet alleen vermeld dat de partij zelf of haar bijzondere gemachtigde 
het verzoekschrift tot verhaal op de rechter kunnen indienen, maar wordt ook melding 
gemaakt van de verplichting om de volmacht en de bewijsstukken bij het verzoekschrift te 
voegen.  Nergens in art. 1143 wordt vereist dat de stukken genummerd en geparafeerd moeten 
zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie.  Over de vraag of op grond van art. 1145 Ger. 
W. (“voor het overige zijn de regels inzake voorziening in cassatie van toepassing”) toch 
moet worden besloten dat art. 1098 Ger. W. toepasselijk is, zou men eventueel nog van 
mening kunnen verschillen.  Op grond echter van de omstandigheid dat de wetgever 
uitdrukkelijk bepaald heeft dat de partij zelf het verzoekschrift mag ondertekenen (art. 1143 
Ger. W.), moet worden besloten dat nummering en parafering van de stukken door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie niet vereist is bij verhaal op de rechter.  Dat de 
ondertekening van het verzoekschrift (ongeacht of het gaat om het origineel of het betekende 
afschrift) door een advocaat bij het Hof van Cassatie niet vereist is, lijkt in het licht van de 
duidelijke bewoordingen van art. 1143 Ger. W. alleszins onbetwistbaar.  De andersluidende 
rechtspraak op dit stuk moet als contra legem worden beschouwd.1363

 De afwijzing van het verhaal op de rechter als zijnde onontvankelijk in het arrest van 23 
maart 2000, omwille van de afwezigheid van (a) melding van bijstand van (en/of (b) 
ondertekening van het betekende afschrift door) een advocaat bij het Hof van Cassatie, en/of 
(c) de onleesbaarheid van de handtekening voor de woorden “advocaat bij het Hof van 
Cassatie”, en/of (d) de afwezigheid van nummering en parafering van de stukken door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie, waaruit dan volgens het Hof “blijkt dat het verhaal niet 
ingesteld is met bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie”, wekt bijgevolg 
verwondering.  Ten eerste blijkt uit de specifieke bepalingen inzake het verhaal op de rechter 
duidelijk dat het verzoekschrift mag ondertekend zijn door de partij zelf, en ten tweede wàs 
het origineel van het verzoekschrift ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie, 
weliswaar na een onleesbare handtekening. 
 Vorderingen vervat in verzoekschriften of andere procedurestukken afwijzen als zijnde 
onontvankelijk wegens onleesbaarheid van een handtekening, is onwenselijk.  Men dient bij 

                                                 
1363  Zie bijvoorbeeld: Cass. 12 februari 1999, Arr. Cass. 1999, 195; Cass. 4 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 

11; Cass. 21 januari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 683 en Pas. 1983, I, 602. 
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onleesbaarheid van de handtekening zonder leesbare vermelding van de naam van de 
ondertekenaar, in eerste instantie aan een wel identificeerbare partij te vragen wie de 
handtekening geplaatst heeft.  Vervolgens dient men de betrokken ondertekenaar eventueel 
uit te nodigen zijn handtekening te bevestigen.  Indien niet zozeer de ondertekenaar als 
individu van belang is, maar wel zijn hoedanigheid (bij procedurestukken die bijvoorbeeld 
ondertekend moeten worden door een advocaat), moet men indien mogelijk het betrokken 
stuk maar laten ondertekenen door een andere persoon met de vereiste hoedanigheid (een 
bereidwillige advocaat in de zittingszaal bijvoorbeeld, indien de omstandigheden dat 
toelaten).  Onleesbaarheid van handtekeningen is bij uitstek een remedieerbaar probleem. 
 De sanctionering van een aantal (door het Hof van Cassatie toepasselijk geachte) 
vereisten die niet in de wet staan en zelfs ingaan tegen wat de wet zelf bepaalt (zie art. 1143), 
heeft in de besproken zaak blijkbaar niet alleen de betrokken partij verschalkt, maar zal 
ongetwijfeld ook de in casu wèl en tegelijk niet optredende advocaat bij het Hof van Cassatie 
verrast hebben.  De situatie waarin een advocaat bij het Hof van Cassatie als ministerieel 
ambtenaar gevorderd wordt zijn ambt te verlenen, hetgeen hij niet mag weigeren, gecon-
fronteerd zijnde met een akte waarmede hij zich moeilijk kan verzoenen (het verzoekschrift 
maakt immers melding van de in zo’n geval gebruikelijke formule “op ontwerp en vor-
dering”), is op zich reeds delicaat.  Wanneer de betrokken advocaat bij het Hof van Cassatie 
dan toch zijn ambt verleent – weliswaar zijn geloofwaardigheid bij het Hof beschermend door 
de vermelding “op ontwerp en vordering” – zal hij allicht niet verwacht hebben dat, spijts zijn 
handtekening, de geciteerde formule en de vermelding “advocaat bij het Hof van Cassatie”, 
het Hof alsnog zou oordelen dat… geen bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie 
blijkt!  Door het aanbrengen van de vermeldingen en de handtekening (die bij het Hof van 
Cassatie naar alle waarschijnlijkheid zeer wel bekend is, leesbaar of niet), heeft de betrokken 
advocaat bij het Hof van Cassatie beslist niet de bedoeling gehad het verzoekschrift tot 
verhaal op de rechter te laten afwijzen als zijnde onontvankelijk omdat geen bijstand van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie blijkt.  Het oordeel van het Hof van Cassatie, gebaseerd op 
niet-bestaande vereisten die bovendien met extreme gestrengheid worden toegepast, zonder 
enige mogelijkheid van regularisatie, is inderdaad efficiënt geweest als dam ter afwijzing van 
een zaak die men als onwenselijk beschouwde, maar kan toch moeilijk anders dan als forma-
listisch worden beschouwd.  Dergelijk formalisme verdient geen bijval, omdat het niet 
bijdraagt tot het vertrouwen van de burger in het gerecht.  De trap naar gerechtigheid mag 
soms steil zijn, maar  er mogen geen losliggende treden zijn.  
 
F. HERROEPING VAN HET GEWIJSDE 
 
562. De herroeping van het gewijsde (requête civile)1364 is een buitengewoon rechtsmiddel 
dat strekt tot herroeping van een in kracht van gewijsde gegane beslissing in één van de 
gevallen limitatief opgesomd in artikel 1133 Ger. W., dat luidt als volgt: 

                                                 
1364  Zie ook: S. VOET, “Enkele (toelaatbaarheids)aspecten van de herroeping van het gewijsde ontleed”, (noot 

onder Gent 9 maart 2004), P. & B. 2005, 93. 
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 “Een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan worden ingediend om de volgende 
redenen: 

1° indien er persoonlijk bedrog is geweest; 
2° indien er, sedert de beslissing, beslissende stukken zijn aan het licht gekomen die 

door toedoen van de partij waren achtergehouden; 
3° indien tussen dezelfde partijen, handelend in dezelfde hoedanigheid, onverenigbare 

beslissingen zijn gewezen over hetzelfde onderwerp en op dezelfde grond; 
4° indien recht gedaan is op stukken, getuigenissen, verslagen van deskundigen of eden, 

die na de beslissing vals zijn bevonden of verklaard; 
5° indien de beslissing berust op een vonnis of arrest in strafzaken dat naderhand ver-

nietigd is; 
6° indien de beslissing berust op een proceshandeling, verricht in naam van iemand die, 

hetzij daartoe geen uitdrukkelijke of stilzwijgende last heeft gegeven, hetzij de handeling niet 
heeft bekrachtigd of bevestigd.” 
 
563. Een verzoek tot herroeping van het gewijsde moet, op straffe van onontvankelijkheid, 
worden ingediend binnen zes maanden na het ontdekken van de ingeroepen grond (art. 1136 
Ger. W.).1365

 Zoals uit art. 1133 blijkt, is de herroeping van het gewijsde een noodmechanisme, niet 
bedoeld voor dagelijks gebruik.1366  Het uitzonderlijk karakter van dit rechtsmiddel wordt on-
derstreept door art. 1134 dat een bijzonder filtermechanisme bevat: het verzoek is slechts ont-
vankelijk indien het ondertekend is door drie advocaten, van wie er ten minste twee meer dan 
twintig jaren bij de balie zijn ingeschreven.1367

 Het vereiste van de ondertekening door drie advocaten, is niet toepasselijk op het 
verzoek tot herroeping van het gewijsde uitgaande van het openbaar ministerie.1368

 De wet spreekt van “drie advocaten”, met de anciënniteitsvoorwaarde zoals vermeld, 
maar niet vereist is dat het drie andere advocaten zou betreffen dan de reeds in het verleden 
voor de verzoeker optredende raadsman.1369

 Vereisen dat het zou gaan om andere advocaten dan de reeds optredende raadsman, 
mag inderdaad worden beschouwd als een bijkomende voorwaarde die niet in de wet staat, 
zoals het Hof van Beroep te Gent oordeelde,1370 hoewel in de praktijk niet zelden drie andere 
advocaten worden aangezocht, hetgeen tot aanbeveling strekt (vanwege de betere vervulling 

                                                 
1365  Cass. 24 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 950. 
1366  Zie voor enkele schaarse toepassingen in de rechtspraak: Cass. 27 mei 2005, J.T. 2006, 243; Cass. 26 mei 

1995, Arr. Cass. 1995, 515; Gent 9 maart 2004, P. & B. 2005, 93, noot S. VOET; Brussel 30 mei 2002 
J.L.M.B. 2003, 1011. 

1367  Dus niet sinds twintig jaar op het tableau; gerekend moet worden vanaf de datum van de inschrijving op 
de lijst van stagiairs (desgevallend te verminderen met onderbrekingen van balielidmaatschap). 

1368  S. VOET, “Enkele (toelaatbaarheids)aspecten van de herroeping van het gewijsde ontleed”, (noot onder 
Gent 9 maart 2004), P. & B. 2005, (93) 98, vn. 6. 

1369  Gent 9 maart 2004, P. & B. 2005, 93, noot S. VOET. 
1370  Zie ook in dezelfde zin: Antwerpen 19 december 1986, R.W. 1986-87, 2029. 
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van de filterfunctie – de herroeping van het gewijsde is niet bedoeld als wapen in een 
persoonlijke vendetta1371). 

Nochtans moet art. 1134 Ger. W. niet strikt letterlijk worden geïnterpreteerd, maar wel 
rekening houdend met haar doelstelling als filtermechanisme.  Vanuit die invalshoek is de 
opvatting dat drie andere advocaten moeten ondertekenen, zoals verworpen door het Hof van 
Beroep te Gent, zelfs verkieslijk – maar alleen op voorwaarde dat aanvaard wordt dat indien 
dan toch slechts twee andere advocaten getekend hebben, de verzoeker de mogelijkheid krijgt 
nog een derde ondertekenaar aan te zoeken benevens zijn eigen raadsman. 

Men mag bovendien aannemen dat die filterfunctie slechts behoorlijk en conform de be-
doeling van de wetgever wordt uitgeoefend als de ondertekenaars onafhankelijk zijn van el-
kaar (hetgeen een feitenkwestie is; dus: geen drie advocaten gevestigd op één kantooradres; 
ook geen advocaten behorend tot dezelfde associatie, zelfs met verschillende kantooradressen; 
ook geen advocaten die gehuwd zijn met elkaar, samenwonen, of bloed- of aanverwant zijn 
tot pakweg de vierde graad).  Bij de interpretatie van de wet moet immers rekening gehouden 
met haar bedoeling, maar anderzijds moet ook het principe “geen sanctie zonder wet” (zie 
randnr. 56; het is correcter te spreken van “geen sanctie zonder grondslag in de wet”) 
indachtig gehouden worden: het vereiste van de ondertekening door drie onafhankelijke 
advocaten mag dus geen aanleiding geven tot enig verrassingseffect, en nog minder tot een 
onontvankelijkverklaring van het verzoek: men dient de verzoeker desgevallend de kans te 
bieden het verzoekschrift alsnog te laten ondertekenen door drie advocaten die wèl onafhan-
kelijk zijn tegenover elkaar.1372

 
564. Een verzoek tot herroeping van het gewijsde heeft geen schorsende werking (art. 1137 
Ger. W.).  Dit rechtsmiddel heeft wel devolutieve werking ten aanzien van de partijen.1373

 Wel bepaalt art. 1075 dat het verzoek tot herroeping van het gewijsde de termijn voor 
de voorziening in cassatie schorst ten aanzien van alle partijen in het geding. Die termijn 
loopt, luidens de tweede volzin van dat artikel, eerst opnieuw vanaf de betekening van de 
eindbeslissing over dat verzoek of vanaf de dag van de kennisgeving van die eindbeslissing 
overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid. 
 Voor het overige zijn de bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de herroeping 
van het gewijsde duidelijk (die regeling is bv. heel wat uitgebreider dan inzake het verzet). 

De vraag wie bij de procedure betrokken moet worden wanneer het gaat om een on-
splitsbaar geschil, wordt beantwoord in art. 1135 Ger. W. 

                                                 
1371  De zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 9 maart 2004 bevatte daar een aantal typische ingrediënten 

van: echtscheidingsperikelen, fortuinen aan verbeurde dwangsommen, opeenstapeling van procedures…  
Precies omdat in dat soort zaken de emoties hoog kunnen oplaaien, past de nodige nuchterheid en be-
hoedzaamheid bij de beoordeling van de vraag of inderdaad aanleiding kan bestaan tot herroeping van het 
gewijsde. 

1372  Die advocaten moeten ook onafhankelijk zijn tegenover de cliënt; hetgeen ook pleit voor ondertekening 
door drie andere advocaten dan de reeds optredende raadsman; deze laatste moet in principe ook ten allen 
tijde onafhankelijk blijven tegenover zijn cliënt, maar in het vuur van de strijd kan de oordeelsvorming al 
eens vertroebelen – vandaar dat wenselijk is dat een verzoek tot herroeping van gewijsde ondertekend 
wordt door advocaten met een nieuwe en frisse kijk op de zaak.  

1373  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 564. 
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Verder bevat art. 1138 een opsomming van een aantal gevallen waarin geen herroeping 
van het gewijsde mogelijk is, maar enkel cassatieberoep.  Het gaat met name om de volgende 
gevallen: 

“1° indien de vormen die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven werden ver-
onachtzaamd, tenzij de nietigheid door de partijen is gedekt;1374

2° indien er uitspraak gedaan is over niet gevorderde zaken of er meer werd toegekend 
dan er gevraagd was; 

3° indien er werd nagelaten uitspraak te doen over één van de punten van de vordering; 
4° indien er in een vonnis tegenstrijdige beschikkingen staan; 
5° indien de mededeling aan het openbaar ministerie niet is geschied, in de gevallen 

waarin de wet die voorschrijft.” 
 
G. INTREKKING 
 
565. De intrekking (la rétractation) is een buitengewoon rechtsmiddel dat niet vervat ligt in 
het Gerechtelijk Wetboek, maar wel in de Bijzondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 
1989.  Meer bepaald gaat het om de intrekking van een reeds in kracht van gewijsde getreden 
rechterlijke uitspraak, ingevolge een vernietigingsarrest van het Arbitragehof.1375

 Dit buitengewone rechtsmiddel wordt ingeleid voor het gerecht dat de bestreden beslis-
sing heeft gewezen met dagvaarding aan alle partijen.1376

 Uit art. 16 van de voormelde Bijzondere Wet blijkt dat de vordering tot intrekking enkel 
kan worden toegelaten wanneer in een vernietigingsarrest van het Arbitragehof een norm (sa-
mengevat: wet, decreet) vernietigd wordt waarop de bestreden beslissing gesteund is (of wan-
neer die beslissing gesteund is op een verordening ter uitvoering van een vernietigde norm).  
De intrekking kan geheel of ten dele worden gevorderd, op verzoek van iemand die proces-
partij was (d.w.z.: hebben deelgenomen aan de procedure als partij, of behoorlijk opgeroepen 
geweest zijn). 
 Ook intrekking van een arrest van de Raad van State is mogelijk (zie art. 17 van de 
Bijzondere Wet van 6 januari 1989). 
 
566. De vordering tot intrekking moet worden ingeleid binnen zes maanden na de publicatie 
van het arrest van het Arbitragehof in het Belgisch Staatsblad (art. 16, § 4 Bijzondere Wet 
Arbitragehof 6 januari 1989). 
 
BESLUIT VAN HOOFDSTUK VII 
 
567. Als vraagstukken van gerechtelijk recht ietwat ingewikkeld worden, blijkt niet zelden 
een probleem aan de orde dat verband houdt met de uitoefening van een rechtsmiddel. 

                                                 
1374  Dit wil zeggen: indien de nietigheid gedekt is, is er noch mogelijkheid tot herroeping van het gewijsde, 

noch mogelijkheid van cassatieberoep. 
1375  Zie daarover: Cass. 17 december 2002, N.J.W. 2003, 276; Cass. 26 februari 2001, www.cass.be. 
1376  J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 567. 
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 De vaststelling dat terzake een zekere complexiteit voorligt, impliceert nog niet noodza-
kelijkerwijze een noodzaak tot versoepeling.  Versoepeling in de zin van “laat iedereen maar 
komen”, is op het stuk van de aanwending van rechtsmiddelen niet wenselijk.  De mogelijk-
heden om een rechtsmiddel aan te wenden, mogen met een zekere stiptheid worden toegepast.  
In principe mag men ervan uitgaan dat een rechtsmiddel (i.h.b. het hoger beroep) door een 
partij slechts mag worden aangewend indien er redelijkerwijze een kans bestaat dat de beslis-
sing a quo een juridische of feitelijke vergissing bevat. 
 Anderzijds mag het ook niet de bedoeling zijn om de problematiek van de achterstand 
die zich vooral bij de hoven van beroep doet gevoelen, te bestrijden door van de uitoefening 
van een rechtsmiddel een hindernissenparcours te maken. 
 Het fenomeen van de appellabiliteitsgrenzen is, toegegeven, sowieso ietwat arbitrair.  
De opvatting dat men ze dan maar substantieel moet verhogen om aldus de instroom van 
zaken bij de appèlrechters te beperken, is niet echt verdedigbaar, want het gegeven dat een 
appellabiliteitsgrens altijd wat arbitrair is, levert als zodanig geen grondslag op om hem dan 
maar substantieel op te trekken. 
 In randnr. 737 wordt een voorstel geformuleerd voor een systeem van “leave for ap-
peal”.1377

 In randnr. 738 wordt voorgesteld de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep substan-
tieel te verhogen, als bijkomende drempel.1378

 
568. E. DIRIX heeft in een kanttekening in het Rechtskundig Weekblad ooit bepleit om von-
nissen gewezen in eerste aanleg principieel uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, en slechts 
bij uitzondering schorsende werking toe te kennen aan de uitoefening van de gewone rechts-
middelen.1379  Ook P. VAN ORSHOVEN lijkt dat proefballonnetje niet ongenegen.1380  Die 
auteurs schijnen echter een uitermate groot vertrouwen in de magistratuur te koppelen aan een 
zekere argwaan tegenover de advocatuur.  Het fenomeen van het misbruik of de verwaar-
lozing van de eerste aanleg (eerste aanleg als “oefenronde”), zal ongetwijfeld bestaan, maar is 
m.i. een kwantitatief verwaarloosbaar probleem.  VAN ORSHOVEN die gewag maakt van “de 
‘jongste stagiair’ wordt belast met het opstellen van een pro forma conclusie, de terechtzitting 
wordt afgehaspeld door de medewerker van dienst”,1381 lijkt zich daar toch veeleer uit te 
drukken met een boutade.  Met evenveel zin voor overdrijving en eveneens bij wijze van 
boutade, zou men dan kunnen zeggen dat nogal wat rechters gekozen hebben voor een loop-
baan in de magistratuur omdat ze dan om 18u makkelijk bij de crèche geraken of om 16u aan 

                                                 
1377  Zie daarover ook: P. VAN ORSHOVEN, “Het (recht op) hoger beroep.  Waarom en waarheen?”, in J. 

LINSMEAU en M. STORME (eds.), Finalité et légitimité du droit judiciaire. / Het gerechtelijk recht.  Waar-
om en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, (133) 143. 

1378  In dezelfde zin: P. VAN ORSHOVEN, “Het (recht op) hoger beroep. (…)”, l.c., 144. 
1379  E. DIRIX, “Dient de schorsende werking van het hoger beroep niet te worden afgeschaft”, R.W. 2002-03, 

477. 
1380  P. VAN ORSHOVEN, “Het (recht op) hoger beroep.  Waarom en waarheen?”, in J. LINSMEAU en M. 

STORME (eds.), Finalité et légitimité du droit judiciaire. / Het gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, 
Brugge, Die Keure, 2005, (133) 138. 

1381  Idem. 
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de schoolpoort.  Ook daar geldt: dat zal bij sommigen misschien ooit het geval blijken te zijn, 
maar het is (hopelijk) niet de regel.  Los van boutades en overdrijvingen, mag men niet blind 
blijven voor de realiteit én voor de verstrekkende gevolgen van systematisering van uitvoer-
baarheid bij voorraad.  In sommige landen is een benoeming als magistraat de bekroning van 
een rijkgevulde en succesvolle loopbaan als advocaat of parketmagistraat.  Geen enkel 
systeem van stages of examens kan ooit een vergelijkbaar “eindproduct” afleveren of kan 
m.a.w. dezelfde kwaliteitsgaranties bieden als een systeem waarin een benoeming als 
magistraat geldt als een bekroning.  M.i. zou dus een systeem van veralgemeende uitvoer-
baarheid bij voorraad slechts wenselijk zijn in een systeem waarin rechters het dubbel of 
drievoud zouden worden betaald van wat thans het geval is en waarin men een gerechtelijke 
stage slechts kan aanvatten na minimaal tien of vijftien jaar (voor de uitoefening van de 
rechterlijke functie relevante) juridische beroepservaring.  In een dergelijk systeem zou er aan 
een veralgemeende uitvoerbaarheid bij voorraad (en los daarvan, zelfs aan een gerechtelijke 
stage) wellicht geen behoefte meer bestaan en ook de gerechtelijke achterstand zou in zo’n 
systeem allicht “vanzelf” verdwijnen (immers: de kwaliteit van de uitspraken op het niveau 
van de eerste aanleg zou dan dermate goed worden dat advocaten ook meer en meer de reflex 
zouden krijgen om hogere beroepen zonder redelijke slaagkans te vermijden). 
 Kortom: niet de eerste aanleg als “oefenronde” is op dit stuk het grootste probleem, wel 
het feit dat er nog altijd zoiets bestaat, voornamelijk op het niveau van de eerste aanleg, als 
“hangmatuitspraken” (d.i. rechterlijke uitspraken die eruit zien alsof ze in de hangmat werden 
gedicteerd).  Ongetwijfeld mede onder invloed van de hervormingen van de voorbije jaren, 
wordt dat fenomeen gelukkig wel steeds uitzonderlijker; maar toch blijft veralgemeende 
uitvoerbaarheid bij voorraad een zeer grote stap, m.i. enkel verantwoord in een systeem waar 
enkel mensen met ruime praktijkervaring benoemd kunnen worden als rechter. 
 
569. Uit wat voorafgaat, blijkt al voldoende dat vooral het hoger beroep het “zorgenkind” 
onder de rechtsmiddelen is. 

Het verzet is een kwestie waarbij al veel kanttekeningen geplaatst werden, maar dat al 
bij al in burgerlijke zaken kwantitatief te beperkt voorkomt om echt als een probleem te kun-
nen worden beschouwd.  De keerzijde daarvan is dat beperking van de mogelijkheden van 
verzet, ook weinig problemen zou oplossen. 

Wat cassatie betreft, vervult de balie van cassatie een filterfunctie die tot gevolg heeft 
dat de instroom van zaken voor het Hof van Cassatie (nog net) beheersbaar blijft. 

De overige buitengewone rechtsmiddelen zijn dermate zeldzame fenomenen, dat beper-
king of hervorming daarvan nauwelijks een merkbare impact zou hebben op de overbelasting 
van de hoven van beroep. 
 In het vorige randnummer wordt verwezen naar randnummers op het einde van dit 
proefschrift, waar een aantal voorstellen de lege ferenda gegroepeerd worden. 

Op het stuk van het hoger beroep, werd reeds talloze malen benadrukt dat striktere toe-
passing van de middelen die de lege lata beschikbaar zijn, al een groot stuk van de problema-
tiek van de achterstand bij de hoven van beroep zou oplossen.  Precies omdat dit al zo vaak 
werd benadrukt, maar werkelijk voelbare resultaten uitblijven of te lang op zich laten wach-
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ten, mag worden betwijfeld of het huidige wetgevend arsenaal volstaat om de problematiek 
van de achterstand op te lossen. 
 Immers: velen pleiten voor een veelvuldiger toepassing van art. 1072bis Ger. W. of 
voor het vaker toekennen van een schadevergoeding wegens tergend of roekeloos hoger 
beroep, maar het is nog maar de vraag of de (onwenselijke) categorie van de hogere beroepen 
ingesteld zonder redelijke slaagkans, steeds geacht wordt daaronder te vallen.  Vaak wordt de 
lat een stuk hoger gelegd en maakt men slechts toepassing van die mechanismen bij een hoger 
beroep dat werd ingesteld met de wil om te schaden of met kennelijke lichtzinnigheid.  Bij de 
invulling van open begrippen als “tergend of roekeloos”, verhindert de tekst van de wet noch-
tans niet dat de lat lager gelegd wordt (wat hier betekent dat men strenger oordeelt).  Met na-
me mag men ervan uitgaan dat wie handelt zonder zich eerst ernstig te beraden over de vraag 
of het door hem ingestelde hoger beroep wel een redelijke slaagkans heeft, roekeloos handelt. 
 Door de interpretatie van het begrip “tergend of roekeloos” te verruimen (waarbij ver-
ruiming een verstrenging inhoudt) en door vaker te oordelen dat een hoger beroep tergend of 
roekeloos is, zou men ongetwijfeld al een eindweegs geraken.  Het probleem van de achter-
stand bij de hoven van beroep is echter dermate ernstig dat wetgevend optreden wenselijk is. 
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VIII. ALTERNATIEVE SANCTIES EN SANCTIONERING VAN ALTER-
NATIEVE GESCHILLENOPLOSSING 
 
 
A. PROCESRECHTSMISBRUIK & DELOYALE PROCESVOERING 
 
1. Begripsomschrijving en aard van de sanctie – tergend of roekeloos geding 
 
570. Het verbod van procesrechtsmisbruik en het verbod van deloyale procesvoering, vor-
men richtsnoeren waarvan meer en meer aanvaard wordt dat zij het volledige procesverloop 
mede dienen vorm te geven.1382  In sommige landen ligt een variante van die principes zelfs in 
de wet vervat: “Alle am Prozess Beteiligten haben nach Treu und Glauben zu handeln.” 
(Zivilprozessordnung Schweiz, § 46, I).1383  Bij ons biedt het Gerechtelijk Wetboek niet echt 
een wettelijk aanknopingspunt voor het verbod van procesrechtsmisbruik of het verbod van 
deloyale procesvoering, maar het Hof van Cassatie oordeelde reeds in 1941 dat op dit stuk 
sprake kan zijn van een onrechtmatige daad: “(…) dat het instellen van een vordering die een 
lichtvaardigheid laat blijken waarvoor elk voorzichtig en bedachtzaam mens zich zou gehoed 
hebben, het karakter van een onrechtmatige daad aanneemt”.1384

 Het begrip “procesrechtsmisbruik” is een notie die uiteraard verwant is met “rechtsmis-
bruik”, in die zin dat iemand die zich te buiten gaat aan procesrechtsmisbruik een recht aan-
wendt dat hij als dusdanig wel heeft (of minstens gebruik maakt van een procedurele moge-
lijkheid hem door de wet geboden), maar dat recht (of die procedurele mogelijkheid) uitoefent 
op een wijze die de grenzen van de welvoeglijke rechtsuitoefening te buiten gaat.  “Deloyale 
procesvoering” is een ruimere notie, omdat zij ook situaties omvat waarin de auteur van de 
deloyale handeling eigenlijk niet beschikt over het recht om zo te handelen. 
 Het feit dat “deloyale procesvoering” een ruimer begrip is dan “procesrechtsmisbruik”, 
maakt dit laatste begrip nochtans niet overbodig.  Er zijn namelijk situaties denkbaar waarin 
sprake is van procesrechtsmisbruik, doch waarin werkelijk deloyaal gedrag ietwat ver te zoe-
ken zou zijn.  Een voorbeeld maakt dit duidelijk.  Een eiser stelt, in een eenvoudige zaak, een 
vordering in die manifest ongegrond is (of een verweerder voert een verweer dat manifest on-
gegrond is).  Om redenen eigen aan de zaak, valt de vordering of het verweer bezwaarlijk als 
tergend of roekeloos te kwalificeren (er was bv. een geschilpunt aan de orde waarover men 
tussen redelijke mensen van mening kon verschillen).  De eerste rechter wijst een vonnis dat 
zowel in rechte als in feite onberispelijk gemotiveerd is.  Vervolgens stelt de verliezende 
partij hoger beroep in, waarbij zij zonder meer haar laatste conclusie herneemt onder het 

                                                 
1382  Zie ook: M. STORME, “Over het tergend geding voor een roekeloze vriendschap.  Beschouwingen m.b.t. 

het procesrechtsmisbruik”, in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 67; M. E. STOR-
ME, “L’obligation de procéder de manière diligente et raisonnable: une obligation indépendante du fond 
de l’affaire”, (noot onder Brussel 25 januari 1990), J.L.M.B. 1991, 457; PH. THION, “Deloyale proces-
voering”, N.J.W. 2002, 50. 

1383  Alle procesdeelnemers dienen te goeder trouw te handelen.  Geciteerd door: B. T. M. VAN DER WIEL, De 
rechtsverhouding tussen procespartijen, Deventer, Kluwer, 2004, 173. 

1384  Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192. 
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opschrift “verzoekschrift tot hoger beroep”, waarin geen enkele ernstige grief wordt aange-
voerd die specifiek gericht is tegen een overweging of beslissing uit het bestreden vonnis.  
Dat is een situatie waarin het “klassieke” arsenaal van sancties niet meteen een aan-
knopingspunt biedt om te verhinderen dat het volledige debat opnieuw moet worden gevoerd 
voor de appèlrechter: aangezien de appellant door de eerste rechter in het ongelijk werd 
gesteld, heeft hij belang bij het hoger beroep, dat per hypothese tijdig is en regelmatig naar de 
vorm.  Toch is het onwenselijk in zo’n geval de appèlrechter (en de wederpartij) te belasten 
met een nieuwe aanleg.  De wetgever heeft de rechter een wettelijke basis verschaft om in een 
dergelijke situatie sanctionerend op te treden (art. 1072bis Ger. W.).  De appellant kan op 
basis van dat artikel veroordeeld worden tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos 
hoger beroep, of zelfs tot een geldboete wegens tergend of roekeloos hoger beroep.1385  Dat 
laatste illustreert dat niet enkel de wederpartij schade lijdt, maar ook de overheid (de 
geldboete wordt geïnd door de administratie van de registratie en domeinen en komt i.t.t. de 
schadevergoeding niet ten gunste van de wederpartij). 
 Een sanctie die wordt opgelegd op basis van art. 1072bis Ger. W., vormt een toepassing 
van het verbod van procesrechtsmisbruik.  Tegelijk illustreert dit geval dat die notie niet sa-
menvalt met het verbod van deloyale procesvoering, daar wie in het besproken geval hoger 
beroep instelt weliswaar een recht misbruikt, maar bezwaarlijk geacht kan worden deloyaal te 
handelen.  Het begrip “deloyaal” is weliswaar een open categorie (zoals ook “procesrechts-
misbruik”), maar een kenmerk van de deloyale handeling zal er veelal in bestaan dat een 
partij getracht heeft haar wederpartij te verschalken.1386   

De wijzen waarop men iemand in een burgerlijke procedure kan trachten te 
verschalken, zijn in aantal slechts beperkt door de vindingrijkheid van procespartijen.  Als 
voorbeelden kunnen gelden: in een laatste conclusie alsnog incidenteel hoger beroep instellen 
teneinde te vermijden dat de wederpartij daarop nog kan repliceren,1387 of een belangrijk 
bewijsstuk achterhouden niettegenstaande de wederpartij op de hoogte is van het bestaan 
daarvan en aandringt op de voorlegging ervan,1388 of een conclusie aan de wederpartij 
mededelen die in enig relevant opzicht afwijkt van de conclusie zoals neergelegd ter griffie, 
enz. 
                                                 
1385  Deze sancties hebben op zich niet tot gevolg dat verhinderd wordt dat de appèlrechter en de wederpartij 

belast worden met een nieuwe (volledige) aanleg, aangezien het debat in een dergelijke situatie niet 
beperkt is tot de ontvankelijkheid.  De discussie over de grond zal wel degelijk gevoerd worden, maar 
sancties wegens tergend of roekeloos hoger beroep hebben in ruime mate een ontradend effect voor 
andere partijen of andere procedures.  Het gegeven dat een procespartij aan wie een schadevergoeding 
wegens tergend of roekeloos beroep toekomt geen (nutteloze) aanleg bespaard wordt, is op zich trouwens 
niet problematisch, aangezien zij voor het voeren van die extra aanleg ingevolge de sanctie precies 
vergoed wordt. 

1386  Het begrip “verschalken” impliceert in beginsel dat de wederpartij werd verrast, m.a.w. dat haar legitieme 
verwachtingen miskend werden, of nog anders verwoord dat gehandeld werd in strijd met het 
verwachtingspatroon dat gesteld mag worden t.a.v. een normaal zorgvuldige wederpartij. 

1387  Cass. 14 maart 2002, www.cass.be.  Meer over dit arrest supra, randnr. 334. 
1388  X., “Loyale medewerking aan een deskundig onderzoek kan worden bevolen onder verbeurte van een 

dwangsom”, (noot onder Beslagr. Brussel 18 januari 2000), A.J.T. 1999-00, 654.  Het adagium “nemo 
tenetur edere contra se” maakt geen deel uit van het actueel geldend burgerlijk procesrecht (A. KOHL, 
Procès civil et sincérité, Luik, Faculté de droit, 1971, 111).  In het kader van een civiele procedure 
bestaat er niet zoiets als een waarborg tegen zelf-incriminatie. 
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571. Wat de aard van de sanctie betreft bij procesrechtsmisbruik of deloyale procesvoering, 
geldt als uitgangspunt dat die sanctie aangepast dient te zijn aan de aard van het “vergrijp”.  
Precies omwille van de veelsoortigheid van situaties waarin een sanctie in dit verband oppor-
tuun kan zijn, zal de sanctie “maatwerk” zijn, waarbij alle omstandigheden van de zaak in 
acht dienen te worden genomen. 
 Het hierboven (vorige randnummer) vermelde geval van het tergend of roekeloos hoger 
beroep, illustreert dit.  Wanneer het hoger beroep tergend of roekeloos voorkomt omdat geen 
enkel nieuw element wordt opgeworpen in het verzoekschrift tot hoger beroep (m.a.w. de hy-
pothese dat men a.h.w. boven de laatste conclusie het opschrift “verzoekschrift tot hoger be-
roep” heeft geplaatst, zonder specifieke grieven tegen de bestreden beslissing), en dit in de 
hypothese waarin de eerste rechter zijn beslissing in feite en in rechte behoorlijk gemotiveerd 
heeft, dan bevindt men zich in een geval waarin het procesrechtsmisbruik betrekking heeft op 
het bestaan zelf van het recht tot toegang tot de appèlrechter, m.a.w. dan kan een geval 
voorliggen waarin de appellant geen blijk geeft van het recht om over de gegrondheid van het 
hoger beroep een uitspraak te bekomen van de appèlrechter.  De taak van de appèlrechter is 
immers kennis te nemen van grieven tegen beslissingen van eerste rechters die in feite of in 
rechte verkeerd geacht worden.  Als blijkt dat de appellant niet beschikt over de rechtsvor-
dering, zal het besluit onvermijdelijk zijn dat het hoger beroep in dat geval onontvankelijk is. 
 Het voordeel van die sanctie (onontvankelijkverklaring geldt immers als sanctie, onge-
grondverklaring niet), desgevallend aan te vullen met gegrondverklaring van een tegenvor-
dering wegens tergend of roekeloos hoger beroep en/of met een geldboete ex art. 1072bis Ger. 
W., is dat de appèlrechter – per hypothese belast met een hoger beroep dat nooit voor hem 
had mogen worden gebracht – zich de tijd en moeite van onderzoek en bespreking van de ge-
grondheid van het hoger beroep kan besparen. 
 Wanneer daarentegen wel grieven worden aangevoerd die specifiek gericht zijn tegen 
de eerste beslissing (wat, toegegeven, in de praktijk het quod plerumque fit is) maar die 
grieven blijk geven van een volstrekt gebrek aan ernst en/of erop wijzen dat het hoger beroep 
slechts met dilatoire intenties1389 werd ingesteld, dan kan nog steeds sprake zijn van een hoger 
beroep dat tergend of roekeloos is (met de mogelijkheid in dat geval van veroordeling van de 
appellant tot schadevergoeding of tot de geldboete beoogd in art. 1072bis Ger. W.1390), maar 
het hoger beroep zelf zal in zo’n geval niet op die grondslag kunnen worden afgewezen als 
zijnde onontvankelijk.  Pas na onderzoek van de gegrondheid der aangevoerde grieven – wat 
veronderstelt dat het hoger beroep als zodanig ontvankelijk was – komt de appèlrechter in 
deze situatie tot het besluit dat de aangevoerde grieven iedere ernst ontberen (ergo: sanctie als 
voormeld), maar het hoger beroep zelf is in zo’n geval ongegrond. 
 
572. Verder mag worden opgemerkt dat veroordeling van een partij tot vergoeding van de 
kosten die de wederpartij heeft gedragen voor juridische of technische bijstand, niet moet 
                                                 
1389  Zie voor een toepassing: Arbh. Brussel 22 oktober 2004, A.R. 42828, www.cass.be (hoger beroep “met 

de loutere bedoeling aan de uitvoering van het vonnis te ontsnappen, minstens tijd te winnen vooraleer tot 
uitvoering te moeten overgaan”). 

1390  Zie: Antwerpen 24 juni 2003, P. & B. 2003, 370. 
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worden beschouwd als een (procesrechtelijke) sanctie (of anders gezegd: niet gericht is op 
handhaving van een regel van burgerlijk procesrecht), maar mag gelden – minstens als uit-
gangspunt voor de discussie, die hier niet gevoerd wordt – als een onderdeel van de vergoe-
ding van de schade (ongeacht of die van contractuele of buitencontractuele aard is), of, naar-
gelang het standpunt dat men aanhangt, als zijnde géén onderdeel van de schade.  De proble-
matiek van de verhaalbaarheid van het advocatenhonorarium overstijgt daarom het bestek van 
dit proefschrift.1391

 Men zou nochtans de mening kunnen aanhangen dat veroordeling tot betaling van de 
advocatenkosten die de tegenpartij heeft uitgegeven, slechts opportuun (of zelfs mogelijk) is 
wanneer de uitoefening van de rechtsvordering zelf een fout heeft uitgemaakt.  Een dergelijk 
standpunt zou echter aanleiding geven tot grote ongelijkheid en kan niet worden volgehouden.  
Als men dat standpunt zou aanhangen, zou iemand die zich moet verweren tegen een tergende 
of roekeloze vordering, wel recht hebben op vergoeding van de door hem gedragen advoca-
tenkosten, maar iemand die genoodzaakt wordt een debiteur te dagvaarden om een 
uitvoerbare titel te bekomen, zou volgens die strekking dan geen recht hebben op vergoeding 
van de door hem gemaakte advocatenkosten (of toch minstens niet altijd).  Het is immers 
mogelijk dat de debiteur helemaal geen misbruik maakte van zijn recht om zich in rechte te 
verweren.  Ofwel is er redelijke discussie mogelijk over de aanspraken van de eiser, ofwel is 
dat niet het geval maar laat de debiteur zich dagvaarden omdat hij eenvoudigweg niet kàn 
betalen.  Soms kan de debiteur wel betalen maar wil hij dat eenvoudigweg niet, zonder dat in 
de praktijk het ene van het andere geval te onderscheiden valt. 

De vergoeding van de gemaakte advocatenkosten afhankelijk maken van de vraag of de 
wederpartij bij de uitoefening van haar rechtsvordering (als eiser of als verweerder) een fout 
heeft gemaakt, zou m.a.w. aanleiding geven tot oeverloze casuïstiek, intentieprocessen, onbil-
lijke resultaten en bezwaarlijk te verantwoorden ongelijkheden. 

Of en in welke omstandigheden men verhaalbaarheid van advocatenkosten wenselijk of 
mogelijk acht, lijkt veeleer een discussie te zijn waarover de wetgever zich dient uit te 
spreken. 
 
2. Geen procesrechtsmisbruik of deloyaal procesgedrag zonder fout.  Abundans cautela 
non nocet.  Over nutteloze kosten 
 
                                                 
1391  Zie daarover o.m.: Cass. 2 september 2004, R.W. 2004-05, 535, concl. A. HENKES, noot B. WILMS en K. 

CHRISTIAENS, J.T. 2004, 684, noot B. DE CONINCK, J.L.M.B. 2004, 1320, noot D. PHILIPPE en M. 
GOUDEN, R.A.B.G. 2005, 212, concl. A. HENKES, noot N. CLIJMANS, T. Not. 2004, 711, noot C. 
DEBUSSCHERE; V. CALLEWAERT en B. DE CONINCK, “La répétibilité des frais et honoraires d’avocat 
après l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004: responsabilité et assurances”, R.G.A.R. 2005, 
nr. 13944; G. CLOSSET-MARCHAL en J.-F. VAN DROOGHENBROECK, “La répétibilité des honoraires 
d’avocat à l’aune du droit judiciaire”, R.G.A.R. 2005, nr. 13945; B. DE TEMMERMAN, “De verhaalbaar-
heid van kosten van juridische bijstand op het knooppunt van aansprakelijkheid en procesrecht”, R.W. 
2004-05, 1401; F. GLANSDORFF, “Recommandations aux avocats à la suite de l’arrêt de la Cour de 
Cassation du 2 septembre 2004”, J.T. 2004, 736; K. VAN KILDONCK, “Verhaalbaarheid advocatenhonora-
rium”, N.J.W. 2005, 182; P. VAN ORSHOVEN en P. SCHOLLEN, “De verhaalbaarheid van advocatenkosten 
beslist? Een kort bezwaar vanuit een groot beginsel”, in MAGISTRATUUR EN MAATSCHAPPIJ, (ed.), De 
verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter?, Brugge, Die 
Keure, 2005. 
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a. Nutteloze kosten in het algemeen 
 
573. Uit het voorgaande randnummer blijkt reeds dat geen exhaustieve lijst kan worden ge-
geven van alle gevallen van deloyaal procesgedrag of van procesrechtsmisbruik.  Veel zal af-
hangen van de feitelijke omstandigheden.  Kenmerkend voor alle situaties waarin een sanctie 
op grond van deloyaal procesgedrag of procesrechtsmisbruik opportuun is, zal het voorliggen 
van een fout zijn. 
 Wie blijk geeft van een meer dan gemiddelde voorzichtigheid, handelt niet noodzake-
lijkerwijze foutief.  Wanneer tweede methoden beschikbaar zijn om een bepaalde proceshan-
deling te verrichten (bv. keuze tussen verzoekschrift of dagvaarding), handelt degene die kiest 
voor de duurste wijze, niet noodzakelijkerwijze foutief.  Het is perfect denkbaar dat de duur-
dere methode bepaalde voordelen of bijkomende garanties biedt. 
 De loyauteit verbiedt echter volstrekt nutteloze kosten te maken met het oog ze later op 
de wederpartij te verhalen.  “Volstrekt nutteloos” heeft hier een andere betekenis dan “nader-
hand nutteloos gebleken”.  Volstrekt nutteloos zijn kosten die ook reeds op het ogenblik waar-
op zij gemaakt worden, geen enkel potentieel nut hebben, of waarvan m.a.w. op het ogenblik 
dat ze gemaakt worden reeds vaststaat dat ze nooit enig nut zullen kunnen hebben. 

Een voorbeeld van volstrekt nutteloze kosten (die m.a.w. door de rechter niet ten laste 
van de wederpartij moeten worden gelegd) zijn de kosten van dagvaarding, bv. in een huur-
geschil, wanneer de huurder zelf reeds aan de eisende partij, verhuurder, heeft te kennen 
gegeven vrijwillig te willen verschijnen én een formeel geldig, inhoudelijk neutraal en 
ondertekend ontwerp van p.v. van vrijwillige verschijning reeds werd opgesteld door de 
huurder en voorgelegd aan de verhuurder.  Ruimte voor automatismen is hier echter niet.  Het 
is goed mogelijk dat de verhuurder weigert het ontwerp van p.v. van vrijwillige verschijning 
te ondertekenen omdat daarin bepaalde feiten onjuist worden voorgesteld of omdat hij meent 
dat in het verzoekschrift tendentieuze taal gebruikt wordt. 
 De grens tussen “naderhand nutteloos gebleken” kosten en “volstrekt nutteloze” kosten 
waarvan ab initio reeds vaststond dat zij nooit enig voordeel of enige garantie konden bieden 
aan degene die de kosten maakt, is soms moeilijk te trekken.  Precies daarom dient de rechter 
in twijfelgevallen het voorzichtigheidsbeginsel te doen primeren op het zuinigheidsbeginsel. 
 Wanneer de winnaar na een eerste aanleg al te snel overgaat tot betekening (van een uit-
spraak die niet uitvoerbaar bij voorraad is, want als de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is, is 
de betekening uiteraard niet nutteloos), mag niet te snel besloten worden dat het een volstrekt 
nutteloze kost betreft.  Al te vaak gebeurt het dat de verliezer na de eerste aanleg aankondigt 
spoedig hoger beroep te zullen aantekenen, met verzoek aan de wederpartij om geen nutteloze 
kosten te maken, maar dat het hoger beroep vervolgens op zich laat wachten als sneeuw in de 
zomer…  Het is denkbaar dat de belangen die in de zaak op het spel staan, van dien aard zijn 
dat het geduld van de winnende partij reeds op het moment van de uitspraak uitgeput is, zodat 
zij misschien al daags na de uitspraak overgaat tot betekening.  Vanuit die optiek kan in dit 
voorbeeld eigenlijk alleen de betekening die plaatsvindt nadat de bestemmeling reeds hoger 
beroep heeft ingesteld tegen de niet-uitvoerbare uitspraak en de wederpartij reeds op de 
hoogte was van dat hoger beroep, gelden als volstrekt nutteloos.  Omzeggens iedere andere 
betekening in deze context, spijts een verzoek om geen nutteloze kosten te maken, kan – reke-
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ning houdend met de omstandigheden van de zaak – gelden als een veiligheidsmaatregel om 
te verzekeren dat men niet aan het lijntje gehouden wordt door een talmende wederpartij. 
 
574. Het is ook mogelijk dat een vordering die wordt ingeleid, ten tijde van de inleiding niet 
tergend en roekeloos is, maar dat het in de loop van het geding niet meer redelijk voorkomt 
die vordering te handhaven (bijvoorbeeld omdat zij gesteund is op bepaalde verwijten die in 
het licht van de later bekend geraakte resultaten van een strafonderzoek niet kunnen worden 
gehandhaafd).1392  De Gentse rechtbank was in de aangehaalde uitspraak van oordeel dat de 
kosten die een partij nog had moeten maken voor het voeren van een verweer, nutteloze 
kosten waren zodra tijdens de loop van de procedure gebleken was dat in de vordering tegen 
die partij redelijkerwijze niet kon worden volhard. 
 
b. Nutteloze kosten, woonstkeuze en betekeningen in het buitenland 
 
575. Een ander voorbeeld van bijzondere ijver of voorzichtigheid die niet mag worden ge-
sanctioneerd, betreft het geval waarin de gerechtsdeurwaarder moet overgaan tot betekening 
lastens een buitenlandse rechtspersoon en hij laat betekenen op de maatschappelijke zetel in 
het buitenland en voor alle zekerheid zijn exploot ook nog betekent aan een Belgisch 
filiaal.1393

 Voor de gerechtsdeurwaarder is het in zo’n geval niet altijd eenvoudig te achterhalen of 
er überhaupt een Belgisch filiaal bestaat, en zo ja, of dat een afzonderlijke rechtspersoon 
betreft of niet.  Als het een afzonderlijke rechtspersoon betreft, kan dat impliceren dat hij 
eigenlijk de verkeerde rechtspersoon daagt (wanneer bijvoorbeeld alle contracten zijn afgeslo-
ten met het buitenlandse moederhuis).  Wanneer het geen afzonderlijke rechtspersoon betreft, 
kan art. 40, laatste lid, Ger. W. impliceren dat alléén de betekening aan het Belgisch filiaal 
rechtsgeldig is.  Die bepaling luidt immers: “De betekening in het buitenland of aan de procu-
reur des Konings is ongedaan indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of 
de verblijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België of, 
in voorkomend geval in het buitenland kende.” 
 Artikel 40, laatste lid, is een typische “valkuilbepaling”, die niemand vooruithelpt.  Dat 
er een bepaalde hiërarchie geldt (nl. (1) gekozen woonplaats, (2) Belgische woonplaats of 
verblijfplaats, (3) woonplaats of verblijfplaats in het buitenland) is op zich een aanvaardbaar 
gegeven.  Hoe het recht de inachtname van die hiërarchie stimuleert, of afdwingt, is een vraag 
die men vandaag de dag met de nodige soepelheid moet benaderen.  Informatie en docu-
menten gaan thans immers letterlijk de wereld rond in seconden.  Handelsondernemingen die 
actief zijn in verschillende landen maar die geen gebruik maken van telefaxen of e-mails, zijn 
naar alle waarschijnlijkheid niet meer bestaande.  Een termijnverlenging van tachtig dagen 

                                                 
1392  Zie voor een dergelijk geval: Kh. Gent 5 januari 2004, T.G.R. 2004, 221. 
1393  Zie randnr. 144 voor meer verwijzingen naar rechtsleer m.b.t. (het tijdstip van) de betekening in het 

buitenland. 
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wanneer de gedaagde in een ander werelddeel verblijft (art. 55 Ger. W.), stamt duidelijk nog 
uit de tijd van de postkoets en de stoomboot.1394

 Wie overgaat tot betekening op het adres van de moedervennootschap in het buitenland, 
betekent a.h.w. aan het “zenuwcentrum” van de onderneming, zodat hij daarvoor geen sanctie 
zou mogen oplopen.  Zeker nu betekeningen in het buitenland in principe gepaard gaan met 
vertalingen, zal men ook in het buitenland kunnen lezen dat het een dagvaarding betreft.  
Regelingen waarbij vertalingen vereist worden in een nationale taal, zijn trouwens ook niet 
meer aangepast aan de huidige wereldsituatie.1395  Wanneer alle contracten en briefwisseling 
in het Engels zijn opgesteld, is het enigszins ongerijmd om een dagvaarding te laten vertalen 
in het Lets of het Sloveens etc. 
 Zolang dergelijke archaïsche regelingen bestaan, moet de rechtspracticus evenwel 
roeien met de riemen die hij heeft.  Naar sanctionering toe is daarom de nodige redelijkheid 
en soepelheid vereist: wanneer na een dagvaarding de gedaagde verschijnt, impliceert dat 
vrijwel ipso facto dat de dagvaarding de bestemmeling bereikt heeft en hem attent gemaakt 
heeft op het feit dat hij moet verschijnen.  Enig ander doel heeft een dagvaarding nauwelijks.  
Een dagvaarding moet in principe de gedaagde ook de mogelijkheid bieden zijn verweer voor 
te bereiden, maar een dagvaarding die in dat opzicht de nodige duidelijkheid mist, kan nader-
hand verder worden toegelicht in conclusies.1396  Zodra de gedaagde verschijnt, bestaat er 
strikt gezien geen aanleiding meer om enig euvel i.v.m. de dagvaarding (ontbrekende 
vermeldingen, vertalingen, handtekeningen etc.) nog te sanctioneren.1397

 Kennis hebben van het bestaan van een Belgisch filiaal in de zin van art. 40 Ger. W., 
betreft een gegeven waarvan moet worden aangenomen dat de bewijslast op de bestemmeling 
van de betekening rust.  Hij zal aan de hand van briefwisseling, contracten e.d.m. moeten 
aantonen dat degene die liet overgaan tot de betekening, wist of moest weten dat er een 
Belgisch filiaal bestond. 
 Wanneer nu evenwel de gerechtsdeurwaarder alle problemen in dit verband wil ver-
mijden – en uit het bovenstaande moge blijken dat de risico’s niet schaars zijn – en kiest voor 
een dubbele betekening, zou men kunnen argumenteren dat hij op voorhand vrijwel zeker 
weet dat één van de betekeningen nutteloos zal blijken.1398  Toch kan men in zo’n geval geen 

                                                 
1394  Dergelijke verlengingen horen niet meer thuis in onze “société d’instantanéité” (S. AMRANI-MEKKI, Le 

temps et le procès civil, Parijs, Dalloz, 2002, 35).  Een termijnverlenging van veertien dagen zou (zeker 
in handelszaken) eigenlijk voldoende moeten zijn, ongeacht waar de verweerder zich bevindt.  Meer over 
art. 55 Ger. W.: D. SCHEERS, “Termijnregeling in het Gerechtelijk Wetboek”, in F. JUDO, (ed.), Kent U 
de termijn nog?  Termijnregelingen in en buiten de procedure, Brussel, Larcier, 2004, 56. 

1395  Zie over de mogelijkheid van remediëring door het alsnog “onverwijld” bezorgen van een vertaling 
wanneer een betekening in een andere EU-lidstaat plaatsvindt zonder een op grond van de Verordening 
van 29 mei 2000 (nr. 1348/2000) vereiste vertaling en de bestemmeling naar aanleiding daarvan 
geweigerd heeft het stuk in ontvangst te nemen: H.v.J. 8 november 2005, P. & B. 2006, 4, noot I. 
BAMBUST. 

1396  Meer hierover onder randnrs. 399 en 723. 
1397  Behoudens in sommige gevallen de noodzaak om de gedaagde middels een verzending naar de rol of 

uitstel op vaste datum meer tijd te gunnen, zie daarover randnrs. 399 en 723. 
1398  Bij een dubbele betekening verstrijkt de termijn na afloop van de eerste geldige betekening: Cass. 22 

oktober 2004, C.04.0043/N, www.cass.be (“Overwegende dat, naar het nationaal recht, indien de partij 
die een rechterlijke beslissing betekent, die betekening doet uitvoeren overeenkomstig de verschillende 
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gewag maken van een “volstrekt nutteloze kost” waarvoor de eisende partij zelf moet instaan, 
omdat zodra er een buitenlands element bij betrokken is, de risico’s te groot zijn dat er toch 
iets misloopt, hetgeen verantwoordt dat men zijn toevlucht neemt tot bijzondere “veiligheids-
methodes” als de dubbele betekening. 
 
c. Nutteloze kosten en de interventie van de slotenmaker 
 
576. Een ander voorbeeld in deze context betreft de kosten van betekening van een beschik-
king waarin aan de gerechtsdeurwaarder machtiging verschaft wordt zich toegang te verschaf-
fen tot een woning teneinde er overspel vast te stellen.1399  Er bestaat discussie over de vraag 
of zo’n betekening noodzakelijk is.1400  Wie in zo’n geval geen risico wil nemen en toch 
overgaat tot betekening, handelt overeenkomstig het voorzichtigheidsbeginsel, dat zoals 
gezegd primeert op het zuinigheidsbeginsel.1401  Er bestaat inderdaad een verbod om volstrekt 
nutteloos gemaakte kosten te verhalen op de wederpartij, maar meer dan gemiddelde 
voorzichtigheid mag een procespartij niet ten kwade geduid worden (abundans cautela non 
nocet; overvloedige voorzichtigheid schaadt niet). 
 Aldus verdient de rechtspraak die de kosten van de slotenmaker bij een vaststelling van 
overspel ten koste laat van de eiser, ingeval de tussenkomst van  de slotenmaker niet noodza-
kelijk bleek, geen bijval.1402  Vanuit de logica van de procedure van vaststelling van overspel  
ligt het voor de hand dat zo’n vaststelling een hogere “slaagkans” heeft wanneer een 
slotenmaker aanwezig is.  Wie in een echtscheidingsprocedure verwikkeld is of weet dat zo’n 
procedure nakend is, zal allicht meer geneigd zijn spontaan de deur te openen wanneer 
iemand aanbelt om 6u ’s ochtends als hij of zij op dat ogenblik helemaal alleen in het huis 
verblijft…  En wie één keer gealarmeerd werd door een rinkelende deurbel van de 
gerechtsdeurwaarder om 6u ’s ochtends – per hypothese voor een gesloten deur staand zonder 
slotenmaker – zal er zich wel voor hoeden om op hetzelfde adres in de toekomst nog de 
huwelijkstrouw te miskennen.  Wanneer de tussenkomst van de aanwezige slotenmaker 
uiteindelijk niet nodig bleek omdat de deur vrijwillig geopend werd, vormt dat geen 
grondslag om de kosten van de slotenmaker ten laste te laten van degene die liet overgaan tot 
de vaststelling van het overspel.1403

                                                                                                                                                         
wijzen waartussen zij een keuze heeft, de termijn om hoger beroep in te stellen een aanvang neemt bij de 
eerste geldige betekening; dat hoger beroep niet rechtsgeldig kan worden ingesteld tenzij het geschiedt 
binnen de termijn die eerst eindigt”). 

1399  Zie: B. ALLEMEERSCH en K. WAGNER, “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake het geding”, 
R.W. 2003-04, 1144. 

1400  Zie bv.: Rb. Tongeren 19 december 2003, P. & B. 2004, 87. 
1401  In dezelfde zin: B. ALLEMEERSCH “De vaststelling van overspel en de kosten van betekening”, (noot 

onder Rb. Tongeren 19 december 2003), Echtscheidingsjournaal 2004, 156. 
1402  Rb. Aarlen 10 oktober 1990, Rev. trim. dr. fam. 1992, 94; Rb. Charleroi 26 juni 1989, J.T. 1989, 622. 
1403  Wie meent dat de kosten van de interventie van de slotenmaker ten laste van de verzoekende partij 

moeten blijven wanneer die interventie nutteloos is gebleken, maakt dezelfde redeneerfout als iemand die 
zou stellen dat politiemannen die worden opgeroepen voor een interventie, hun pistool enkel moeten 
meebrengen wanneer zij dat nodig zullen hebben. 
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 De voorgaande principes hebben vanzelfsprekend een ruimere gelding dan enkel bij 
vaststellingen van overspel.  Ook bij vaststellingen in het kader van een beslag inzake namaak 
(of bij vaststellingen teneinde inbreuken op een gebod of verbod onder verbeurte van een 
dwangsom te bewijzen) is het in principe – in de gevallen waarin de tussenkomst van een slo-
tenmaker toegelaten is – een niet-laakbare veiligheidsmaatregel een slotenmaker aanwezig te 
laten zijn bij de vaststelling.  De rechter behoudt niettemin een appreciatieruimte.  Aldus kun-
nen de kosten van de slotenmaker bezwaarlijk ten laste gelegd worden van de wederpartij 
wanneer een partij een tiental keren vaststellingen komt verrichten, maar na de eerste vaststel-
ling al duidelijk was dat men vaststellingen diende te verrichten in een hangar die gelegen is 
aan de openbare weg zonder omheining en bestaande uit golfplaten op een open stalen struc-
tuur, zonder deuren (in zo’n geval is de tussenkomst van de slotenmaker, zodra men op de 
hoogte is van de exacte feitelijke situatie, “volstrekt nutteloos” zoals hierboven omschreven). 
 Zo ook kunnen de vaststellingen gedaan op verzoek van een partij die een verrassings-
effect wil nastreven om een aantal inbreuken vast te stellen, door bv. dertig gerechtsdeur-
waarders te sturen naar dertig verschillende apotheken of filialen van een winkelketen etc., 
bezwaarlijk gelden als “volstrekt nutteloos” – met name indien er op minstens één plaats 
daadwerkelijk een inbreuk werd vastgesteld (al dan niet op dezelfde dag), en voor zover het 
maken van dergelijke substantiële kosten redelijkerwijze in verhouding staat tot de belangen 
die in de zaak op het spel staan.  In zulke gevallen (vaststellingen op publiek toegankelijke 
plaatsen) spreekt het voor zich dat de gerechtsdeurwaarder niet zinvol kan worden bijgestaan 
door een slotenmaker. 
 
3. Geen procesrechtsmisbruik of deloyaal procesgedrag zonder fout.  Aard van de fout.  
Over deontologische inbreuken 
 
577. Aangezien procesrechtsmisbruik en deloyaal procesgedrag open categorieën zijn, staan 
er nauwelijks beperkingen op de aard van de fouten die aanleiding kunnen geven tot sancti-
onering op deze grondslag. 
 Over de vraag welke de grondslag tot sanctionering is in deze gevallen, kan men van 
mening verschillen (zie hierover ook supra, randnrs. 334-336).  Soms wordt art. 1382 B.W. 
aangeduid als wettelijke basis, soms gaat men uit van het bestaan van een algemeen rechts-
beginsel van verbod van procesrechtsmisbruik of verbod van deloyale procesvoering. 
 De vraag naar de wettelijke grondslag heeft weinig praktisch belang, daar het Hof van 
Cassatie alleszins aanneemt dat het de rechter toekomt een deloyale proceshouding te sancti-
oneren.1404  Het wil mij voorkomen dat een verbod van procesrechtsmisbruik en een verbod 
van deloyale procesvoering niet in alle gevallen gesteund moet worden op art. 1382 B.W., 
daar in sommige gevallen een andere specifieke wettelijke bepaling geschonden werd, zoals 
hierna nog zal blijken.  Art. 1382 B.W. kan aldus gelden als residuaire en zelfs subsidiaire 
wettelijke grondslag, voor alle gevallen waarin geen andere wetsbepaling als geschonden kan 
gelden en voorzover niet zou worden aanvaard dat het verbod van procesrechtsmisbruik en 
het verbod van deloyale procesvoering gelden als algemeen rechtsbeginsel. 

                                                 
1404  Cass. 14 maart 2002, www.cass.be.  Zie over dit arrest supra, randnrs. 39, 333, 334, 337, 351. 
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 De “fout” die vereist is opdat er sprake zou zijn van deloyale procesvoering of proces-
rechtsmisbruik, zal trouwens in vele gevallen geen pecuniair waardeerbare schade veroorza-
ken.  Dat zegt evenwel niets over de aard van die fout, aangezien er ook fouten in de zin van 
art. 1382 B.W. bestaan die (aanleiding geven tot gevolgen die) niet of nauwelijks pecuniair 
waardeerbaar zijn. 
 Vanuit praktisch oogpunt is van belang dat van procesrechtsmisbruik of van deloyale 
procesvoering sprake kan zijn bij iedere handeling of onthouding die afwijkt van wat een pro-
cespartij gerechtigd is te verwachten van een normaal zorgvuldige en vooruitziende wederpar-
tij. 
 
578. Uit de opmerkingen in het vorige randnummer i.v.m. het foutcriterium, blijkt dat 
inbreuken tegen de deontologie niet noodzakelijkerwijze uitgesloten zijn.  Daaruit vloeit niet 
dat iedere deontologische inbreuk zou resulteren in procesrechtsmisbruik of deloyale proces-
voering.  Enkele voorbeelden illustreren dit: de advocaat die zich – binnen of buiten zijn 
privéleven – in strijd met de waardigheid gedraagt, handelt niet ipso facto deloyaal of doet 
niet ipso facto aan procesrechtsmisbruik (recente inbreuken in dit verband: de advocaat-
stagiair die in het weekeinde frieten bakt in een frituur om zijn inkomen aan te vullen; de 
advocate die in het weekeinde in dronken toestand door een politiepatrouille in de gracht 
wordt aangetroffen en daarover liegt tegen haar Stafhouder; gelijkaardige inbreuken maar uit 
een verder verleden: de advocaat die zich naar het gerechtsgebouw verplaatst in een Citroën 
2PK; de advocaat die onder zijn toga bruine i.p.v. zwarte schoenen draagt…). 

De gevarieerdheid van mogelijke inbreuken tegen de waardigheid, wijst erop dat ook 
hier de rechter een bepaalde appreciatiemarge toekomt.  Er zijn immers inbreuken tegen de 
waardigheid denkbaar die wèl het goede procesverloop verstoren (met als – hopelijk 
imaginair – voorbeeld: de advocaat die met zijn tegenstrever op de vuist gaat in de gang net 
voor de zitting teneinde hem te intimideren).  Dit laatste voorbeeld toont ook aan dat de 
sancties in dit verband in bepaalde gevallen beperkt kunnen blijven tot bv. een uitstel. 

Wat deontologische inbreuken betreft, past nochtans een zekere terughoudendheid.  Het 
komt niet toe aan de rechter om zich in de plaats te stellen van de tuchtoverheid.  Men mag 
niet vergeten dat een proces een vorm van “geciviliseerd geweld” is.1405  Advocaten zijn ook 
mensen, zijn soms jarenlang en van nabij betrokken bij bepaalde dossiers, zodat niet kan wor-
den vermeden dat sommigen zich al eens te veel identificeren met hun cliënten.  Onvrien-
delijkheid, norsheid of zelfs een vorm van beschaafde vijandigheid, kunnen in sommige ge-
vallen de “sfeer” ter zitting wel verstoren, maar dat is nog iets anders dan het goede proces-
verloop verstoren (een terechtzitting is tenslotte geen communiefeest).  De rechter zal immers 
het dossier beoordelen op basis van het dossier, niet op basis van de toon of de toorn der 
raadslieden tijdens de pleidooien.  Er bestaat dus wel een verbod van deloyale procesvoering, 
maar geen verplichting tot vriendelijkheid ten aanzien van tegenstrevers.  Ironie, sarcasme en 
cynisme moeten getolereerd worden (idem voor een hoog decibelniveau: sommige advocaten 
pleiten niet zelden op buldertoon – iedere vogel zingt zoals hij gebekt is), extreme grofheid en 

                                                 
1405  M. STORME, “Het proces, een vorm van geciviliseerd geweld”, in Rechtspraak in opspraak, Antwerpen, 

Kluwer, 1980, 83. 
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gekarakteriseerde aanvallen ad hominem niet.  Niet elke opmerking ad hominem is bijgevolg 
onduldbaar: wie meent de rechtbank te moeten overtuigen met opmerkingen dat de tegenstre-
ver tegen de stukken pleit, of het dossier (eventueel met commentaar als “zoals steeds”) totaal 
niet blijkt te kennen, of wie de tegenstrever (bijvoorbeeld in een dossier over call opties) 
toesnauwt dat hij het verschil niet kent tussen een call optie en een pot vernis, gedraagt zich 
niet deloyaal.  Opdat er sprake zou zijn van gebrek aan loyauteit, moet men zich niet plaatsen 
op het standpunt wat men zelf onaanvaardbaar vindt, maar dient men te pogen zich te plaatsen 
op het standpunt: wat zou eenieder (of minstens eenieder die lid is van dezelfde 
beroepsgroep) onaanvaardbaar achten?  Aldus moet niet getolereerd worden dat advocaten 
elkaar tijdens pleidooien bestoken met tegen elkander gerichte racistische of seksistische 
opmerkingen, of persoonlijke elementen bij de zaak betrekken die – zelfs met de beste wil van 
de wereld – met de zaak volstrekt niets te maken hebben.  De voornaamste bekommernis 
moet echter zijn dat advocaten in hun geschriften en pleidooien op onbevangen wijze het 
standpunt van hun cliënt moeten kunnen verwoorden: de advocaat is immers geen diplomaat. 

De verplichtingen tot waardigheid en tot kiesheid (cf. art. 456 Ger. W.) impliceren dat 
ook in relaties met tegenstrevers ten allen tijde een elementaire mate van hoffelijkheid vereist 
is (wat deel uitmaakt van de regels van confraterniteit), maar uit wat voorafgaat mag blijken 
dat de lat op dit stuk vrij laag ligt.  Aldus lijkt het ongepast dat een advocaat zijn tegenstrever 
een “leugenaar” noemt, maar niets verhindert dat een advocaat verklaart dat de uitspraken van 
zijn tegenstrever “strijdig met de waarheid” of zelfs “leugenachtig” zijn (wat niet wegneemt 
dat die laatste uitdrukking ongelukkig gekozen is, daar zij de beschuldiging impliceert dat de 
tegenstrever bewust iets zou pleiten waarvan hijzelf weet dat het zeker onwaar is). 

Ingrijpen van de rechter op dit stuk is m.a.w. onderworpen aan de voorwaarde dat spra-
ke moet zijn van een handeling of onthouding die (manifest) indruist tegen het normale ver-
wachtingspatroon van een procespartij jegens haar wederpartij binnen een procedure.  Uit dat 
laatste volgt dat het moet gaan om een handeling of onthouding die het goede procesverloop 
daadwerkelijk kan beïnvloeden.  Inbreuken tegen de waardigheid zijn zoals gezegd niet uitge-
sloten, maar het toetsingsrecht van de rechter zal op dit stuk marginaal zijn.  Belangrijker lijkt 
te zijn dat de advocaat, zoals reeds gezegd, in het bijzonder tijdens het pleidooi “vrij en 
vrank” moet kunnen spreken, onbevangen en zonder vrees voor tuchtrechtelijke vervolging, 
met slechts de verdediging van zijn cliënt voor ogen.  Als zoiets impliceert dat de advocaat 
zich genoodzaakt voelt beschuldigingen te uiten ten aanzien van, bijvoorbeeld, een politie-
agent, dan moet zoiets in beginsel aanvaardbaar geacht worden.1406

 
579. In de praktijk vormen inbreuken zoals vermeld in het voorgaande randnummer niet de 
meest courante soort inbreuken die aanleiding kunnen geven tot sanctionering wegens proces-
rechtsmisbruik of deloyale procesvoering.  Vaker zal sprake zijn van deontologische inbreu-
ken in strijd met een welbepaald en gecodificeerd voorschrift (bv. i.v.m. vertrouwelijkheid 

                                                 
1406  E.H.R.M. 28 oktober 2003, P. & B. 2004, 10, noot D. LINDEMANS.  Meer over de vrijheid van menings-

uiting van de advocaat: D. LINDEMANS, “De vrijheid van meningsuiting van de advocaat en art. 444 Ger. 
W.”(noot onder E.H.R.M. 28 oktober 2003), P. & B. 2004, 10.  Zie ook: G. L. BALLON, “De verplichting 
van kiesheid, rechtschapenheid en waardigheid”, (noot onder Tuchtraad van Beroep Rechtsgebied Hof 
van Beroep Brussel 10 november 1998), A.J.T. 1999-2000, 572. 
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van briefwisseling).  Met name in de gevallen waarin manifest sprake is van een inbreuk op 
de deontologie (bv. in de gevallen waarin de geschonden regel ook voor de tuchtoverheid 
geen appreciatieruimte zou laten), kan de rechter in dit verband sanctionerend optreden.1407

In sommige gevallen zal een handeling strijdig met de deontologie tevens beteugeld 
kunnen worden op grond van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging (bv. 
stukken die men wil neerleggen die niet voorheen werden meegedeeld aan de tegenpartij). 

De aard van de sanctie is afhankelijk van de inbreuk.  Aldus is denkbaar dat de recht-
bank weigert stavingsstukken (bv. officiële dan wel vertrouwelijke brief1408) waarover een 
dispuut van deontologische aard bestaat, in ontvangst te nemen zolang de Stafhouder zich 
daarover niet heeft uitgesproken.1409  Ook denkbaar is dat aanleiding bestaat tot wering uit het 
debat van een conclusie.  Ten slotte kan de vordering onontvankelijk verklaard worden, kan 
een akte nietig verklaard worden of kan er, zeer uitzonderlijk, aanleiding bestaan tot 
aansprakelijkheid van de advocaat wiens miskenning van een deontologische regel schade 
veroorzaakt. 
 Verder is ook – vanzelfsprekend – denkbaar dat een manifeste deontologische inbreuk 
plaatsvond, zonder dat de rechtbank naar aanleiding daarvan enige sanctie oplegt.  Wanneer 
bv. een advocaat gedagvaard werd zonder voorafgaande toelating van de Stafhouder, tast 
zulks de ontvankelijkheid van de ingestelde vordering niet aan.1410

 Wat men bij deloyale procesvoering en deontologische inbreuken goed voor ogen moet 
houden, is dat het proces – dat is althans het quod plerumque fit – geen proces is tussen advo-
caten.  De advocaten zijn slechts de vertolkers van het standpunt van hun cliënt.  Het is na-
tuurlijk denkbaar dat zij dat standpunt slecht vertolken en dat er valse noten klinken.  Bij 
sanctionering van deontologische inbreuken, moet bijgevolg altijd voor ogen gehouden wor-
den dat de rechtzoekende niet nodeloos het slachtoffer mag worden van deontologische in-
breuken vanwege zijn raadsman.1411  Als die los staan van de grond van de zaak, moet 
getracht worden te streven naar sanctionering die zonder weerslag blijft op de grond van de 
zaak.  Absolute imperatieven bestaan op dit stuk nochtans niet: het is nl. ook denkbaar dat een 
deontologische inbreuk rechtstreeks verband houdt met de grond van de zaak en met de 

                                                 
1407  Meer over deze problematiek: D. LINDEMANS, “De beteugeling van inbreuken op de advocatendeontolo-

gie door de gewone rechter met niet-disciplinaire sancties”, P. & B. 2004, 2, i.h.b. nr. 7 op p. 6. 
1408  Zie J.-P. BUYLE, “La confidentialité des correspondances échangées entre avocats”, (noot onder Kh. 

Brussel 29 september 2000), J.L.M.B. 2003, 343. 
1409  Zie D. LINDEMANS, l.c., 3-4, en de verwijzingen aldaar. 
1410  Rb. Brugge 8 december 2000, P. & B. 2001, 198.  Meer over de problematiek van dagvaardingen tegen 

advocaten: E.C.R.M. 6 april 1992 (Broers / België), http://www.echr.coe.int (25 juni 1999); Liga 1992, 
afl. 5-6, 21; Rev. trim. D.H. 1993 (verkort), 594, noot P. LAMBERT (een Nederlander wenst zijn vroegere 
Belgische raadsman te dagvaarden en spreekt een ander Belgisch advocaat aan om deze procedure in te 
leiden. Conform de gebruiken aan Belgische balie vraagt de raadsman aan zijn Stafhouder de toelating 
om een confrater te dagvaarden. Dit wordt geweigerd.  De Commissie verklaart de klacht onontvankelijk. 
De beslissing van de Stafhouder tast namelijk het recht van de eiser om zijn zaak door een rechtbank te 
laten beoordelen niet aan. Verzoeker kan zelf de zaak inleiden.); P. LAMBERT, “L’autorisation d’assigner 
un confrère avocat, (noot onder E.C.R.M. 6 april 1992, Broers / België), Rev. trim. D.H. 1993, 602-606. 

1411  Voor een toepassing: wanneer een advocaat zijn confrater niet op de hoogte brengt van het feit dat hoger 
beroep wordt ingesteld, heeft deze deontologische inbreuk geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van 
het ingestelde rechtsmiddel: Brussel 27 februari 2006, J.T. 2006, 197. 
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beweerde rechten van de cliënt zelf (bv.: een advocaat – in dit voorbeeld hopelijk snel ex-
advocaat – fabriceert een valse overeenkomst). 
 Verder komt het aan de rechter niet toe zich in de plaats te stellen van de tuchtoverheid, 
in het bijzonder in gevallen waarin over (het bestaan of de aard van) de deontologische in-
breuk, ruimte voor discussie of appreciatieruimte voor de tuchtoverheid bestaat.1412

 
4. Geen beperking wat betreft de stand van het geding 
 
580. Procesrechtsmisbruik en deloyale procesvoering zijn denkbaar in alle mogelijke standen 
van het geding.  Zelfs handelingen of onthoudingen die plaatsvonden vooraleer het eigenlijke 
geding werd aanhangig gemaakt, kunnen aanleiding geven tot sancties wegens procesrechts-
misbruik of deloyale procesvoering. 
 Wanneer bv. een schuldenaar herhaaldelijk wordt aangemaand door een incassobureau, 
is het zijn goed recht daar geen enkel gevolg aan te verlenen (de schuldenaar zou ervan kun-
nen uitgaan dat er een juridisch discussiepunt aan de orde is, maar dat met een incassobureau 
sowieso geen redelijke discussie mogelijk is).  Wanneer dan vervolgens de schuldenaar plots 
wordt gedagvaard, zonder voorafgaande ingebrekestelling vanwege de raadsman van de eiser, 
kan dat in bepaalde omstandigheden procesrechtsmisbruik uitmaken.1413  Op het ogenblik dat 
de schuldenaar in gebreke wordt gesteld door de raadsman van een partij, is het denkbaar dat 
de schuldenaar alsnog overgaat tot vrijwillige betaling (bv. omdat hij van oordeel is dat het li-
tigieuze bedrag te gering is om er discussie over te voeren).  Ontstentenis van ingebrekestel-
ling kan aldus in bepaalde gevallen deloyaal zijn.  Een automatisme ligt hier evenmin voor: 
wanneer de kansen op vrijwillige betaling als onbestaande voorkomen, kan een ingebreke-
stelling zinloos zijn.  Dat laatste zal in de praktijk toch veeleer uitzonderlijk zijn.  De schuld-
eiser kan de betalingsbereidheid of betalingsmogelijkheden van zijn debiteur niet altijd goed 
inschatten, en in beginsel moet de debiteur naar aanleiding van een ingebrekestelling alsnog 
de kans krijgen om vrijwillig te betalen.  De sanctie in zo’n geval ligt voor de hand: de schade 
voor de debiteur (in de hypothese dat de vordering uiteindelijk niet betwist wordt of niet voor 
ernstige betwisting vatbaar is) bestaat erin dat hem de kans ontnomen werd te ontsnappen aan 
de betaling van de gerechtskosten.  In een dergelijk geval kan het passend zijn de gerechts-
kosten ten laste te laten of te leggen van de eiser, ook al is zijn vordering gegrond.1414

 
581. Misbruik, met name een roekeloze attitude, kan ook voorkomen wanneer sprake is van 
de uitvoering van een rechterlijke beslissing.  Dit geldt met name wanneer de uitvoering 
slechts voorlopig is, hangende een beroepsprocedure.  Het is niet omdat een rechter de 
voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan – een beslissing waarbij hij zich kan vergissen 
– dat de eisende partij een absoluut recht verworven heeft.  Zij heeft een precair recht 
verworven waarvan slechts met de nodige behoedzaamheid en zorgvuldigheid gebruik mag 

                                                 
1412  Cass. 27 november 1997, Arr. Cass. 1997, 511; D. LINDEMANS, l.c., 7. 
1413  Zie ook infra, randnr. 584. 
1414  Meer hierover bij B. ALLEMEERSCH en K. WAGNER, “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake 

het geding”, R.W. 2003-04, 1121. 
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worden gemaakt.1415  Iedere voorlopige tenuitvoerlegging geschiedt op eigen risico van de 
vervolgende partij (art. 1398 Ger. W.) en indien naderhand de uitspraak hervormd wordt, 
ontstaat niet alleen de verplichting tot teruggave van hetgeen werd ingevorderd, doch ook een 
verplichting tot vergoeding van de eventuele schade, zelfs zonder dat vereist is dat de 
voorlopige tenuitvoerlegging foutief was.1416

Wat een partij doet op grond van een vonnis dat zij bekomen heeft, en meer bepaald op 
welke wijze zij overgaat tot gedwongen uitvoering daarvan, geldt echter niet als een vraag 
van burgerlijk procesrecht, doch wel als een probleem van executierecht.1417

 
5. Burgerlijke aansprakelijkheid van de advocaat wegens deloyaal handelen 
 
582. Zeer uitzonderlijk kan een handeling of onthouding van een advocaat i.v.m. een geschil, 
aanleiding geven tot zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij wijze van sanctionering van (zijn 
persoonlijk) deloyaal gedrag. 
 Opdat de advocaat wegens een handeling of onthouding gesteld in het kader van de uit-
oefening van zijn beroep burgerlijke aansprakelijkheid zou oplopen wegens deloyaal gedrag, 
is vereist dat hij door zijn fout schade veroorzaakt aan iemand anders.  Als foutcriterium geldt 
gedrag dat afwijkt van dat van de redelijk voorzichtige en zorgvuldige advocaat in dezelfde 
omstandigheden geplaatst. 
 Van groot belang is daarbij voor ogen te houden dat de advocaat in het kader van een 
geschil optreedt als raadsman van zijn cliënt, waarbij in de praktijk de advocaat zich soms 
aandient als een bondgenoot of strijdmakker.  Hoewel de deontologie voorschrijft dat de ad-
vocaat de nodige afstand en vooral onafhankelijkheid tegenover zijn cliënt dient te bewaren, 
betekent dat niet dat onvoldoende inachtneming van die deontologische regel meteen zou 
kunnen gelden als een burgerlijke fout.1418  Men dient bijzonder voorzichtig en zelfs terug-

                                                 
1415  Zie in dezelfde zin: Gent 19 april 1996, T.B.H. 1996, 996. 
1416  Cass. 7 april 1995, Arr. Cass. 1995, 383, Pas. 1995, I, 396, R.W. 1995-96, 184, noot K. BROECKX.  Adde: 

Cass. 24 oktober 2003, C020219F, www.cass.be (“Overwegende dat, ingevolge artikel 1398, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis heeft 
toegestaan, degene die daartoe last geeft op eigen risico handelt en onverminderd de regels van het 
kantonnement; / Dat in het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke vernietiging van het vonnis, 
de partij die tot de tenuitvoerlegging last heeft gegeven, bijgevolg naast de teruggave van hetgeen zij 
krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, ook de schade dient te vergoeden die 
door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daarbij vereist is dat er sprake is van kwade 
trouw of fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek”). 

1417  Meer over die problematiek: Cass. 1 april 2004, R.W. 2004-05, 1422, noot K. BROECKX; Brussel 24 
januari 2003, J.T. 2003, 272; Luik 28 maart 2002, J.L.M.B. 2003, 1575 en R.R.D. 2003, 499; Brussel 10 
oktober 2001, A.J.T. 2001-02, 747, noot G. L. BALLON; Gent 19 april 1996, T.B.H. 1996, 996; G. L. 
BALLON, “Over art. 1402 Ger. W.”, (noot onder Antwerpen 13 maart 2000), A.J.T. 2000-01, 259; K. 
WAGNER, “De appèlrechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging niet doen schorsen of verbieden, doch 
kan wel de vernietiging uitspreken van de onrechtmatig gewezen beslissing om een vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad te verklaren”, (noot onder Brussel 30 oktober 2001), P. & B. 2002, 49.  Zie over de (betwiste) 
vraag of art. 1402 Ger. W. bij analogie geldt voor de rechter die uitspraak doet of zal doen over een 
verzet: Kh. Hasselt 15 september 2004, Limb. Rechtsl. 2005, 70. 

1418  Zie ook hierboven, randnrs. 577 e.v. m.b.t. (de sanctionering van) deontologische inbreuken en wat een 
advocaat wel of niet mag zeggen in het kader van een procedure. 
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houdend te zijn bij de persoonlijke toerekening van handelingen aan de advocaat, indien hij ze 
gesteld heeft naar aanleiding van bijstand van een cliënt.  Met andere woorden: in principe 
dienen de handelingen van de advocaat te worden toegerekend aan zijn cliënt, in wiens op-
dracht de advocaat optreedt.1419  Aldus mag in het burgerlijk procesrecht een tergend of 
roekeloos hoger beroep bv. nooit persoonlijk aan de advocaat worden toegerekend.  Men kan 
immers nooit weten hoe hardnekkig zijn cliënt is.  Traditioneel beschouwt men de advocaat 
soms als “eerste rechter”, maar dat impliceert geenszins dat de advocaat die een vordering of 
een hoger beroep aanwendt zonder enige slaagkans of zelfs zonder ernstige argumenten, een 
persoonlijke fout begaat. 
 Als uitgangspunt mag men m.a.w. aannemen dat, zodra het denkbaar is dat de advocaat 
een bepaalde handeling verricht heeft in opdracht van zijn cliënt, van enige persoonlijke toe-
rekening aan de advocaat geen sprake meer kan zijn.  Theoretische denkbaarheid is wat dat 
betreft voldoende, aangezien men bij vele handelingen in de praktijk onmogelijk kan nagaan 
of het de advocaat dan wel zijn cliënt is geweest die overdreven hardnekkig of lichtzinnig is 
geweest. 
 De advocaat mag weliswaar een partijdige waarheid verdedigen (in vele gevallen was 
de advocaat er ook niet bij op het ogenblik van de feiten en kan hij slechts voortgaan op wat 
zijn cliënt hem meedeelt of op wat hij uit de stukken van het dossier kan afleiden), maar hij 
mag geen feiten waarvan hij uit eigen kennis met pertinente zekerheid weet dat ze onwaar 
zijn, als waar voorstellen. 
 De advocaat is weliswaar de raadsman van zijn cliënt, maar hij mag hem niet volgen in 
volstrekt onredelijke of deloyale verzoeken.  Rechtschapenheid is een belangrijk richtsnoer 
bij de uitoefening van het beroep.  Ook al kan de inleiding van een vordering of de 
aanwending van een rechtsmiddel voor de advocaat in beginsel geen persoonlijke fout 
uitmaken (de advocaat handelt in opdracht, en ook al meent hij bv. dat de rechtspraak sinds 
jaren in een bepaalde richting is gevestigd, is een ommekeer soms niet uit te sluiten), dan nog 
kan hij in de uitoefening van zijn beroep in uitzonderlijke omstandigheden persoonlijke 
aansprakelijkheid oplopen wegens deloyaal gedrag. 

Een geval uit de rechtspraak illustreert het voorgaande.  Met name werd een advocaat 
aansprakelijk geacht na uitdrukkelijk te hebben bevestigd dat zijn cliënt een bepaalde som ter 
consignatie in zijn handen had gestort, teneinde te dienen als zekerheid gedurende de loop van 
een beroepsprocedure.  Als gevolg van die affirmatie, zag de wederpartij af van verdere 
bewarende maatregelen.  Uiteindelijk bleek de affirmatie op niets gesteund.  De advocaat 
werd veroordeeld, want: “L’avocat peut engager sa responsabilité à l’égard des tiers, dans les 
conditions des articles 1382 et 1383 du code civil, lorsque – à l’occasion de sa mission – il a 
commis une faute personnelle, c’est-à-dire lorsqu’il ne se comporte pas comme un avocat 
probe, loyal et qu’il trompe les anticipations légitimes de son adversaire”.1420

 

                                                 
1419  In dezelfde zin: “Il en ressort que même si l’avocat est immunisé, la partie elle-même est responsable, en 

tout cas au civil, des propos injurieux tenus dans les conclusions qui sont déposées en son nom.  C’est 
peut-être choquant, mais c’est comme cela.” (F. GLANSDORFF, “Immunité de la plaidoirie et respon-
sabilité du client”, (noot onder Luik 17 november 2005), J.T. 2006, 466). 

1420  Bergen 16 november 2004, J.L.M.B. 2005, (305) 308, noot J.-P. BUYLE. 
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6. Geldboetes opgelegd aan advocaten? 
 
583. Sommigen zijn van oordeel dat bepaalde procesrechtelijke misbruiken aanleiding zou-
den moeten kunnen geven tot geldboetes ten laste van de raadsman van de partij (sic!).  Aldus 
vermeldde de toenmalige Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie in een woord vooraf, 
in een lijst van zgn. “kleinere ingrepen” die tot doelstelling zouden hebben de gerechtelijke 
achterstand te bestrijden: “– De mogelijkheid van een rechter om een advocaat te sancti-
oneren met een geldboete”.1421  Enige onderbouwing of toelichting van die boude stelling ont-
breekt. 
 Vanuit het oogpunt van de magistraat – maar dan eigenlijk alleen de magistraat die de 
kapitale redeneerfout maakt dat de advocaat die te kort door de bocht gaat daar altijd zelf voor 
verantwoordelijk is – kan misschien nog enig begrip worden opgebracht voor de omstandig-
heid dat magistraten soms geconfronteerd worden met situaties die zij als frustrerend ervaren 
(bv.: verlies van nuttige pleitduur omwille van één of ander op de valreep aangekaart pro-
bleem) zodat zij een “wapen” ter beschikking zouden willen hebben dat zij tegen de advocaat 
van een partij kunnen richten.  Frustratie kan echter nooit een excuus zijn voor redeloosheid: 
geldboetes opleggen aan advocaten voor feiten die kaderen in hun beroepsuitoefening (en de 
normale uitoefening van het beroep niet manifest te buiten gaan), kan niet anders dan als 
redeloos beschouwd worden. 

De achterliggende redenen van een bepaald ergernisopwekkend feit (doelbewuste in-
structie van de cliënt dan wel eigen “inspiratie” van de advocaat, of nog een eenvoudige ver-
gissing) vanwege een advocaat, kunnen door de magistraat niet altijd achterhaald worden.  
Wanneer een advocaat een bepaalde wettelijke mogelijkheid aanwendt die in de perceptie van 
de magistraat bv. geldt als een dilatoir maneuver, dan valt onmogelijk uit te maken of dat kan 
gelden als laakbaar gedrag in hoofde van de advocaat zelf.  Immers, wanneer hij slechts een 
mogelijkheid aanwendt die de wet hem biedt, ook al doet hij dat met ongebruikelijke hard-
nekkigheid of grondigheid, dan mag zulks geen aanleiding geven tot persoonlijke beboeting 
van de advocaat.  Wanneer het gaat om iets dat zelfs met enige goede wil niet kan gelden als 
een normale uitoefening van een mogelijkheid door de wet geboden, dan is nog perfect 
denkbaar dat de advocaat slechts een instructie van zijn cliënt uitvoert.  Of de advocaat zelf 
dan wel zijn cliënt de werkelijke instigator van een bepaald procesrechtelijk euvel is, valt niet 
steeds te achterhalen.  In veel gevallen is dat trouwens irrelevant. 
 De mogelijkheid voor de advocaat om zich tot het uiterste in te spannen voor de verde-
diging van zijn cliënt, is een hoeksteen van de rechtsstaat.  Het belang van de cliënt en respect 
voor de wet en de deontologie moeten de uitsluitende richtsnoeren van het gedrag van de 
advocaat zijn – dus zeker niet de vrees om een persoonlijke geldboete op te lopen, want angst 
is een slechte raadgever en vertroebelt de oordeelsvorming.  Men zou kunnen argumenteren 
dat de advocaat die handelt in het belang van zijn cliënt en met respect voor de wet en de 
deontologie geen geldboete te vrezen heeft, maar als men in concreto zou onderzoeken in 

                                                 
1421  E. VAN DEN BROECK, “Verwelkoming”, in F. RINGELHEIM (ed.), Gerechtelijke achterstand: geen nood-

zakelijk kwaad, Brussel, Bruylant, 2004, VII. 
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welke gevallen zo’n geldboete misschien wenselijk schijnt, zou men ongetwijfeld tot de vast-
stelling komen dat die stelling allerminst evident is. 
 De mogelijkheid om in alle onafhankelijkheid en onbevangenheid zijn beroep te kunnen 
uitoefenen, maakt trouwens één van de bestaansredenen uit van de advocaat.  Geldboetes 
mogelijk maken ten laste van advocaten wegens handelingen of onthoudingen die kaderen in 
de bijstand van een cliënt, zouden misschien kunnen bijdragen tot bestrijding van de gerech-
telijke achterstand – maar vanuit een dergelijke invalshoek bestaat er een veel efficiëntere 
methode om de gerechtelijke achterstand te bestrijden, nl. de uitoefening van het beroep van 
advocaat verbieden.1422

 Advocaten beboeten voor handelingen of onthoudingen in het kader van hun beroeps-
uitoefening, of advocaten verbieden: er is geen principieel verschil tussen beide.  Er is slechts 
een gradueel verschil, beide bevinden zich op het pad naar de tirannie.  De immuniteit van het 
pleidooi is een belangrijke verworvenheid voor wie zich niet op dat pad wil begeven. 

Boetes aan advocaten wegens handelingen of onthoudingen in het kader van de bijstand 
van een cliënt, vallen op geen enkele wijze te verenigen met de immuniteit van het pleidooi.  
Die immuniteit impliceert dat de advocaat zich in het kader van zijn beroepsuitoefening in 
alle vrijheid en onafhankelijkheid tegenover de rechter moet kunnen gedragen.  Zolang een 
advocaat zich in zijn beroepsuitoefening gedraagt overeenkomstig de waardigheid, de 
kiesheid en de rechtschapenheid, moet hij kunnen rekenen op onafhankelijkheid tegenover de 
magistraat.  Deze laatste de bevoegdheid toekennen om de advocaat persoonlijk te beboeten 
voor handelingen die niet indruisen tegen de waardigheid, de kiesheid of de rechtschapenheid, 
is enkel in een tiranniek regime denkbaar. 

De immuniteit van het pleidooi moet in het licht van het bovenstaande in de meest 
ruime zin worden opgevat – althans voor wie de rechtsstaat genegen is.  Buiten fysieke agres-
sie of bedreigingen tegen de magistraat, kent het optreden van de advocaat ter zitting weinig 
beperkingen.1423  Maar zelfs in die gevallen, zal de betrokken magistraat de advocaat niet per-
soonlijk kunnen sanctioneren.  De magistraat die ter zitting slachtoffer wordt van fysieke 
agressie of bedreigingen vanwege een advocaat, mag weliswaar proces-verbaal opstellen (zie 
immers art. 761 Ger. W.), maar in een dergelijk geval zal een andere magistraat die feiten be-
rechten.  In zoverre de feiten geen misdrijf uitmaken, zal geen enkele sanctie door de betrok-
ken of door enige andere magistraat van de rechterlijke orde kunnen worden opgelegd.  Wan-
neer de uitlatingen of gedragingen van de advocaat wel strijdig zijn met de waardigheid, de 
kiesheid of de rechtschapenheid, is hooguit een deontologische sanctie mogelijk.1424  Wanneer 
zij daarmee niet strijdig zijn, is trouwens volstrekt ondenkbaar dat een advocaat schuldig zou 
worden bevonden aan een misdrijf, bv. smaad lastens de rechter (art. 275 Sw.). 
                                                 
1422  Wie daar voorstander van is, kan wellicht inspiratie vinden in de afschaffing van de advocatuur door 

Frederik de Grote (zie: C. GRAHL, Die Abschaffung der Advokatur unter Friedrich dem Groβen, Göttin-
gen, Wallstein Verlag, 1994, 9). 

1423  Hoewel er theoretisch nog wel een aantal andere misdrijven denkbaar zijn – aldus bestraft art. 563, 3° van 
het Strafwetboek daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden mits zij niemand gewond of geslagen 
hebben en mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die 
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan 
hinderen of bevuilen. 

1424  Meer daarover onder randnrs. 577 e.v. 

 



 – 462 –

Aldus kan de advocaat die de onpartijdigheid of zelfs de bekwaamheid of integriteit van 
een magistraat in twijfel trekt, onmogelijk schuldig worden bevonden aan smaad, wanneer 
zijn uitlatingen niet in onwaardige bewoordingen geschieden. 

Geldboetes opgelegd aan advocaten voor feiten kaderend in de bijstand van cliënten, 
vallen bijgevolg (ver) buiten de krijtlijnen van het aanvaardbare.1425  De advocaat handelt op 
de eerste plaats in het belang van zijn cliënt, en dit in alle onafhankelijkheid tegenover de 
rechter of tegenover enig ander staatsgezag.  Zijn optreden is onderworpen aan de deonto-
logie, waarover zijn gelijken waken.  Het optreden van de advocaat in zijn verhouding tot de 
magistraat, kan nooit het voorwerp uitmaken van enige sanctie die de advocaat persoonlijk 
treft en die wordt opgelegd door de betrokken magistraat zelf. 

Magistraten kunnen soms wel geroepen worden het optreden van advocaten te toetsen 
en erover te oordelen, maar dan enkel in zoverre het een aansprakelijkheidskwestie betreft in 
de verhouding tussen de advocaat en zijn cliënt, of indien een gedraging van een advocaat 
tegen een (andere) magistraat onder de toepassing van de strafwet valt. 
 
B. SANCTIONERING VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING (VERZOENING EN BEMID-
DELING) 
 
584. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn om hier alle aspecten van alternatieve geschil-
lenoplossing of van verzoening en bemiddeling te onderzoeken.1426  In wat volgt volgen 
enkele opmerkingen m.b.t. sancties in deze context.1427

 De titel van deze afdeling B. is enigszins elliptisch, daar eigenlijk bedoeld wordt: 
“Sanctionering van de niet-naleving van een (op de wet gesteunde) verplichting om een 
poging te ondernemen om een oplossing van het geschil te bekomen middels verzoening 
tussen partijen onderling of middels een minnelijke regeling bewerkstelligd met de bemid-
deling van een derde.” 

Het begrip “bemiddeling” wordt in deze context gebruikt als zijnde een wijze van ge-
schillenoplossing waarbij een derde de partijen begeleidt in een poging om hen zelf te doen 
komen tot een akkoord dat geheel of gedeeltelijk een einde maakt aan hun geschil.  Bemid-
deling kan in rechte gebeuren – in het kader van een gerechtelijke procedure – maar kan ook 
                                                 
1425  Zij zijn in ieder geval de lege lata in het burgerlijk procesrecht niet mogelijk.  Zie voor een toepassing 

voor de Raad van State: R.v.St. 23 december 2003, P. & B. 2004, 20 (geen aanleiding tot geldboete ten 
laste van de advocaat, o.m. bij ontstentenis van een rechtsgrond daartoe).  Meer over de regeling voor de 
Raad van State: L. LEJEUNE, “La loi ‘sanctionnant le recours manifestement abusif à la section 
d’administration du Conseil d’Etat”, J.T. 2003, 165; de auteur merkt op dat de geldboete waarvan sprake 
in die wet enkel kan worden opgelegd aan de verzoeker – niet aan zijn raadsman (l.c., 167).  De auteur 
meent wel dat zo’n geldboete opgelegd aan een partij aanleiding zou kunnen geven tot beroepsaan-
sprakelijkheid in hoofde van haar raadsman.  M.i. kan men echter moeilijk verwijten aan partijen aan wie 
de wet een onbeperkte beroepsmogelijkheid biedt, dat zij daar onbeperkt gebruik van maken. 

1426  Zie o.m.: B. ALLEMEERSCH, B. GAYSE, P. SCHOLLEN, P. TAELMAN en P. VAN ORSHOVEN, (eds.), De 
nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, Die Keure, 2005; B. ALLEMEERSCH en P. SCHOLLEN, “De nieuwe 
bemiddelingswet”, R.W. 2004-05, 1481; B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk 
proces”, T.P.R. 2003, 409; K. TIMMERMANS, “Pleidooi voor bemiddeling?”, A.J.T. 1999-2000, 585. 

1427  Zie ook: G. BLOCK, “La sanction attachée au non-respect d’une clause de conciliation ou de médiation 
obligatoire”, in Liber amicorum en l’honneur de Raymond Martin, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G.D.J., 
2004, 69. 
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buiten elke rechtspleging georganiseerd worden.  “Verzoening” zou dan eigenlijk het resultaat 
moeten zijn van een geslaagde bemiddeling – de partijen verzoenen zich met elkaar en be-
reiken een akkoord dat een einde stelt aan hun geschil – maar wordt hier ook in een andere 
betekenis gebruikt.  Verzoening, “conciliation”, staat in het Gerechtelijk Wetboek voor de 
procedure waarbij de rechter zélf – en niet een (private) derde – de partijen tot een akkoord 
tracht te leiden.  Inhoudelijke verschillen tussen bemiddeling en verzoening zijn er evenwel 
niet.  Het enige wat hen van elkaar onderscheidt, is de hoedanigheid van de bemiddelaar. 
 Luidens art. 731 Gerechtelijk Wetboek kan iedere partij die bekwaam is om een dading 
aan te gaan zich, voorafgaand aan de inleiding van de zaak, vrijwillig tot de rechter wenden 
met het verzoek een verzoeningspoging te ondernemen.  Ook tijdens de behandeling van de 
zaak in het navolgend geding kan de rechter de verzoening van partijen nog nastreven.  In 
beide gevallen is de verzoening steeds vrijwillig en staat het de partijen in beginsel vrij elk 
overleg met het oog op een minnelijke schikking af te wijzen. 
 Art. 731 Gerechtelijk Wetboek bevat in dat verband nog een belangrijke regel, waarmee 
de wetgever vermijdt dat rechters al te zeer de neiging zouden ontwikkelen de bal a.h.w. terug 
te kaatsen naar de partijen.  Meer bepaald luidt het laatste lid van die bepaling: “Behoudens in 
de gevallen bij de wet bepaald, kan de poging tot minnelijke schikking niet verplicht worden 
gesteld.” 

Dat betekent evenwel niet dat wie een vordering in rechte wil instellen, zomaar mag 
nalaten vooraf te verifiëren of een onderhandelde oplossing niet mogelijk is.  In de rechtsleer 
wordt de jongste jaren de stelling verdedigd dat procespartijen en hun raadslieden een (mi-
nimale) onderhandelingsplicht hebben en dat de manifeste weigering om op voorhand de 
mogelijkheden op een minnelijke schikking te verkennen – weze het door een ingebrekestel-
ling, een informeel contact of een verzoek tot verzoening – als een deloyale proceshouding 
kan worden beschouwd.1428  Sommige rechters weigeren alle gerechtskosten toe te kennen 
aan de in het gelijk gestelde partij, wanneer deze gedagvaard heeft zonder na te gaan of de 
tegenpartij niet vrijwillig zou voldoen aan de eis.1429

  
585. Voor sommige geschillen legt de wet een verplichte verzoeningspoging op, in afwijking 
van het beginsel van vrijwilligheid dat in art. 731 Gerechtelijk Wetboek is opgenomen.  Een 
klassiek voorbeeld van zo’n verplichting vindt men in art. 734 Gerechtelijk Wetboek, naar 
luid waarvan voor een aantal specifiek omschreven vorderingen elk debat voor de arbeids-
rechtbank op straffe van nietigheid dient te worden voorafgegaan door een poging tot minne-

                                                 
 1428  Zie o.m. J. LAENENS, “Règlement alternatif des litiges en Belgique”, in X (ed.), The Belgian Reports at 

the Congress of Brisbane of the International Academy of International Law, Brussel, Bruylant, 2002, 
287; M.E. STORME, “De goede trouw in het geding? De invloed van de goede trouw in het privaat 
proces- en bewijsrecht”, T.P.R. 1990, (353) 405, randnr. 25; M. STORME, “Pleidooi voor een 
procesnoodrecht”, in M. STORME (ed.), Procesrecht vandaag, Antwerpen, Kluwer, 1980, (504) 507-508.  
Zie ook supra, randnr. 580.  

 1429  Vred. Zandhoven 5 september 2000, R.W. 2000-01, 850. Zie ook, maar dan in het kader van een 
verplichte verzoeningspoging, Vred. Roeselare 27 maart 2003, R.W. 2002-03, 1676 (“Aangezien de 
procedure aldus uitsluitend haar oorsprong vindt in de weigering van aanlegster tot welkdanig zinnig 
gesprek (...), blijven alle kosten om proceseconomische redenen te haren laste”). 
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lijke schikking, die op het zittingsblad wordt aangetekend.  Dergelijke afwijkende wetsbe-
palingen gelden als lex specialis en moeten dus beperkend worden uitgelegd.1430  

Vanuit de rechtsleer hoort men geregeld kritiek op de wetsbepalingen die een verzoe-
ningspoging verplicht maken.  Al te vaak vervalt die tot een nutteloze formaliteit, zonder nog 
te leiden tot zinvol overleg, zo stippen nogal wat auteurs – niet ten onrechte – aan.1431  Toch 
blijft de wetgever in recente wetgeving dat soort verplichtingen invoeren, onder meer in de 
huurwetgeving,1432 en in de wet betreffende de aansprakelijkheid van overheidspersoneel.1433

Een heikel punt daarbij is steeds de (eventuele) sanctie waarmee de verplichting wordt 
gehandhaafd.  In bepaalde gevallen maakt de wet geen melding van enige sanctie (zie bv. art. 
1344septies inzake bepaalde vorderingen m.b.t. woninghuur).  Sommige wetsbepalingen (zie 
bv. art. 734) schrijven de verzoeningspoging voor op straffe van nietigheid, meestal van de 
gedinginleidende akte.  Men aanvaardt dan doorgaans wel dat deze nietigheid niet de open-
bare orde raakt en dus nooit ambtshalve door de rechter kan worden opgeworpen.  Andere 
voorschriften (zie bv. art. 1345 inzake pacht) voorzien in de onontvankelijkheid van de vorde-
ring bij niet-naleving van een verplichte verzoeningspoging.  Ook van deze sanctie neemt 
men aan dat het een rechter niet toekomt ze ambtshalve aan te voeren.1434  Bovendien 
aanvaardt men dat de onontvankelijkheid regulariseerbaar is in de loop van de procesgang; de 
eiser moet daartoe enkel de rechtbank vragen om alsnog de verzoeningsfase in te leiden.  De 
sanctie komt dan in de praktijk neer op een (kortstondige) schorsing van de rechtspleging.  
Nog andere bepalingen laten zelfs na enige sanctie te omschrijven.1435  In die gevallen 
ontstaat meestal controverse over de toe te passen sanctie.  Enige tijd geleden kreeg het Hof 
van Cassatie de gelegenheid over een dergelijke betwisting uitspraak te doen.  Het betrof de 
verplichte verzoeningspoging in art. 12 van de wet van 12 januari 1993 betreffende een 
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.  Ook in die wetsbepaling werd een 
verzoeningspoging opgelegd zonder vermelding van enige sanctie.  Het Hof van Cassatie 
                                                 
1430  Zo verzet de proceseconomie zich soms tegen een voorafgaande verzoeningspoging, bijvoorbeeld in 

gevallen van hoogdringendheid. Om die reden geldt art. 734 Ger. W. niet voor de rechtspleging in kort 
geding: zie bv. Voorz. Arbrb. Brussel 13 maart 2000, J.L.M.B. 2000, 1032 en Soc. Kron. 2000, 425. 

 1431  A. FETTWEIS, “L’usage de la conciliation pour le règlement des différends”, in J. LIMPENS (ed.), Rapports 
belges au Xe congrès international de droit comparé, Brussel, Bruylant, 1978, (173) 182; R. RASIR en P. 
HENRY, La procédure de première instance dans le code judiciaire, Brussel, Larcier, 1978, 23; F. 
LIEVENS, “Bevoegdheid en onbevoegdheid van de vrederechter inzake minnelijke schikking”, in G. 
BENOIT, F. LIEVENS en L. LOUSBERG (ed.), Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters 1892-
1992, Brugge, Die Keure, 1992, (55) 61; R. VERBEKE, “Enkele bijzondere regelingen”, in G. 
BAETEMAN (ed.), De vrederechter en het gerechtelijk recht, Deurne, Story, 1992, (249) 251. 

1432 Het nieuwe artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek schrijft thans voor dat vorderingen inzake de 
aanpassing van de huurprijs, invordering van achterstallige huurgelden of uithuiszetting verplicht vooraf 
ter verzoening aan de rechter moeten worden voorgelegd. 

1433 Art. 5 Wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst 
van openbare rechtspersonen: “De vordering tot schadeloosstelling of de regresvordering ingesteld door 
openbare rechtspersonen tegen hun personeelsleden is slechts in rechte ontvankelijk, indien zij wordt 
voorafgegaan door een aanbod tot minnelijke schikking aan de verweerder.”  

1434  Cass. 20 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 383; Cass. 9 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 878 en R.W. 
1984-85, 1051; Cass. 16 oktober 1974, Arr. Cass. 1975, 228. 

1435  Bv. het nieuwe art. 1344septies Ger. W.; art. 319, §3, derde lid B.W.; art. 12 van de Wet van 12 januari 
1993 betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu. 
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heeft in een arrest van 30 oktober 2003 de restrictieve opvatting gehuldigd en geoordeeld dat, 
bij gebreke aan uitdrukkelijke sanctie in de wet van 12 januari 1993 zelf, geen sanctie kan 
worden opgelegd bij niet-naleving ervan (geen nietigheid, geen onontvankelijkheid, maar ook 
geen schorsing van de rechtspleging).1436  Die rechtspraak verdient bijval, om redenen zoals 
hieronder uiteengezet. 
 
586. Naast de verzoeningspoging (al dan niet door de rechter), bestaat ook de mogelijkheid 
voor de rechtbank om een derde aan te stellen die met de partijen in overleg treedt en hen naar 
een minnelijke schikking tracht te leiden.  Men spreekt dan van proceduregebonden of 
gerechtelijke bemiddeling. 

De wet van 19 februari 2001 heeft een dergelijk procédé voor wat betreft familiezaken 
formeel ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek, in de artikelen 734bis tot 734sexies, onder 
een nieuw hoofdstuk Ibis, “Bemiddeling in familiezaken”.1437  Deze regeling gaf de rechter de 
gelegenheid, wanneer partijen er om verzoeken of daarmee instemmen, een wettelijk erkend 
bemiddelaar aan te wijzen in geschillen betreffende afstamming en ouderlijk gezag, huwelijk, 
echtscheiding en samenwoning (art. 734bis Ger. W.).  De regeling omtrent bemiddeling in 
familiezaken werd inmiddels opgeheven door art. 22 van de Wet van 21 februari 2005 tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling.  In de nieuwe 
regeling, vervat in de artikelen 1724 e.v. Ger. W., wordt beklemtoond dat bemiddeling in 
wezen een vrijwillig karakter heeft.  De rechter mag het initiatief nemen om partijen een 
bemiddeling voor te stellen, maar zij moeten wel eerst akkoord gaan vooraleer de verwijzing 
naar een bemiddelaar kan worden uitgesproken (in art. 1734 Ger. W. wordt  de term 
“bevelen” gebruikt, maar dat lijkt een ongelukkige woordkeuze).  Hoewel verplichte of 
gedwongen bemiddeling wel theoretisch mogelijk is1438 en experimenten daarmee in de 
Verenigde Staten positief werden geëvalueerd,1439 heeft de Belgische wetgever die optie 
uitdrukkelijk verworpen.  Dit in schril contrast met zijn bereidwilligheid om verzoenings-
pogingen in aanwezigheid van de rechter op te leggen (zie hierboven). 
 
587. De vraag naar de wenselijkheid van sanctionering van verplichte verzoenings- of 
bemiddelingspogingen, verdient een genuanceerd antwoord.  Sommige voorstanders van 
alternatieve geschillenbeslechting lijken te geloven dat die mechanismen er aanleiding toe 
                                                 
1436  Cass. 30 oktober 2003, R.W. 2004-05, 976, noot B. ALLEMEERSCH, N.J.W. 2004, 523, noot en R.A.B.G. 

2004, 1008, noot S. LUST. 
1437  Voor een commentaar, raadpleeg S. BROUWERS, “De wet betreffende de proceduregebonden bemiddeling 

in familiezaken”, A.J.T. 2001-02, 1-8; P. TAELMAN en G. VERSCHELDEN, “Proceduregebonden 
bemiddeling in familiezaken”, in Gandaius Actueel VII, Mechelen, Kluwer, 2002, 201-312 (waarvan een 
samenvatting verscheen in R.W. 2002-03, 1561-1578); A. THILLY, “De la pratique à la loi du 19 février 
2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d’une procédure judiciaire”, J.T. 2001, 66-
74; E. TORFS, “Proceduregebonden bemiddeling in familiezaken. Commentaar bij de Wet van 19 februari 
2001”, E.J. 2001, 106-119.  Zie ook, voor een overzicht van ongepubliceerde (Franstalige) rechtspraak 
betreffende de proceduregebonden bemiddeling: G. HIERNAUX, “Premières applications de la loi du 19 
février 2001 sur la médiation familiale”, J.L.M.B. 2003, 988-1000. 

1438 B. ALLEMEERSCH, “Bemiddeling en verzoening in het burgerlijk proces”, T.P.R. 2003, (409) 474-479. 
1439  M. VROMANS, “L’expérience néerlandaise”, in H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Mediatie van 

handelsgeschillen, Leuven, Acco, 2000, (37) 54. 
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zullen geven dat de rechters niet meer overbelast zijn, dat er geen oplossingen aan geschillen 
worden gegeven die voor geen der partijen aanvaardbaar zijn, kortom, dat alle mensen terug 
vrienden worden.  De meest overtuigde voorstanders van alternatieve geschillenbeslechting 
lijken ook op de eerste rij te staan om verzoeningspogingen verplicht te maken.  Hun 
verwachtingen lijken soms realiteitszin te missen.  In sommige conflicten is het noodzakelijk 
dat men elkaar nog met een bepaalde positieve ingesteldheid bejegent of dat er nog een 
minimaal vertrouwen aanwezig is opdat verdere samenwerking of zelfs maar gesprekken 
zinvol zouden zijn.  Men kan mensen niet dwingen elkaar graag te zien of zelfs maar om 
elkaar te vertrouwen. 
 Verder staat vast dat sinds jaar en dag partijen rond de tafel gaan zitten om over hun 
problemen te praten en daarvoor oplossingen bereiken, al dan niet met bijstand van raads-
lieden.  Het lijdt geen twijfel dat die praktijk ouder is dan het hele verhaal van de alternatieve 
geschillenbeslechting.1440  Het is overigens niet duidelijk wat er aan die praktijk “alternatief” 
zou zijn, behalve dan dat hij een alternatief biedt voor een gerechtelijke procedure.  Het 
loutere feit dat partijen elkaar terugvinden voor de rechter, impliceert in zeer veel gevallen 
per definitie dat partijen er niet in geslaagd zijn een oplossing te vinden.  Partijen verplichten 
om rond de tafel te gaan zitten, is dus in vele gevallen een vorm van betutteling en tijdverlies, 
omdat partijen in de meeste gevallen dat al genoeg geprobeerd hebben.  Wie in de alternatieve 
geschillenoplossing een wondermiddel ziet om de achterstand bij de rechtbanken op te lossen, 
lijkt verkeerd ingelicht. 
 Onrealistische verwachtingen stellen aan “alternatieve” geschillenbeslechting is niet 
zonder gevaar.  Partijen dreigen, wanneer verplichte verzoenings- of bemiddelingspogingen 
aanleiding zouden geven tot allerlei sancties, nodeloos geconfronteerd te worden met tijdver-
lies, financiële of andere inspanningen.  Wanneer men bijvoorbeeld na dagvaarding nog ver-
plicht zou kunnen worden om rond de tafel te gaan zitten, zou dat impliceren dat verwacht 
wordt van de partijen dat zij een oefening die zij meestal voordien reeds (tot in den treure) 
gedaan hebben, nog eens moeten overdoen. 
 Niettemin zijn de voordelen van een onderhandelde oplossing talrijk genoeg om de weg 
van bemiddeling en verzoening steeds open te laten, ook nadat de vordering werd ingeleid.  
Om die reden is het wenselijk de rechter de mogelijkheid te bieden om partijen aan te 
moedigen met elkaar te praten.  Gemotiveerd door het gezag en de ervaring van de rechter, 
die in een bepaalde casus meent dat een verzoenings- of bemiddelingspoging nog zinvol is, 
kunnen partijen wellicht in sommige gevallen op de valreep een overeenstemming bereiken.  
Partijen die onredelijk weigeren het gesprek aan te gaan, kunnen veroordeeld worden tot 
schadevergoeding wegens “tergend of roekeloos geding” of “tergend of roekeloos verweer.”  
Een verwijzing in de gerechtskosten kan hiervoor een (meestal iets milder) alternatief zijn. 

De rechter moet er zich evenwel voor hoeden de bemiddeling of verzoening te laten 
misbruiken voor vertragende maneuvers.  Soms is een partij nu eenmaal meer gebaat bij een 
snelle uitspraak dan bij lang aanslepende onderhandelingen.  In ieder geval is dit een 
afweging die op een “case-by-case” basis moet gebeuren (in het licht van de aard van de zaak, 

                                                 
1440  Vgl. X. DE TROCH, “Mediation – methodiek”, in H. VAN HOUTTE en P. WAUTELET (ed.), Mediatie van 

handelsgeschillen, Leuven, Acco, 2000, 15. 
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het mogelijk perspectief op een gunstige uitkomst, de omvang van reeds gedane 
inspanningen, enz.). In het licht van al wat voorafgaat, zijn wettelijk opgelegde verplichte 
verzoeningspogingen m.i. niet wenselijk.  Sancties automatisch en bij wijze van algemene 
regel verbinden aan verplichte verzoeningspogingen, lijkt een verzwaring van de weg naar 
gerechtigheid zonder dat daar een betekenisvol voordeel aan gekoppeld is.  Partijen die geen 
(extra) verzoeningspoging wensen te ondernemen, stellen zich niet noodzakelijk deloyaal op.  
Niet willen deelnemen aan een (nieuwe) verzoeningspoging is op zich genomen geen laakbare 
houding (ergo: geen automatische of veralgemeende sancties wenselijk).  Slechts wanneer in 
concreto blijkt dat een partij zich deloyaal opstelt (bv. er was nooit een ernstige verzoenings-
poging, terwijl de tegenpartij er wel op aandringt en er geen redenen voorhanden zijn om een 
onderhandelde oplossing ipso facto uit te sluiten), zou er van sanctionering sprake mogen 
zijn. 
 
BESLUIT VAN HOOFDSTUK VIII 
 
588. De sanctionering van procesrechtsmisbruik en deloyale procesvoering zijn instrumenten 
die het mogelijk maken in te spelen op concrete omstandigheden van de zaak die niet altijd in 
wetteksten te vatten zijn, maar van die nuttige instrumenten moet met de nodige zuinigheid 
gebruik worden gemaakt. 
 De rechtbank is geen speeltuin en advocaten zijn geen communicanten: de taak van de 
advocaat is om zijn cliënt bij te staan met de (d.w.z. alle) middelen die de wet hem biedt, 
weliswaar met inachtname van de verplichting tot waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid.  
Hardnekkigheid en vindingrijkheid zijn voor de advocaat veeleer deugden dan gebreken.  Pas 
wanneer vaststaat dat geen enkele redelijke en vooruitziende advocaat, in dezelfde omstandig-
heden geplaatst, op dezelfde wijze zou hebben gehandeld, kan worden besloten dat proces-
rechtsmisbruik of deloyale procesvoering voorligt.  In die gevallen zal m.a.w. sprake moeten 
zijn van foutief gedrag, wat echter niet de verleiding mag doen ontstaan te oordelen dat de ad-
vocaat in die gevallen ipso facto persoonlijke aansprakelijkheid zou oplopen. 
 Van persoonlijke aansprakelijkheid van de advocaat vanwege handelingen die hij mis-
schien in opdracht van zijn cliënt kan hebben verricht, mag principieel geen sprake zijn.  Al-
dus kan de advocaat die een vonnis vervalst om zijn cliënten goed nieuws te kunnen brengen, 
hetgeen helaas geen fictief voorbeeld is, natuurlijk wel (burgerrechtelijk en zelfs strafrechte-
lijk) aansprakelijk c.q. verantwoordelijk zijn: de vermelde toets sluit zulke gevallen niet uit.  
Geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de advocaat kan 
zijn wanneer bv. de advocaat een totaal kansloos en nauwelijks gemotiveerd hoger beroep 
indient (tenzij wanneer vaststaat dat de advocaat voorafgaand aan de indiening van het ver-
zoekschrift tot hoger beroep kennis had van een expliciete schriftelijke instructie van de cliënt 
om géén hoger beroep in te dienen).  Dan is het immers denkbaar dat de advocaat handelt in 
opdracht van zijn cliënt.  Gefaald hebben in de taak als “eerste rechter” (hoewel het wat mis-
leidend is de advocaat te beschouwen als “eerste rechter”: de advocaat dient veeleer bijstand 
te verlenen dan te oordelen), kan dus hooguit een moreel laakbaar feit zijn.  Immers: ten 
eerste is niet iedereen het over die taakopvatting van de advocaat eens, en ten tweede zijn er 
in de praktijk niet zelden situaties aan de orde waarin de onafhankelijkheid van de advocaat – 
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ingevolge niet-foutieve omstandigheden – onder druk staat of zelfs verwatert tot een soort 
theoretisch ideaalbeeld, m.a.w. een streefdoel.  Wanneer een advocaat bv. 30% of meer van 
zijn zakencijfer realiseert middels prestaties voor één bepaalde cliënt, mag van de advocaat 
niet meer verwacht worden dat hij de perfecte “sluiswachter” zou zijn die zou vermijden dat 
de hoven of rechtbanken belast worden met de berechting van vorderingen die geen enkele 
slaagkans hebben. 
 
589. Wat betreft “alternatieve geschillenoplossing” heeft de realiteit tot op heden niet aange-
toond dat de modieuze fenomenen die onder die noemer vallen, alle verwachtingen kunnen 
inlossen die sommigen in dat verband schijnen te koesteren. 
 Zolang een verschijnsel niet bewezen heeft méér te zijn dan een modegril, mag degene 
die kiest voor “traditie” of “degelijkheid”, niet de dupe zijn van de mode.1441  Vergelijk met 
het ontstaan van doe-het-zelf winkels: wie dat wil, kan in die winkels terecht om een volledig 
huis zelf te bouwen of te herstellen.  Wie echter vaststelt dat de verwarming niet meer werkt, 
mag niet ten kwade geduid worden onmiddellijk een vakman te bellen.  Zo ook wanneer een 
juridisch dispuut aan de orde is: wie onmiddellijk naar de rechter stapt, mag niet gedwongen 
worden om nog eens zijn tijd te gaan verliezen door te proberen zelf het probleem op te lossen 
door rond de tafel te gaan zitten.  In nogal wat gevallen is het water eenvoudigweg te diep en 
heeft praten geen zin meer (een werkgever die door een werknemer bestolen werd; een huur-
der die met de noorderzon verdwijnt; een echtgenoot die zijn echtgenote een paar tanden uit-
slaat).  Als het water te diep is, zou de verplichting om nog te praten slechts resulteren in 
meer kosten en een bemoeilijking van de toegang tot de rechter.  Men kan mensen, zoals 
gezegd, niet dwingen elkaar graag te zien: alternatieve geschillenoplossing is op zich zeker 
een prachtig idee en mogelijkheden in dit verband dienen beslist verder te worden verkend en 
uitgewerkt, maar niet indien zij impliceren dat verzoenings- of bemiddelingspogingen (voor 
bepaalde types geschillen) systematisch verplicht zouden worden. 
 De wetgever die verzoenings- of bemiddelingspogingen voor bepaalde gevallen syste-
matisch verplicht maakt, laat zich dus meeslepen door een modegril, of loopt een fata 
morgana achterna.  Wel aanvaardbaar is dat de rechter in bepaalde omstandigheden de be-
voegdheid zou hebben om de procedure gedurende enige tijd te schorsen teneinde de partijen 
de mogelijkheid te bieden na te gaan of nog een verzoening mogelijk is – dat is dus niet wen-
selijk in àlle gevallen van een bepaalde categorie, maar enkel wanneer de rechter in concreto 
vaststelt dat het water misschien niet te diep is en dat partijen puur uit gebrek aan informatie 
misschien vergeten zijn dat ze wellicht op andere manieren hun conflict hadden kunnen 
oplossen dan via de rechtbank. 
 

                                                 
1441  In dezelfde zin: M. STORME, “Un rêve de bâtisseur de cathédrales: une procédure civile pour l’Euro-

pe”, in Liber amicorum en l’honneur de Raymond Martin, Brussel/Parijs, Bruylant/L.G.D.J., 2004, 212 
(“La mode est de penser que la solution des conflits d’un[e] façon alternative (A.D.R.) pourra résoudre si 
non tous au moins la plupart des problèmes qui se posent actuellement à la justice.  J’ai mes doutes à ce 
sujet (…)”).  
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Hoofdstuk IX. SANCTIES VERBONDEN AAN NORMOVERTREDINGEN 
DOOR DE RECHTER ZELF 
 
590. De onderwerpen die aan bod komen in dit hoofdstuk, hebben meestal betrekking op 
sancties verbonden aan normovertredingen door de rechter zelf. 
 Het begrip “sancties” wordt hier beperkt tot: procesrechtelijke sancties, d.w.z. sancties 
in het burgerlijk procesrecht.  Andere mogelijke gevolgen van normovertredingen door de 
rechter zelf zoals burgerlijke, strafrechtelijke of disciplinaire aansprakelijkheid, blijven hier 
buiten beschouwing.1442

 Wanneer bijvoorbeeld een rechter in zijn vonnis een anderstalig citaat opneemt waarop 
de beslissing gesteund is zonder dat een vertaling of een weergave van de zakelijke inhoud 
van het citaat in de beslissing is opgenomen, kan er aanleiding bestaan tot sanctionering 
wegens miskenning van de Wet van 15 juni 1935 m.b.t. het gebruik der talen in gerechtszaken 
(hierna ook kortweg de “taalwet”; aangezien in dit proefschrift de wetgeving inzake gebruik 
der talen in bestuurszaken niet aan bod komt, is geen verwarring mogelijk).1443

 Het gaat in dat voorbeeld om een euvel dat te wijten is aan de rechter zelf.  Op basis van 
dat aanknopingspunt (een vonnis kan ook behept zijn met andere miskenningen van de taal-
wet), is het verdedigbaar de bespreking van de (handhaving van) de taalwet op te nemen in dit 
hoofdstuk.  Er zijn echter ook miskenningen mogelijk van de taalwet door de partijen: het 
leek niet zinvol de bespreking te verbrokkelen door elders ook in te gaan op de taalwetgeving. 
 Zo ook wordt de bespreking van (handhaving van) het recht van verdediging gecentrali-
seerd in randnrs. 684 e.v., ook al is een schending van dat recht door de wederpartij ook 
denkbaar. 
 
A. SAMENSTELLING VAN DE ZETEL 
 
591. De samenstelling van de zetel is een punt dat met een zekere regelmaat aanleiding blijft 
geven tot cassatierechtspraak.  Art. 779 Ger. W. luidt: 
 “Het vonnis kan enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters. Dezen 
moeten alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben. Een en ander op straffe van 
nietigheid.  /  Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een 
vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, kan de voorzitter 

                                                 
1442  Zie daarover o.m.: J. DE CODT, “Poursuites contre les magistrats”, in X. DE RIEMACKER et G. LONDERS, 

(eds.), Statut et déontologie du magistrat / Statuut en deontologie van de magistraat, Brugge, Die Keure, 
2000, 148; L. EINSWEILER, “La responsabilité des magistrats”, Ann. dr. Louvain 1996, 415; D. M. PHI-
LIPPE, “La responsabilité de l’état pour faute des magistrats”, J.L.M.B. 1995, 387-393; F. RIGAUX en J. 
VAN COMPERNOLLE, “La responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par les magistrats dans 
l’exercice de leurs fonctions”, R.C.J.B. 1993, 293; J. VAN COMPERNOLLE en M. STORME, (eds.), La 
discipline des magistrats – Het disciplinair statuut van de magistraten, Antwerpen-Brussel, Kluwer-
Bruylant, 2001; P. VAN LERSBERGHE, “Aansprakelijkheid van de Staat voor fouten begaan door magistra-
ten in de uitoefening van hun rechtsprekende functie”, (noot onder Gent 26 maart 1999), A.J.T. 1999-
2000, 759; P. VAN ORSHOVEN en K. WAGNER, “La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des 
magistrats.  Rapport belge”, in M. GORÉ, (ed.), La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des 
magistrats, Académie Internationale de Droit Comparé, ter perse. 

1443  Zie daarover randnrs. 646 e.v. 
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van het gerecht evenwel een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de 
uitspraak te vervangen”. 
 Wanneer men zich de eigenschappen van de goede rechter voor de geest haalt, zullen 
“onafhankelijk” en “onpartijdig” wellicht op de eerste plaats komen.  “De rechters zijn onaf-
hankelijk in de uitoefening van het rechtsprekende bevoegdheden”, bepaalt de eerste volzin 
van art. 151 van de Grondwet.  Sinds de wetswijziging van 10 juni 2001 is partijdigheid of 
een schijn van partijdigheid, via de omweg van “wettelijke verdenking”, een wrakingsgrond 
(zie art. 828, 1°, Ger. W.; meer hierover onder randnr. 697).  “Bekwaamheid” (met inbegrip 
van vakkennis en een aantal andere eigenschappen, zoals het vermogen om partijen met een 
minimale hoffelijkheid te bejegenen en toch een zitting in goede banen te kunnen leiden) en 
“onbesprokenheid” lijken vervolgens twee andere eigenschappen die voor de rechter van be-
lang zijn.  De regeling i.v.m. benoeming en bevordering moet garant staan voor het eerste 
(cfr. de taak van de Hoge Raad voor de Justitie), de regels inzake de tucht voor het laatste. 
 Een onafhankelijke, onpartijdige, bekwame en onbesproken rechter, is evenwel nog 
geen goede rechter.  Hij moet ook nog weten… waar de zaak om draait.  Kennis van zaken: 
dat is wat art. 779 beoogt te waarborgen.1444  Precies omdat die bepaling een waarborg is 
gericht op de bewerkstelliging van een eigenschap (die de Duitsers in één woord vatten als 
Sachverständnis) zonder dewelke geen goede rechter kan bestaan, mag aan de naleving van 
die bepaling de nodige zorg besteed worden. 
 Op grond van wat voorafgaat, kunnen ook vraagtekens geplaatst worden bij de recht-
spraak die art. 779 Ger. W., in burgerlijke zaken, niet van openbare orde acht.1445  De zaak 
volledig herpleiten kan in sommige omstandigheden door de partijen wel als nutteloos 
tijdverlies worden beschouwd, zodat aanvaarding van het openbare orde karakter van art. 779 
Ger. W. wel als belangrijk nadeel zou hebben dat de mogelijkheid voor partijen om afstand te 
doen van de bescherming geboden door die bepaling op de helling zou komen. 
 
592. Zorg voor correcte naleving van de wet moet evenwel hand in hand gaan met gezond 
verstand en zin voor werkbaarheid en doeltreffendheid.  We leven immers in een wereld 
waarin rechters mensen zijn, die promotie maken, met pensioen gaan, overlijden, de magis-
tratuur verlaten of, ook steeds meer een onvermijdelijke realiteit, kinderen baren.  Bewerk-
stelligen dat kennis wordt genomen van een zaak door rechters die haar in alle stadia gevolgd 
hebben, is daarom niet altijd een sinecure.  Men zou kunnen zeggen: zodra er ook maar iets 
verandert aan de samenstelling van de zetel, moet de zaak ab initio hernomen worden.  Soms 
is er geen andere oplossing, maar die werkwijze heeft tot gevolg dat de rechtzoekenden 
dreigen het slachtoffer te worden en geconfronteerd worden met hinderlijke vertragingen. 
 Art. 779 Ger. W. met de nodige zin voor nuance interpreteren, houdt o.m. in dat die be-
paling niet kan doorkruist worden door vonnissen of beschikkingen m.b.t. conclusietermijnen 

                                                 
1444  Het wekt daarom geen verwondering dat die bepaling ook toepasselijk is in strafzaken.  Zie voor een toe-

passing (n.a.v. een assisenprocedure): Cass. 6 oktober 2004, P.04.0952/F, www.cass.be.  Zie voor een 
toepassing in een tuchtzaak (het betrof een architect): Cass. 16 april 2004, C.03.0342/F, www.cass.be. 

1445  Cass. 30 mei 1991, Arr. Cass. 1990-91, 967 en R.W. 1991-92, 674; Cass. 5 mei 1988, Arr. Cass. 1987-
88, 1134.  In strafzaken wordt die bepaling wel van openbare orde geacht: Cass. 10 december 1985, Arr. 
Cass. 1985-86, 524. 
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en/of rechtsdagbepalingen.  Hetzelfde geldt voor rechterlijke uitspraken waarin geen uitspraak 
wordt gedaan over ontvankelijkheid of gegrondheid van enig aspect van de vorderingen, maar 
waarin slechts een onderzoeksmaatregel bevolen wordt.1446  De wet spreekt immers van zit-
tingen “over de zaak”. 

Idem voor wat betreft zittingen tijdens dewelke een zaak slechts wordt uitgesteld zonder 
dat er tijdens die zitting gepleit wordt.1447

Na een vonnis alvorens recht te doen mag de zetel in principe anders samengesteld zijn, 
behalve indien het debat een voortzetting betreft van een reeds vroeger gevoerd debat: in dat 
geval moet de zetel dezelfde samenstelling hebben of anders moet het debat volledig herno-
men worden.1448

 De neerlegging van een verzoekschrift tot heropening van het debat maakt geen deel uit 
van de kennisneming van de zaak, zodat van die neerlegging akte kan worden gegeven door 
een anders samengestelde zetel.1449

 In wat volgt wordt aan de hand van de rechtspraak verder toegelicht welke de draag-
wijdte van art. 779 is en hoe die bepaling wordt gehandhaafd. 
 
593. Het bevelschrift van de voorzitter van het gerecht die een andere rechter aanwijst ter 
vervanging van een verhinderde rechter bij de uitspraak, moet de wettige verhindering niet 
omschrijven (d.w.z. niet omschrijven welke haar aard of oorzaken zijn).1450

Art. 779 Ger. W. schrijft evenmin voor dat het vonnis of arrest moet vermelden dat een 
van de rechters die het uitspreekt, een andere die mede over de zaak heeft beraadslaagd, ver-
vangt.1451  Het vonnis of arrest moet evenmin vaststellen dat een rechter wettig verhinderd 
was om de uitspraak bij te wonen.1452  Een vervanging van een wettig verhinderde rechter kan 
ook blijken uit de andere processtukken (zoals uit het bevelschrift van de voorzitter van het 
gerecht dat vervangende rechter aanwijst).1453

                                                 
1446  Zie i.v.m. een plaatsopneming, waarbij tijdens die plaatsopneming (die geschiedde in aanwezigheid der 

partijen in persoon) geen debat werd gevoerd: Cass. 14 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1428. 
1447  Cass. 2 oktober 2001, P.00.0049/N, www.cass.be.  In dezelfde zin: “Overwegende dat artikel 779 Ge-

rechtelijk Wetboek niet bepaalt dat de rechters die alleen beslissen over het uitstel van de behandeling 
van een zaak of die bij afzonderlijke beslissing uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het hoger be-
roep en van de strafvordering, dezelfden moeten zijn als deze die nadien over de grond van de zaak uit-
spraak doen” (Cass. 18 september 2001, P.99.1878N, www.cass.be). 

1448  Cass. 20 mei 1998, P.97.1487/F, www.cass.be.  Zie ook: Cass. 21 maart 2003, C.01.0091/N, 
www.cass.be. 

1449  Cass. 16 mei 2000, P.00.0256/N, www.cass.be. 
1450  Cass. 15 februari 2005, P.04.1457/N, www.cass.be.  In dezelfde zin: Cass. 16 juni 1999, P.98.0738/F, 

www.cass.be. 
1451  Cass. 15 februari 2005, P.04.1457/N, www.cass.be. 
1452  Zie in dezelfde lijn, Cass. 22 oktober 2002, P.01.1110/N, www.cass.be. In dat arrest oordeelt het Hof dat 

een vonnis op grond van art. 780, lid 1, Ger. W., op straffe van nietigheid, de namen moet bevatten van 
de rechters die over de zaak hebben geoordeeld – de omstandigheid dat het vonnis niet hoeft vast te 
stellen dat aan de vereisten van artikel 779, lid 2, Ger. W. is voldaan, doet geen afbreuk aan de 
verplichting op grond van art. 780. 

1453  Cass. 15 februari 2005, P.04.1457/N, www.cass.be.  In dezelfde zin: Cass. 30 november 1999, P.98.03-
53/N, www.cass.be en Cass. 28 oktober 1999, C.96.0391/N, www.cass.be en Arr. Cass. 1999, 1350 
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594. Een arrest van het Hof van Cassatie van 21 oktober 2004 (www.cass.be) is van belang 
voor de toepassing van art. 779 in de context van een alleensprekende rechter.  Het Hof 
overweegt: 

“Overwegende dat uit die bepalingen [art. 778 en 779] volgt dat, wanneer een rechter 
wettig verhinderd is een vonnis uit te spreken, het vonnis dat gewezen is door de rechter die 
hem voor de uitspraak vervangt, nietig is wanneer niet is vastgesteld dat de wettig 
verhinderde rechter heeft beraadslaagd; / Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat het debat gevoerd en gesloten is voor de toegevoegde1454 
vrederechter van het kanton Elsene, E. D., op de terechtzitting van 18 december 2003, en dat 
het vonnis uitgesproken is op 27 januari 2004 “na beraadslaging” door de vrederechter van 
het kanton Elsene, A. B., aangezien de rechter E. D. benoemd was tot “vrederechter van het 
eerste kanton Schaarbeek, op 24 december 2003”; / Overwegende dat uit die gegevens 
weliswaar volgt dat rechter E. D. wettig verhinderd was om het vonnis uit te spreken, maar 
dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat hij over dat vonnis 
heeft beraadslaagd; dat genoemd vonnis bijgevolg nietig is”. 
 Men zou op het eerste gezicht kunnen menen dat het Hof in dit arrest strenger is dan in 
het arrest aangehaald in het vorige randnummer (daaruit blijkt immers dat de vervanging op 
zich strikt gezien niet eens moet worden vermeld in het vonnis).  Het punt was echter dat de 
vervangende rechter in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 21 oktober 2004, in de 
uitspraak had vermeld of gesuggereerd dat de beraadslaging – die in het geval van een 
alleensprekend rechter synoniem is van “overpeinzing”1455 – had plaatsgevonden door de ver-
vangende rechter.  Wanneer die niet de volledige behandeling van de zaak heeft bijgewoond, 
kan de beraadslaging vanzelfsprekend niet gebeuren door de vervangende rechter.  Indien 
m.a.w. de vervangende rechter melding zou maken van “na beraadslaging door de 
verhinderde rechter”, zou er geen probleem zijn. 
 Wanneer men de leer van het arrest aangehaald in dit randnummer combineert met die 
van het arrest vermeld in het vorige randnummer, moet men tot het besluit komen dat niet 
uitdrukkelijk moet worden vermeld dat de verhinderde rechter over de zaak heeft beraad-
slaagd (d.i. bij unus iudex rechtspraak: heeft nagedacht) wanneer niets in de processtukken 

                                                                                                                                                         
(“Overwegende dat geen wetsbepaling vereist dat in een proces-verbaal van de terechtzittingen zou 
worden vastgesteld dat in een geval zoals bedoeld in het middel het debat voor dat rechtscollege is 
hervat; / Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat na de 
heropening van het debat, het debat door het neerleggen van gecoördineerde conclusies volledig is 
hernomen”).  Zie tevens in dezelfde zin: Cass. 30 mei 1995, P.94.0473/N, www.cass.be. 

1454  Noot K.W.: Zie over het fenomeen van de toegevoegde rechters: Arbitragehof 24 maart 2004, nr. 47, 
2004, P. & B. 2005, 25. 

1455  Zie immers Cass. 12 oktober 2001, C.99.0438/N, www.cass.be: “Overwegende dat de drie onderdelen 
noodzakelijk hierop berusten dat een rechter die alleen recht spreekt niet zou kunnen beraadslagen tenzij 
hij dit doet met andere rechters die in de zaak geen zitting hebben gehad en dus niet mogen beraadslagen; 
/ Overwegende dat uit de wil van de wetgever, uitgedrukt in het bijzonder in de artikelen 109bis en 780 
van het Gerechtelijk Wetboek die het instituut van de alleensprekende rechter organiseren, volgt dat een 
beraad niet noodzakelijk gebeurt met andere rechters maar dat dit ook een met zichzelf overleggen kan 
zijn”. 
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wijst op het tegendeel, bijvoorbeeld omdat noch de wettige verhindering, noch de vervanging 
als zodanig in het vonnis uitdrukkelijk vermeld worden. 

Opdat de rechtzoekende zou begrijpen wat er gebeurd is, is het nochtans verkieslijk in 
een rechterlijke uitspraak wel te vermelden dat de rechter die ter (pleit)zitting aanwezig was 
en die over de zaak heeft beraadslaagd, voor wat betreft de uitspraak vervangen werd – 
waarbij dan uiteraard niet vermeld mag worden of de indruk gewekt dat de vervangende 
rechter de verhinderde rechter ook heeft vervangen voor wat betreft het beraad.  In dat 
verband is het beraad als zodanig door de vervangende rechter uit den boze, maar ook formele 
beraadslaging tussen de vervangende rechter en de verhinderde rechter: als de vervangende 
rechter niet het volledige debat heeft bijgewoond, is ondenkbaar dat hij op formele wijze 
deelneemt aan het beraad.1456

 
595. Aangezien ook de unus iudex voor wat de uitspraak betreft vervangen kan worden met 
inachtneming van art. 779, is er vanzelfsprekend geen bezwaar tegen dat, met inachtneming 
van art. 779, alle leden van een rechtscollege bestaande uit meerdere magistraten voor wat de 
uitspraak betreft vervangen worden.1457

 
596.  Wanneer de rechters die de beslissing hebben ondertekend degenen zijn die, bij de 
lezing van de processen-verbaal van de terechtzittingen, het onderzoek van de zaak hebben 
bijgewoond, kan het Hof van Cassatie (luidens een arrest van 18 februari 2004, gewezen in 
een strafzaak) de eerbiediging van artikel 779, lid 1, Ger. W. vaststellen, ook al vermeldt het 
proces-verbaal van de terechtzitting waarop de beslissing is uitgesproken, door een verschrij-
ving, een andere samenstelling van de zetel.1458

 
597. Uit een arrest van het Hof van Cassatie van 19 november 2003 blijkt dat schending van 
art. 779 Ger. W. niet kan gelden als wrakingsgrond.1459  De wrakingsgronden staan immers 
limitatief opgesomd in art. 828 Ger. W. 
 Deelnemen aan de uitspraak op grond van art. 779 Ger. W. (m.a.w. zonder dat er sprake 
is van enige schending van art. 779), kan op zich evenmin een grond tot wraking opleveren.  
De rechter die slechts aanwezig is bij de uitspraak ter vervanging van een wettig verhinderde 
rechter, heeft van de zaak geen “kennis genomen” in de zin van art. 828, 9°, Ger. W.1460

                                                 
1456  Andere voorwaarden dan die opgesomd in art. 779 Ger. W. gelden op dit stuk niet; bij een vervanging 

van een unus iudex, moet de vervangende rechter, indien de andere rechter verhinderd is voor wat de 
uitspraak betreft, bv. niet weten waar de zaak over gaat: “Overwegende dat luidens artikel 779, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen 
waarover hij mede heeft beraadslaagd, de voorzitter van het gerecht een andere rechter kan aanwijzen om 
hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen; dat deze bepaling van toepassing is in geval een 
alleenrechtsprekende rechter wettig verhinderd is de uitspraak van het vonnis bij te wonen; dat de wet 
voor de aanwijzing van deze rechter geen nadere voorwaarden stelt” (Cass. 12 oktober 2001, C.99.04-
38/N, www.cass.be). 

1457  Cass. 16 december 1997, P.97.0418/N, www.cass.be. 
1458  Cass. 18 februari 2004, P.03.1454/F, www.cass.be.  Zie in dezelfde zin: Cass. 2 april 2003, P.03.0040/F, 

www.cass.be en Cass. 7 juni 1995, P.95.0164/F, www.cass.be. 
1459  Cass. 19 november 2003, P.03.1472/F, www.cass.be. 
1460  Cass. 6 oktober 1998, P.98.1228/F, www.cass.be. 
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598. Miskenning van art. 779 Ger. W. kan wel aanleiding geven tot nietigheid van de uit-
spraak.1461

 De nietigheid strekt zich in zo’n geval uit tot de uitspraak, maar impliceert niet de 
nietigheid van andere handelingen of akten (bv. een ter zitting van een verkeerd samen-
gestelde zetel afgelegde getuigenverklaring).1462  Dergelijke ter zitting verrichte handelingen 
(zijnde meestal onderzoekshandelingen kaderend in de bewijsvoering) blijven geldig en moe-
ten niet opnieuw worden verricht wanneer de samenstelling van de zetel later wijzigt.1463

Moeilijk verenigbaar met het arrest van 15 maart 2000 is nochtans het arrest van het 
Hof van Cassatie van 24 maart 1998, waarin het Hof oordeelt: “Overwegende dat aldus 
getuigen worden ondervraagd door een zetel die was samengesteld uit meer dan het 
voorgeschreven aantal rechters, zodat bij toepassing van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek het 
op deze zitting gehouden getuigenverhoor niet regelmatig werd verricht, derhalve nietig is en 
erop geen acht mocht worden geslagen”.1464

De vermelde uitspraak uit 2000 geeft blijk van een redelijker standpunt dan de geci-
teerde uitspraak uit 1998.  Rekening houdend met de bedoeling van art. 779 (zie hierboven, 
randnr. 591 e.v.: waarborgen dat de rechtzoekende berecht wordt door een rechter die weet 
waar de zaak over gaat), valt ook bezwaarlijk in te zien waarom een ter zitting verrichte han-
deling, bv. een getuigenverhoor, nietig zou zijn wegens een schending van art. 779.  Wanneer 
een rechter die niet weet waar de zaak over gaat een getuigenverhoor voert of eraan deel-
neemt, bestaat hooguit het gevaar dat overbodige vragen gesteld worden of dat de rechter de 
antwoorden niet of onvoldoende kan situeren, maar wanneer vervolgens de zaak behandeld 
wordt door rechters die wel aan alle zittingen hebben deelgenomen (of door het voorgeschre-
ven aantal rechters, hetgeen het probleem was in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 
24 maart 1998), ligt geen grondslag voor om geen rekening te houden met (onder-
zoeks)handelingen verricht ter zitting van de onregelmatig samengestelde zetel. 
 
599. De nietigheid van de uitspraak kan zich opdringen wanneer het Hof van Cassatie, op ba-
sis van de stukken waarop het acht mag slaan, onmogelijk kan toetsen of de voorschriften ver-

                                                 
1461  Cass. 14 oktober 2003, P.03.0513/N, www.cass.be; Cass. 17 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 616; Cass. 10 

mei 1999, S.98.0102/N (het betrof een arrest van het Arbeidshof).  Zie ook: B. ALLEMEERSCH, “De 
verzachting van de nietigheidssanctie in strafzaken en de regel van art. 779 Ger. W.”, (noot onder Cass. 
21 mei 2002), R.W. 2002-03, 1178. 

1462  Cass. 15 maart 2000, P.99.1724/F, www.cass.be. 
1463  Cass. 15 januari 1997, P.96.0700/F, www.cass.be.  Zie in dezelfde zin: Cass. 4 december 1996, 

P.96.0764F, www.cass.be (“Overwegende dat voornoemde [anders samengestelde] rechtbank niet ertoe 
gehouden was de beklaagden, die reeds ter terechtzitting van 5 september 1996 waren verhoord, opnieuw 
persoonlijk te horen, of hun verklaringen die in het proces-verbaal van voornoemde terechtzitting 
opgetekend waren en wettig in de debatten waren toegelaten, uit de debatten te weren”).  Zie tevens in 
dezelfde zin: Cass. 9 oktober 1996, P.96.0444/F, www.cass.be. 

1464  Cass. 24 maart 1998, P.97.0144/N, www.cass.be. 

 



 – 475 –

vat in art. 779 zijn nageleefd.1465  Zulks kan zich voordoen wanneer na een wijziging in de 
samenstelling van de zetel, niet vermeld wordt dat de zaak in haar geheel werd hernomen.1466

Wanneer de partij die zich op het probleem i.v.m. de samenstelling van de zetel beroept, 
geen belangenschade aantoont, kan de nietigheid gedekt worden.1467  Iets dergelijks kan zich 
voordoen wanneer bv. een partij de heropening van het debat vraagt op grond van een stuk 
waarvan zij zelf toegeeft dat het geen wezenlijk belang voor het debat heeft, waarna het ver-
zoek tot heropening van het debat verworpen wordt door een rechtscollege in “problema-
tische” samenstelling.1468

Toegegeven moet worden dat de mogelijkheid van verzachting van de nietigheid op 
grond van art. 779 Ger. W., in de praktijk niet zelden uitgesloten zal blijken.1469  Immers, een 
geval zoals datgene wat aanleiding gaf tot het reeds aangehaalde arrest van 19 november 
2003, is een veeleer uitzonderlijke constellatie.  In de meeste gevallen waarin er daadwerke-
lijk een probleem voorligt i.v.m. art. 779 (dus met uitsluiting van de beslissingen i.v.m. in-
gereedheidbrenging, het louter akte nemen van een verzoek tot heropening van het debat, het 
bevelen van een onderzoeksmaatregel e.d.m.), kan de partij die zich op miskenning van die 
bepaling beroept, tevens belangenschade inroepen.  Eenieder heeft er immers belang bij om 
berecht te worden door een rechter met een zo grondig mogelijke kennis van de zaak. 
 
600. Aansluitend op het voorgaande randnummer is ook nog een arrest van het Hof van Cas-
satie van 30 maart 2000 van belang.  Wanneer een rechtscollege de heropening van het debat 
beveelt over een bepaald punt, moet de latere beslissing gewezen worden door de rechters die 
de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond.  Indien dat niet mogelijk is, moet het debat in 
zijn geheel worden hervat.1470

 Het voorgaande vindt uiteraard geen toepassing wanneer een vonnis of arrest reeds uit-
spraak doet over een deel van de vordering (bv. over de ontvankelijkheid) en voor het overige 
een heropening van het debat beveelt: indien vervolgens de samenstelling van de zetel 
wijzigt, moet de zaak niet meer worden herpleit m.b.t. het gedeelte van het debat waarover 
reeds uitspraak werd gedaan.  Indien bv. een zaak gepleit wordt m.b.t. de verjaring van de 
vordering en m.b.t. de grond van de zaak, waarna een tussenuitspraak volgt waarin het middel 
van de verjaring verworpen wordt en het rechtscollege de heropening van het debat beveelt 

                                                 
1465  Cass. 11 september 2002, P.02.0624/F, www.cass.be; Cass. 22 april 1999, Arr. Cass. 1999, 548. 
1466  Cass. 17 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 616. 
1467  Iets dergelijks was althans aan de orde in een arrest van het Hof van Cassatie van 21 mei 2002, dat een 

strafzaak betrof.  Zie over de controverse of de belangenschadetoets in strafzaken een toepassing 
uitmaakt van art. 861 Ger. W. evenals over de controverse m.b.t. de toepasselijkheid van de 
verzachtingen van de nietigheid op vonnissen: B. ALLEMEERSCH, “De verzachting van de 
nietigheidssanctie in strafzaken en de regel van art. 779 Ger. W.”, (noot onder Cass. 21 mei 2002), R.W. 
2002-03, 1178, evenals, wat het laatste aspect betreft, hierboven, onder randnrs. 591 e.v. 

1468  Cass. 21 mei 2002, R.W. 2002-03, 1178, noot B. ALLEMEERSCH. 
1469  Zodat het praktisch verschil met de opvatting volgens dewelke schending van art. 779 Ger. W. geen 

aanleiding kan geven tot toepassing van de verzachtingsleer (zie: S. RAES, “Artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek: de verplichting om alle zittingen over de zaak bij te wonen”, Jura Falc. 1989-90, 
(233) 259-261), niet groot is. 

1470  Cass. 30 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 684. 
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opdat partijen standpunt zouden innemen over, bijvoorbeeld, de kwalificatie van een 
overeenkomst, zal bij wijziging van de samenstelling van de zetel het debat moet worden 
hernomen over de grond van de zaak in het algemeen (dus ruimer dan enkel de kwalificatie 
van de overeenkomst in dit voorbeeld), maar met uitsluiting van de discussie over de 
verjaring. 
 Een arrest van 23 oktober 1996 is interessant omdat het een indicatie bevat over wat het 
inhoudelijk betekent om een debat “ab initio” te hernemen: “Overwegende dat het proces-ver-
baal vermeldt dat het anders samengestelde rechtscollege op die datum de debatten “ab initio” 
hervat en dat de partijen verwijzen naar hun eerder neergelegde conclusies; / Overwegende 
dat die conclusies, die deel uitmaken van de processtukken, aldus uitdrukkelijk zijn 
overgenomen ter terechtzitting van 5 februari 1996, die gehouden werd ingevolge de door een 
ander rechtscollege bevolen heropening van de debatten; dat daaruit volgt dat het bestreden 
vonnis gewezen is door rechters die alle terechtzittingen hebben bijgewoond”.1471

M.a.w.: partijen hebben bij een volledige herneming van de zaak weliswaar het recht 
om hun zaak volledig opnieuw te bepleiten, maar het staat hun vrij – toch zeker wanneer de 
rechtbank hen geen andere vragen stelt – hun pleidooi te beperken tot een verwijzing naar hun 
destijds genomen conclusie.  In burgerlijke zaken kunnen de partijen trouwens afstand doen 
van de bescherming geboden door art. 779 (nu deze bepaling, in tegenstelling tot in straf-
zaken, geacht wordt de openbare orde niet te raken).1472

 Wanneer het debat “volledig hernomen” of “ab initio hernomen” of “in zijn geheel her-
vat”1473 moet worden omwille van een probleem van samenstelling van de zetel, staat het de 
partijen ook vrij om – binnen de perken van de wet – nieuwe middelen te ontwikkelen.1474

 Wanneer aldus een tussenbeslissing reeds uitspraak doet over de ontvankelijkheid van 
de vordering, is het denkbaar dat later toch nog besloten wordt tot de onontvankelijkheid er-
van, uiteraard op voorwaarde dat in de tussenbeslissing geen uitspraak werd gedaan over het-
zelfde middel van onontvankelijkheid.  De verjaring kan bv. in iedere stand van het geding 
worden opgeworpen (zie randnr. 34).  Wanneer men initieel het probleem van de verjaring 
niet gezien heeft (en de rechter vermag de verjaring niet ambtshalve op te werpen, zie art. 
                                                 
1471  Cass. 23 oktober 1996, P.96.0473/F, www.cass.be.  “Alle terechtzittingen” moet hier niet letterlijk 

geïnterpreteerd worden, maar betekent eigenlijk “het volledige debat”. 
1472  Cass. 30 mei 1991, Arr. Cass. 1990-91, 967 en R.W. 1991-92, 674; Cass. 5 mei 1988, Arr. Cass. 1987-

88, 1134.  Zie ook randnr. 591. 
1473  Of in nog een andere, inhoudelijk identieke, formulering: “volledig herpleit” is (Cass. 31 maart 2000, 

C.99.0144/N, www.cass.be). 
1474  Cass. 31 januari 2002, C.99.0332/N, www.cass.be (“Dat hieruit volgt dat na een beslissing die de her-

opening van het debat beveelt over een door die beslissing bepaald onderwerp, zodat het vorige debat 
over dat punt wordt voortgezet, de latere beslissing over de vordering moet worden gewezen door de 
rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo niet, door de rechters waarvoor het 
debat in zijn geheel is hervat; (…) Dat het eindarrest oordeelt dat: / de partijen opnieuw werden gehoord 
in hun middelen en conclusies; / - het hof van beroep geen kennis kan nemen van de nieuwe argumenten 
van eiser, alsdan voor het eerst ontwikkeld in een conclusie die werd neergelegd voor dit hof in 
september 1998; / Dat uit die overwegingen blijkt dat de partijen het debat niet vanaf het begin hebben 
hernomen voor de appèlrechters die het eindarrest hebben gewezen, alhoewel ingevolge het tussenarrest 
het debat vóór het eindarrest de voortzetting diende te zijn van het debat vóór het tussenarrest en het 
eindarrest niet door dezelfde rechters als die van het tussenarrest werd gewezen; / Dat het eindarrest van 
19 maart 1999 artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt”). 
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2223 B.W.), dan is het mogelijk dat zulks na een heropening van het debat wel wordt 
opgemerkt, waarna men dat middel van onontvankelijkheid mag opwerpen.  Op dit stuk is de 
situatie niet fundamenteel verschillend bij gewijzigde of ongewijzigde samenstelling van de 
zetel, behalve wanneer bij ongewijzigde samenstelling van de zetel sprake is van een beperkte 
heropening van het debat, opdat partijen over een welbepaald punt nog standpunt zouden in-
nemen.  In een dergelijk geval zullen partijen niet zonder meer na de heropening van het de-
bat nieuwe middelen kunnen opwerpen.  Enkel in gevallen waarin het nieuwe middel van 
doorslaggevende invloed kan zijn op de berechting van de zaak en het prima facie niet van 
alle ernst ontbloot is, kan een nieuwe heropening van het debat in die situatie een debat over 
dat nieuwe middel alsnog mogelijk maken (indien aan die voorwaarden, ingegeven door het 
recht van verdediging, niet voldaan is, mag het nieuwe middel onontvankelijk verklaard 
worden zonder dat het verder ten gronde moet worden onderzocht). 

In zo’n geval is ook mogelijk dat de partijen akkoord gaan om (na de eerste heropening 
van het debat) toch standpunt in te nemen over een ander punt, bijvoorbeeld een nieuw mid-
del, maar iets dergelijks lijkt ook slechts aanvaardbaar indien het gaat over een nieuw middel 
dat van doorslaggevende invloed kan zijn op de berechting van de zaak en dat prima facie 
niet van alle ernst ontbloot lijkt.  Zie verder ook randnrs. 677 e.v. i.v.m. de (verplichting tot) 
heropening van het debat. 
 Uit wat voorafgaat, moge ook blijken dat (vanzelfsprekend) niet vereist is dat, wanneer 
een bepaalde rechter uitspraak doet over een aspect van de zaak (bv. de ontvankelijkheid van 
de vordering), noodzakelijkerwijze dezelfde rechter uitspraak zou doen over de overige 
aspecten van de zaak (en datgene waarover de eerste rechter reeds uitspraak gedaan heeft, zal 
bij wijziging van samenstelling van de zetel uiteraard niet het voorwerp moeten uitmaken van 
een nieuw debat).  Zie in dezelfde zin: “Overwegende dat uit [art. 779 Ger. W.] niet volgt dat 
wanneer de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt is uitgeput, en over dat geschil-
punt dan ook een eindbeslissing is gewezen, de behandeling van de andere geschilpunten 
enkel door dezelfde rechters kan geschieden als die welke over het eerste geschilpunt uit-
spraak hebben gedaan; / Overwegende dat wanneer de appèlrechters reeds in één arrest 
oordelen dat het hoger beroep ontvankelijk is, en aldus hun rechtsmacht over dat geschilpunt 
hebben uitgeput, het niet noodzakelijk dezelfde rechters hoeven te zijn die daarna in een ander 
arrest uitspraak doen over de gegrondheid.”1475

 Ter afsluiting van de bespreking van de verhouding tussen art. 779 Ger. W. en de her-
opening van het debat, past nog aanhaling van de volgende overweging: “Overwegende dat 
het vonnis krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen kan worden 
gewezen door rechters die alle zittingen van de zaak hebben bijgewoond; dat die regel op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven; / Overwegende dat, in beginsel, het voornoemde 
artikel niet vereist dat een vonnis alvorens recht te doen moet worden gewezen door de 
rechters die zitting hebben gehouden tijdens het debat dat aan het vonnis alvorens recht te 
doen voorafging of bij de uitspraak van dat vonnis; dat zulks evenwel niet geldt na een vonnis 
tot heropening van het debat over een welbepaald onderwerp; dat het in dit geval gaat om een 

                                                 
1475  Cass. 8 januari 2002, P.99.1529/N, www.cass.be.  Zie ook: Cass. 18 september 2001, P.99.1878/N, 

www.cass.be.  Adde, in dezelfde zin: Cass. 15 april 2005, P. & B. 2006, 41. 
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voortzetting van het eerder gevoerde debat, doch uitsluitend over het in dat vonnis vast-
gestelde onderwerp; / Dat, wanneer, in die tweede hypothese, het rechtscollege niet is 
samengesteld uit de rechters die de eerdere zittingen hebben bijgewoond, het vonnis alleen 
regelmatig kan worden gewezen door het rechtscollege in zijn nieuwe samenstelling als het 
debat opnieuw volledig is hervat voor die rechters”1476.  Die overwegingen liggen volledig in 
de lijn van de rest van dit randnummer en behoeven derhalve geen verdere commentaar. 
 
601. Ten slotte is nog meldenswaard een arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 2003, 
hoewel dit arrest enkel relevantie heeft voor het strafprocesrecht.  Beknoptheidshalve volstaat 
een aanhaling van de volgende overweging: “Overwegende dat de omstandigheid dat een 
vonnis mede is uitgesproken door een rechter die, met toepassing van artikel 779, tweede lid, 
Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen om een andere rechter die wettig verhinderd is om de 
uitspraak van dat vonnis waarover hij overeenkomstig artikel 778 van hetzelfde wetboek heeft 
beraadslaagd bij te wonen, bij die uitspraak te vervangen, niet belet dat het vonnis door de 
rechters die over de zaak beraadslaagd hebben met eenparigheid gewezen wordt en dat deze 
eenparigheid rechtsgeldig wordt vastgesteld” (nadruk toegevoegd).1477

 
602. Uit wat voorafgaat, blijkt dat het Hof van Cassatie uitgaat van een doelgebonden 
interpretatie van art. 779.  Het doel van de regel is, zoals reeds gezegd (cf. randnr. 591), het 
garanderen dat de rechters die zich een oordeel moeten vormen over een geschil, wel degelijk 
kennis hebben van de zaak en in het bijzonder van de standpunten die beide partijen zowel 
mondeling als schriftelijk hebben verdedigd.  Art. 779 is aldus een garantie voor de behoor-
lijke rechtsbedeling.  Wanneer die behoorlijke rechtsbedeling niet in gevaar komt door een 
vervanging in de zetel, dan hoeft de nietigheid niet te worden uitgesproken (gevolg: andere 
samenstelling van de zetel is toegelaten na een heropening van het debat indien die er enkel 
op gericht is de partijen te horen over geschilpunten die in de voorafgaande rechtspleging 
nooit ter sprake zijn gekomen1478; ook de andere gevallen van gedeeltelijke beslechting van de 
zaak gevolgd door een debat over andere kwesties – cf. m.n. randnrs. 592 en 600 – maken een 
toepassing uit van de doelgebonden interpretatie van art. 7791479). 

De wet voorziet zelf ook in een specifieke uitzondering op de regel van verplichte aan-
wezigheid gedurende de ganse zaak, met name voor wat de uitspraak van het vonnis be-
                                                 
1476  Cass. 4 april 2001, P.00.1471/Fv, www.cass.be.  In dezelfde zin: Cass. 31 maart 2000, C.99.0144/N, 

www.cass.be (“Dat na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing 
bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, de latere beslissing over de 
vordering moet worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, 
zo niet, door het rechtscollege waarvoor het debat in zijn geheel is hernomen”).  Zie tevens in dezelfde 
zin: Cass. 12 oktober 1998, S.97.0129/F, www.cass.be. 

1477  Cass. 25 maart 2003, P.02.1387/N, www.cass.be. 
1478  Cass. 21 maart 2003, C.01.0091/N, www.cass.be; Cass. 31 januari 2002, www.cass.be; Cass. 31 maart 

2000, Arr. Cass. 2000, 215.  Zie ook Cass. 20 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 585; Cass. 26 juni 1995, Arr. 
Cass. 1995, 671; Cass. 15 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 587; Cass. 28 november 1991, Arr. Cass. 1991-92, 
286; Cass. 13 december 1990, Arr. Cass. 1990-91, 415; Cass. 17 november 1988, Arr. Cass. 1988-89, 
329; Cass. 14 oktober 1988, Arr. Cass. 1988-89, 171; Cass. 17 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1281; 
Cass. 20 juni 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1379. 

1479  Cass. 8 januari 2002, www.cass.be; Cass. 18 september 2001, www.cass.be. 
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treft (art. 779, tweede lid).  Het formeel uitspreken van een vonnis gebeurt doorgaans op de 
eerstvolgende nuttige rechtsdag na de totstandkoming van de beslissing.  Daarvoor mogen de 
rechters die het vonnis gewezen hebben zich wel laten vervangen, op voorwaarde dat zij zich 
op een wettige grond van verhindering kunnen beroepen en dat de voorzitter van de rechtbank 
een vervanger aanwijst.  Van deze uitzondering wordt, zoals bekend, frequent toepassing ge-
maakt, en zoals reeds vermeld, kan ook een volledig rechtscollege vervangen worden (cf. 
randnr. 595). 

Een exhaustieve analyse van alle gepubliceerde uitspraken waarin art. 779 Ger. W. aan 
de orde is, zou wellicht een forse monografie beslaan.  Voor verdere lectuur worden in voet-
noot nog een aantal verwijzingen meegegeven.1480

 
603. Problemen i.v.m. de samenstelling van de zetel kunnen zich ook voordoen buiten de 
context van art. 779 Ger. W.  Met name kan het voorkomen dat een rechter die in eerste aan-
leg kennis heeft genomen van een zaak, later deel uitmaakt van de beroepsinstantie die geroe-
pen wordt om uitspraak te doen over het hoger beroep tegen de betrokken uitspraak.  Zoiets is 
strijdig met het voorschrift van art. 292, lid 2, Ger. W. (nietig is het vonnis, gewezen door een 
rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft 
van de zaak).1481  Het geval van art. 292 illustreert zo mogelijk nog sterker dan de proble-
matiek van art. 779 dat problemen i.v.m. samenstelling van de zetel allerminst futiele 
kwesties betreffen.  Het is voor de rechtzoekende van groot belang erop te kunnen vertrouwen 
dat de uitspraak gewezen wordt door rechters die weten waar de zaak over gaat, en door rech-
ters die zich niet reeds in een vroeger stadium van de procedure een idee gevormd hebben 
over de zaak.1482

 Ook hier past zin voor nuance: aldus is niet problematisch de situatie waarin rechter X – 
die per hypothese bij de uitoefening van een ander rechterlijk ambt reeds kennis heeft geno-

                                                 
1480  Cass. 9 oktober 2002, P.02.1311/F, www.cass.be (i.v.m. het bewijs dat aan de voorschriften van art. 779 

voldaan is); Cass. 12 juni 2002, P.02.0341/F, www.cass.be (ook i.v.m. het bewijs dat aan de 
voorschriften van art. 779 voldaan is); Cass. 9 april 2002, P.00.1423/N, www.cass.be (tegenstrijdige 
vermeldingen tussen de inhoud van het arrest en het p.v. van de terechtzitting); Cass. 27 januari 1999, 
P.98.0759/F, www.cass.be (i.v.m. het bewijs van de beschikking van de voorzitter; wanneer in het 
dossier der rechtspleging een door de griffier eensluidend afschrift van die beschikking aanwezig is, 
volstaat dat); Cass. 12 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 958; Cass. 20 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 585; 
Cass. 16 september 1997, P.97.0766/N, www.cass.be (Hof van Assisen; behandeling van de burgerlijke 
vordering nadat uitspraak is gedaan over de strafvordering door een anders samengestelde zetel); Cass. 
23 december 1996, S.96.0082/N, www.cass.be (over de samenstelling van het Arbeidshof); Cass. 9 
oktober 1996, P.96.0444/F, www.cass.be (in een strafprocedure moet de burgerlijke partij zich na een 
herneming van het debat niet opnieuw burgerlijke partij stellen); Cass. 11 september 1996, P.96.1096/F, 
www.cass.be (Hof van Assisen); Cass. 5 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 19;  Cass. 26 juni 1995, Arr. 
Cass. 1995, 671; Cass. 24 april 1995, Arr. Cass. 1995, 425; Cass. 15 juni 1993, www.cass.be (in 
strafzaken kunnen de partijen geen akkoord sluiten om afstand te doen van de regeling vervat in art. 779); 
Cass. 19 november 1992, www.cass.be (art. 779 vindt toepassing in tuchtzaken). 

1481  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 24 oktober 2003, C.01.0555/F, www.cass.be; Cass. 10 maart 1997, 
Arr. Cass. 1997, 333. 

1482  Het verbod voor de rechter om kennis te nemen van een zaak waarvan hij vroeger bij het uitoefenen van 
een ander gerechtelijk ambt kennis heeft genomen, is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke or-
ganisatie en is essentieel voor de rechtsbedeling; het raakt aldus de openbare orde (Cass. 29 november 
1996, Arr. Cass. 1996, 1124). 
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men van de zaak – zetelt tijdens een zitting gedurende dewelke de zaak enkel wordt 
uitgesteld, zonder dat er alsdan gepleit wordt.1483

 Zo ook is er geen probleem wanneer die rechter X (zelfde hypothese) zetelt bij de uit-
spraak, ter vervanging van een wettig verhinderde rechter, met toepassing van art. 779.1484

 
604. Men kan enerzijds het belang onderstrepen van kwesties i.v.m. de samenstelling van de 
zetel, maar anderzijds past het ook de concrete situatie van de partijen niet uit het oog te 
verliezen.  Het belang van een correct samengestelde zetel situeert zich voornamelijk op het 
(algemene) niveau van de behoorlijke organisatie van de rechtsbedeling.  Een correct samen-
gestelde zetel verhoogt de kans dat recht geschiedt.  Met andere woorden, niet elke uitspraak 
gewezen door een zetel die niet conform de wettelijke voorschriften is samengesteld, is ipso 
facto een partijdige, inhoudelijk onjuiste of onrechtvaardige uitspraak. 
 De concrete situatie van de partijen die geconfronteerd worden met een uitspraak van 
een niet correct samengestelde zetel, verschilt sterk naargelang het de verliezende dan wel 
winnende partij betreft.  De verliezende partij heeft in een dergelijk geval redenen om aan te 
nemen dat – het er minstens op lijkt dat – de uitspraak gewezen werd door rechters die niet 
wisten waar de zaak over ging, of door rechters die zich in een vroeger stadium van de pro-
cedure reeds een oordeel over de zaak gevormd hadden.  De winnende partij daarentegen kan 
zich geconfronteerd voelen met een situatie waarbij zij haar zaak gewonnen heeft en de ver-
liezende partij geen enkel valabel inhoudelijk argument heeft in te brengen tegen de gewezen 
beslissing, doch slechts op grond van een louter formele kwestie de winnende partij dwingt 
om de rechtsgang verder te zetten.  Als men oog heeft voor het feit dat nogal wat procedures 
voor de partijen een lijdensweg uitmaken en dat problemen i.v.m. een niet correct samen-
gestelde zetel bij uitstek kwesties betreffen waarop geen der partijen ook maar enige invloed 
kan hebben gehad – en waarbij het bovendien gaat om problemen die middels een goede 
organisatie relatief eenvoudig te vermijden zijn (of dat moeten zijn), dan rijst de vraag of het 
wel aanvaardbaar is dat de winnende partij gedwongen wordt nog deel te nemen aan een 
vervolg van de procedure.  Anders gezegd: is het wel aanvaardbaar dat een (winnende) partij 
gedwongen wordt om deel te nemen aan een vervolg van de procedure, wanneer de nieuwe 
fase van de rechtsgang slechts het gevolg is van een vergissing aan de zijde van de 
rechterlijke macht zelf?  Op deze vraag wordt infra ingegaan, onder randnrs. 700 e.v. 
 
B. ONTSTENTENIS VAN (VERMELDING VAN) VERPLICHTE BIJSTAND VAN DE GRIFFIER 
 
605. De bijstand van de griffier is een belangrijke aangelegenheid, maar toch past bij derge-
lijke kwesties zin voor perspectief en nuance. 
 Het belang van de partijen dient bij de beoordeling van dit soort vraagstukken voorop te 
staan.  Wanneer een vermelding zoals die m.b.t. de bijstand van de griffier in een vonnis of 
arrest ontbreekt, zou een vernietiging van die uitspraak als onaanvaardbaar mogen gelden in 

                                                 
1483  Cass. 2 oktober 2001, P.00.0049/N, www.cass.be. 
1484  Cass. 23 oktober 1997, D.97.0014/N, www.cass.be (zoals uit het algemeen rolnummer reeds blijkt, betrof 

het een disciplinaire zaak). 
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omstandigheden waarin geen der partijen erin slaagt aannemelijk te maken dat haar belangen 
door de afwezigheid van de vermelding geschaad zijn. 
 Dat men berecht mag worden door rechters die weten waar de zaak over gaat, is een 
cruciale aangelegenheid (zie art. 779 Ger. W. en randnrs. 591 e.v.).  De griffier, hoe 
belangrijk zijn taak ook moge zijn, heeft als voornaamste taak: de rechter bijstaan.  Het gaat 
bovendien voornamelijk om materiële of toch louter administratieve bijstand.  Partijen 
kunnen dus in principe niet aannemelijk maken dat ontstentenis van vermelding van de 
bijstand van de griffier hun belangen kan hebben geschaad. 
 Behoudens zeer specifieke en uitzonderlijke omstandigheden (bv. een rechter doet ter 
zitting een uitspraak die blijk geeft van partijdigheid, een partij vraagt de griffier de uitspraak 
te akteren op het zittingsblad, de voorzitter verbiedt de griffier zulks te doen en gebiedt de 
griffier de zittingszaal te verlaten), houdt de griffier zich de facto voornamelijk bezig met 
taken van assistentie van de rechter.  Daarbij kan de verrichting of het verzuim van die taken 
de rechten van de partijen, althans in realistische en courante situaties, in principe niet in het 
gedrang brengen (immers: de griffier handelt de facto onder toezicht van de rechter1485). 
 
606. Een arrest van het Hof van Cassatie van 11 januari 1999 druist in tegen de 
uitgangspunten vervat in het vorige randnummer: 
 “Overwegende dat artikel 170 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals te dezen van toepas-
sing, bepaalt dat de griffier de rechter bijstaat in alle verrichtingen van zijn ambt en dat op die 
regel slechts uitzondering wordt gemaakt wanneer om dringende redenen zijn tegenwoordig-
heid niet kon worden gevorderd; dat die regel onder de rechterlijke organisatie ressorteert; / 
Overwegende dat rechterlijke akten zonder de verplichte bijstand van de griffier nietig zijn; / 
Overwegende dat het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 23 maart 1995 een getuigen-
verhoor heeft bevolen en dat kamervoorzitter [D.] in dat hof bij beschikking van 25 juli 1995 
dag en uur heeft gesteld tot het verhoor van de getuige [S.] en gezegd heeft dat het getuigen-
verhoor door hem zal worden gehouden; / Dat die beschikking enkel door de kamervoorzitter 
is ondertekend en uit geen enkel stuk blijkt dat hij bij het verlenen van die beschikking bijge-
staan werd door een griffier of dat er dringende redenen voorhanden waren waarom de tegen-
woordigheid van een griffier niet kon worden gevorderd; / Dat die beschikking nietig is; / Dat 
het onderdeel gegrond is; / Overwegende dat het arrest van 11 december 1997 steunt op het 
verhoor van de getuige [S.] en de nietigheid van de beschikking van 25 juli 1995 zich uitstrekt 
tot dit arrest dat er een gevolg van is”.1486

                                                 
1485  In theorie kan men de griffier wel beschouwen als “de notaris ter zitting”, zodat bv. de griffier op verzoek 

van een partij wel akte zou nemen op het zittingsblad van een of andere uitlating van de rechter, maar 
gevallen waarin de griffier werkelijk een controle-taak ten aanzien van de rechter vervult, zijn in de 
praktijk uiterst zeldzaam (of zelfs quasi-onbestaande).  In de realiteit is de griffier veeleer een “secretaris 
ter zitting” dan een “notaris ter zitting”.  Hoewel het in theorie ook niet mag, gebeurt het in sommige 
rechtbanken, met name tijdens zeer lange pleidooien, dat de griffier daarvan grote stukken mist.  Zie ook: 
C. PANIER, Comprendre la justice, Louvain-la-neuve, Bruylant-Academia, 2004, 55 (waar de auteur, ten 
behoeve van een breed publiek, de griffier omschrijft als een secretaris).  Meer over de rol van de griffier: 
J. LAENENS, “Het ambt van de griffier in de kering”, toespraak op de algemene vergadering van de grif-
fiers van hoven en rechtbanken, Oostende, 21 mei 2005, De Schakel 2005, 73; P. VRANCKEN, “De grif-
fier van de toekomst”, Limb. Rechtsl. 2005, 275. 

1486  Cass. 11 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 20. 
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 Deze uitspraak geeft blijk van een overdreven formalisme dat onverenigbaar is met de 
letter en met de geest van het Gerechtelijk Wetboek (zie randnrs. 263 e.v. i.v.m. de “regels 
van rechterlijke organisatie”). 
 De wetgever heeft gewild dat de verzachtingsregeling op alle processtukken toepassing 
zou vinden.  De uitsluiting van vonnissen is niet verantwoord (zie randnrs. 261-262) en het 
bestaan van een categorie van “regels van rechterlijke organisatie” waarop de verzachtings-
regeling niet toepasselijk zou zijn, moet als contra legem worden beschouwd en mag worden 
verworpen (zie randnrs. 263 e.v.).  Dat de resultaten van dergelijke mechanismen nefast 
kunnen zijn, blijkt uit de aangehaalde uitspraak.  Het feit dat een handtekening van een 
griffier ontbreekt in een beslissing waarin een getuigenverhoor wordt bevolen, lijkt nooit 
enige invloed te kunnen hebben op de belangen der partijen.  Het ging niet eens om het 
getuigenverhoor zelf (dan zou men nog kunnen beweren dat ingevolge de ontstentenis van 
bijstand van de griffier, de wijze waarop akte werd genomen van de verklaringen werd ver-
stoord – hoewel ook dat heel erg twijfelachtig voorkomt: het valt niet in te zien waarom de 
voorzitter bij het noteren van een verklaring niet zelf de pen zou mogen houden als hem dat 
belieft). 
 Het geciteerde arrest geldt als een weinig fraai voorbeeld van een uitspraak die 
bezwaarlijk aan de burger kan worden uitgelegd zonder op ongeloof te worden onthaald: 
zoals reeds elders opgemerkt (zie o.m. randnr. 192, 249, 276) draagt dit soort uitspraken 
allerminst bij tot het vertrouwen in het gerecht. 
 
C. PROBLEMEN I.V.M. TUSSENKOMST VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
 
607. Mededeling van een burgerlijke zaak aan het Openbaar Ministerie is voorgeschreven in 
de gevallen opgesomd in art. 764 Ger. W. 
 Op zich is het uitgangspunt van mededeling aan het Openbaar Ministerie in een aantal 
wettelijk omschreven gevallen geheel legitiem.  Wanneer twee echtgenoten procederen en ze 
worden beiden bijgestaan door hun raadslieden, kan het nuttig zijn dat een instantie zoals het 
O.M. waakt over het belang van het minderjarig kind. 
 Dat uitgangspunt is één zaak, de vraag naar de (evenwichtige) handhaving ervan is een 
totaal andere kwestie. 
 De oplossing die het Hof van Cassatie op dit stuk hanteert, is (vaak, met name in de ge-
vallen waarin de miskenning van de verplichting tot mededeling niet te ontkennen valt) de 
gemakkelijkste oplossing.  Die oplossing is samen te vatten als “begin maar opnieuw”. 
 Een voorbeeld van deze oplossing wordt geboden door een arrest van het Hof van 
Cassatie van 19 april 1999: “Overwegende dat, te dezen, het arrest die vermeldingen [naam 
van de parketmagistraat die zijn advies heeft gegeven; vermelding van het advies] niet bevat; 
dat uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het openbaar ministerie 
zijn advies heeft gegeven; dat het arrest aldus de hierboven aangehaalde wetsbepalingen [o.m. 
780, 1° en 4°, Ger. W.] schendt; / Dat het middel gegrond is; / Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest”.1487

                                                 
1487  Cass. 19 april 1999, Arr. Cass. 1999, 527. 
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 De rechter begaat m.a.w. een fout (blijkbaar vergeten dat vorderingen tot herroeping 
van het gewijsde1488 krachtens art. 764, 6° Ger. W. mededeelbare zaken zijn), maar de partijen 
moeten ervoor opdraaien (zij worden genoodzaakt een nieuwe feitelijke aanleg te 
volbrengen). 
 
608. Voor wie enige goede wil aan de dag legt, zijn – ook binnen de bestaande regelgeving – 
meerdere oplossingen mogelijk om te vermijden de partijen op te zadelen met drastische ge-
volgen naar aanleiding van een fout(je) van de zetelende magistraat bestaande in de niet-me-
dedeling van de zaak aan het O.M. 
 Een eerste mechanisme zou erin kunnen bestaan om de procespartijen het recht te ont-
zeggen om een voorziening in cassatie te steunen op miskenning van de bepalingen i.v.m. 
mededeling aan het O.M. en dit bij ontstentenis van belang.  Immers: het O.M. treedt op in 
het belang van de maatschappij, niet in het belang van een particuliere procespartij.  De 
partijen hebben zelf hun standpunt kunnen verdedigen.  Als partij klagen over niet-
mededeling aan het O.M. zal daarom in vele gevallen, zoniet meestal, bedoeld zijn om de 
verliezende partij alsnog een herkansing te bieden, waarbij bij gebreke van andere ernstige 
middelen, de schending van de regels inzake de mededeling aan het O.M. desgevallend een 
dankbare uitkomst biedt. 
 Als er werkelijk een ernstig probleem zou zijn, biedt desnoods een voorziening inge-
steld door het O.M. uitkomst (een voorziening wegens machtsoverschrijding of in het belang 
van de wet): dat is uiteindelijk de instantie die krachtens de wet kennis had moeten krijgen 
van de zaak, zodat het O.M. een advies of vordering had kunnen uitbrengen.  Het initiatief 
van een eventuele voorziening in cassatie mag daarom aan het O.M. worden voorbehouden 
(een mogelijkheid die de wet trouwens aan het O.M. biedt, zie art. 1091 Ger. W.). 
 Een alternatief – dat zelfs cumulatief met het voorgaande kan worden toegepast – is 
eenvoudigweg de toepassing van de verzachtingsregeling op het verzuim vervat in het vonnis 
of arrest (zie randnrs. 261-262).  Wanneer het O.M. bijvoorbeeld na zelf het initiatief tot een 
voorziening in cassatie te hebben genomen (met name wanneer zou worden aangenomen dat 
de partijen zelf daartoe geen belang hebben) in het kader van de cassatieprocedure meedeelt 
aan het Hof dat zijn advies of zijn vordering geen aanleiding zou hebben gegeven tot een an-
dere beslissing omdat de feitenrechter reeds beslist heeft conform wat het O.M. zou hebben 
gevorderd indien de zaak was medegedeeld, dan biedt de huidige wetgeving reeds de moge-
lijkheid om in dat geval te oordelen dat de nietigheid gedekt is wegens ontstentenis van belan-
genschade (of eventueel wegens het bereiken van het normdoel, zijnde: bewerkstelligen dat 
de belangen van de maatschappij niet in het gedrang komen door beslissingen van eenzijdig 
of anderszins onvoldoende geïnformeerde rechters).  Enkel in de gevallen waarin het O.M. te 
kennen geeft bezwaren te hebben tegen de gewezen beslissing, lijkt een nieuwe feitelijke aan-
leg onvermijdelijk.  Nut voor het O.M. kan de voorziening ook in het geval van dekking van 
de nietigheid wel hebben, meer bepaald ter bevestiging van het gegeven dat de zaak wel dege-
lijk mededeelbaar was (hoewel daarover in de praktijk zelden twijfel of discussie ontstaat). 

                                                 
1488  Zie randnrs. 562 e.v. over dat fenomeen. 
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 Men dient immers oog te hebben voor de gevolgen van de aangehaalde gemakkelijk-
heidsoplossing voor de partijen: stel dat vergeten wordt de zaak mede te delen aan het O.M. 
naar aanleiding van een echtscheidingsprocedure waarbij een minderjarig kind betrokken is.  
Is het in zo’n geval – waarin beide ouders hun standpunt hebben kunnen verdedigen – ver-
antwoord een verzuim i.v.m. de mededeling aan het O.M. te sanctioneren met nietigverklaring 
van de gewezen uitspraak, gevolgd door een nieuwe feitelijke aanleg?  Het antwoord lijkt 
negatief, omdat het in de praktijk slechts uiterst zelden zal voorkomen dat in zo’n geval effec-
tief geoordeeld werd op een manier die het O.M. (post factum) onaanvaardbaar blijkt te 
achten.  De nieuwe feitelijke aanleg impliceert in zulke gevallen vaak een nodeloze 
verlenging van de lijdensweg voor de partijen. 
 Toegegeven moet worden dat het probleem van de disproportionele sanctie die aanlei-
ding geeft tot een onnodige nieuwe feitelijke aanleg, slechts aan de orde is bij miskenning van 
de regels inzake de mededeling aan het O.M. in het kader van uitspraken gewezen in laatste 
aanleg. 
 Wanneer de uitspraak appellabel is, is het probleem minder acuut.  In de praktijk zal in 
het raam van een hoger beroep, door de appellant vrijwel nooit een verzoekschrift tot hoger 
beroep worden ingediend houdende slechts één grief, gesteund op miskenning van de regels 
m.b.t. mededeling aan het O.M.  Als men zoiets opwerpt, zal men het omzeggens steeds ook 
niet eens zijn met andere aspecten van de eerste beslissing, bv. de beoordeling der feiten door 
de eerste rechter.  Wanneer in het raam van een appèlprocedure wordt vastgesteld dat de 
eerste rechter een regel i.v.m. mededeling aan het O.M. miskend heeft, is dat m.a.w. niet echt 
een probleem, want dan kan men eenvoudigweg alsnog, in het kader van de appèlprocedure, 
de zaak aan het O.M. mededelen teneinde dit te kennen in zijn advies of vordering.  Er is in 
dit geval geen sprake van een nutteloze extra aanleg die had kunnen worden vermeden door 
miskenning van de regeling m.b.t. mededeling aan het O.M. anders te sanctioneren dan met 
voormelde “gemaksoplossing”. 
 
609. Volledigheidshalve mogen in deze context de volgende twee arresten niet onvermeld 
blijven. 
 In een arrest van 24 september 1998 oordeelde het Hof van Cassatie dat melding ge-
maakt moet worden van het feit dat het O.M. zijn advies gegeven heeft, maar dat niet vermeld 
moet worden of het advies eensluidend of afwijkend is.1489  
 Krachtens art. 780, 4°, Ger. W., moet het vonnis (op straffe van nietigheid) bevatten: 
“de vermelding van het advies van het openbaar ministerie”.1490

 Het Hof oordeelt in dat arrest “dat hiertoe voldoende is dat uit het arrest blijkt dat de 
magistraat van het openbaar ministerie zijn advies heeft uitgebracht”. 
 Art. 780, 4°, Ger. W. wordt dus met een zekere soepelheid geïnterpreteerd.  Immers, 
krachtens art. 780, 1°, Ger. W. dient het vonnis onder meer te bevatten: de naam van de 
magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies heeft gegeven.  Men zou de mening 
                                                 
1489  Cass. 24 september 1998, Arr. Cass. 1998, 913. 
1490  Zie over de kwestie van het repliekrecht op het advies of de conclusie van het O.M.: K. VAN DAMME, 

“Het repliekrecht van partijen op het advies/de conclusie van het Openbaar Ministerie: een verkenning 
van de nieuwe wettelijke regeling”, A.J.T. 2000-01, 713. 
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toegedaan kunnen zijn dat, aangezien art. 780, 1°, reeds vereist dat de naam van de parket-
magistraat in het vonnis vermeld wordt, de vermelding van zijn advies misschien iets meer 
betekent dan enkel de vermelding dat het O.M. zijn advies heeft uitgebracht (want dat loutere 
feit blijkt ook reeds uit de vermelding van de naam van de parketmagistraat). 
 Stel dat op een factuur de vermelding “voldaan” is aangebracht, gevolgd door een hand-
tekening (zo’n vermelding met handtekening, van valsheid beticht, was aan de orde in de zaak 
die aanleiding gaf tot het arrest van 24 september 1998).  Het verdient aanbeveling dat de 
rechter in zijn vonnis aanduidt in welke richting het advies van het O.M. gaat.  Als bv. het 
O.M. meent dat de vermelding duidelijk een vervalsing is, maar de rechter oordeelt in een an-
dere zin, mag in de meeste gevallen een grondige en gedetailleerde motivering verwacht wor-
den.1491

Het is zinvol in een rechterlijke beslissing aan te geven in welke zin het advies van het 
O.M. ging, maar het feit dat het Hof van Cassatie dit niet als een verplichting beschouwt, 
verdient bijval.  Soms is het immers nuttig te handelen op een bepaalde manier, maar is het 
onwenselijk degene die toch anders handelt, te sanctioneren.  De nadelige gevolgen van een 
sanctie zouden in dit geval niet opwegen tegen de voordelen van een striktere interpretatie 
van het betrokken voorschrift.  Als de inhoud of de strekking van het advies van het O.M. wel 
in de beslissing weergegeven worden, doet dat op zich toch geen afbreuk aan de bevoegdheid 
van de rechter te oordelen in de door hem gekozen zin (m.a.w. dat niet weergeven, verandert 
niets fundamenteels aan de zaak). 
 
610. Verder mag nog melding gemaakt worden van een arrest van 3 februari 1997, waaruit 
blijkt dat het Hof van Cassatie, wanneer het zulks wil, soms ook blijk geeft van enige crea-
tieve soepelheid. 
 Hierboven werd reeds vermeld dat een vonnis krachtens art. 780, 1° en 4°, op straffe 
van nietigheid, de naam van de parketmagistraat moet bevatten die zijn advies heeft gegeven, 
naast “de vermelding van het advies van het openbaar ministerie”. 
 In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 3 februari 1997, was het advies niet ver-
meld in het vonnis, maar wel op het zittingsblad, waaruit het Hof de afwezigheid van enige 
nietigheid afleidt.1492  De motivering van dat arrest is uiterst beknopt en geeft niet meteen in-
zicht in de verantwoording of redenering vanwege het Hof: “Overwegende dat het arrest in-
                                                 
1491  Wat dan weer niet impliceert dat niet antwoorden op een (schriftelijk) advies van het O.M., de lege lata 

(minstens op de wijze waarop de wet thans wordt geïnterpreteerd) in aanmerking zou komen als 
motiveringsgebrek; er is mij althans geen rechtspraak bekend waarin een beslissing wordt vernietigd 
wegens een motiveringsgebrek erin bestaande niet te hebben geantwoord op een middel vervat in een 
schriftelijk advies van het O.M. – dit is prima facie in zekere zin (met name wanneer het over een 
“advies” gaat) ook logisch, omdat de rechter enkel moet antwoorden op “middelen”, d.i. meestal 
geïnterpreteerd als “middelen van de vordering”, terwijl in een advies niet echt iets gevorderd wordt.  Als 
dat wel het geval is, is het advies ipso facto een vordering.  Wenselijk ware nochtans dat niet antwoorden 
op een (schriftelijk) advies van het O.M. wèl in aanmerking komt als motiveringsgebrek, waarbij echter 
enkel het O.M. geacht mag worden belang te hebben om zulks op te werpen (immers: wat is anders het 
nut van zo’n advies, als de rechter er niet eens op moet antwoorden in de gevallen waarin hij het niet 
wenst te volgen).  Binnen de huidige rechtsopvattingen meen ik dat niet antwoorden op een middel van 
de (schriftelijke) vordering ingesteld door het O.M. wel zou kunnen gelden als motiveringsgebrek, al is 
mij ook op dit stuk geen rechtspraak bekend. 

1492  Cass. 3 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 152. 
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derdaad nalaat het advies van het openbaar ministerie te vermelden; / Overwegende dat even-
wel uit het zittingsblad van 9 oktober 1995 en uit het proces-verbaal van de terechtzitting 
blijkt dat het openbaar ministerie op die datum is gehoord in zijn advies dat onmiddellijk na 
het sluiten van het debat is gegeven; dat het arrest bijgevolg de in het middel aangewezen 
bepalingen niet schendt”. 
 De bovenstaande overwegingen werden aangehaald ter illustratie van het feit dat het 
veel logischer en coherenter zou zijn in een dergelijk geval te weigeren een sanctie uit te 
spreken op grond van de verzachtingsleer dan door te zeggen: “het moet er staan, het staat er 
niet, maar eigenlijk staat het er zo goed als”. 
 Immers: de regel van art. 867 zou hier toepassing kunnen vinden.  Het normdoel van de 
vermelding is: bewerkstelligen dat vergewist kan worden dat het O.M. inderdaad zijn advies 
gegeven heeft.  Wanneer evenwel uit andere processtukken hetzelfde blijkt, staat ook vast wat 
aan de hand van de ontbrekende vermelding had moeten vaststaan.  Bij toepassing van de ver-
zachtingsleer vermijdt men artificiële of surrealistische resultaten (“er staat wat er niet staat”), 
omdat men dan eenvoudigweg erkent dat iets wat er had moeten staan, er inderdaad niet staat, 
maar dit geneutraliseerd wordt omdat de achterliggende bedoeling van het voorschrift aan de 
hand van andere processtukken toch bereikt wordt. 
 In de rechtspraak van het Hof van Cassatie m.b.t. sancties in het burgerlijk procesrecht 
ontwaart men derhalve een afwisseling van gestrengheid en soepelheid, zonder dat daarin 
altijd een coherente lijn te trekken valt. 
 
D. WEGLATING VAN ENKELE ANDERE VERPLICHTE VERMELDINGEN 
 
611. Een volgend voorbeeld van de grote gestrengheid waarmee het Hof van Cassatie waakt 
over de opname in rechterlijke uitspraken van bepaalde vermeldingen, wordt geleverd door 
een arrest van 15 mei 1997.1493

Het Hof oordeelt dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
op de terechtzitting voor de vrederechter, zetelend in laatste aanleg, de debatten openbaar zijn 
geweest of dat de geadieerde rechtbank, conform artikel 148, lid 1, Gw. bevolen heeft de zaak 
met gesloten deuren te behandelen. 
 Het vereiste van de openbaarheid is op zich genomen een volstrekt legitiem vereiste, net 
zoals het gepast is in bepaalde gevallen in de mogelijkheid van een debat achter gesloten deu-
ren te voorzien.  De vraag is of dat vereiste – bedoeld als een waarborg tegen willekeur – 
rechtvaardigt dat partijen die een gerechtelijke procedure hebben doorgemaakt, terug naar af 
worden gestuurd omdat de rechter vergeten is in zijn vonnis te vermelden dat de debatten 
openbaar waren of dat de behandeling achter gesloten deuren conform art. 148, lid 1, Gw. 
bevolen werd. 
 Een minder formalistische invulling van het openbaarheidsvereiste zou erin kunnen be-
staan te oordelen dat uit de loutere afwezigheid van de vermelding i.v.m. de openbaarheid, 
niet noodzakelijkerwijze blijkt dat het openbaarheidsvereiste miskend werd.  Vanuit die 
invalshoek, zou het openbaarheidsvereiste slechts als miskend gelden indien uit de stukken 

                                                 
1493  Cass. 15 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 550. 
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waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat een persoon die zich toegang heeft willen 
verschaffen tot de zittingszaal, de toegang zonder geldige reden ontzegd werd, of wanneer 
blijkt dat de rechter de behandeling achter gesloten deuren bevolen heeft zonder geldige 
reden.  Wie als procespartij geconfronteerd wordt met een situatie die hij als een vorm van 
willekeur ervaart (bv. willekeurige ontzegging van toegang tot de zittingszaal aan toe-
schouwers), dient dan wel alert te zijn en zo’n incident te laten akteren op het zittingsblad.  
Een dergelijke benadering lijkt meer te stroken met de bedoeling van de (grond)wetgever dan 
ieder vonnis waarin de betrokken vermelding ontbreekt onverbiddelijk te vernietigen en de 
partijen opnieuw te laten procederen (m.a.w. in vele gevallen: de verliezende partij een 
tweede kans te geven waarop zij in de normale situatie geen recht had). 
 Ook hier zou men een rem kunnen zetten op chicaneuze initiatieven door de ontvanke-
lijkheid van een cassatiemiddel – zie ook reeds randnr. 608, waarin uiteengezet wordt dat dit 
probleem bij een appèlprocedure minder acuut is – in dergelijke gevallen afhankelijk te 
maken van het vereiste dat de eiser in cassatie een belang dient aan te tonen bij de 
vernietiging op grond van de beweerde schending van een wettelijke norm (wat in dit geval 
impliceert dat hij dient aannemelijk te maken dat de weglating van de vermelding zijn 
belangen schaadt).  Het zal dan ongetwijfeld blijken dat de gevallen waarin werkelijk een 
probleem aan de orde was (bv. de rechter beveelt sluiting der deuren in omstandigheden 
waarin daartoe geen enkele aanleiding bestaat, puur met de bedoeling zich te kunnen te buiten 
gaan aan willekeur), oneindig veel zeldzamer zijn dan de gevallen waarin een onschuldig 
vormgebrek voorligt, doordat eenvoudigweg werd nagelaten een bepaalde vermelding in het 
vonnis op te nemen.  Zoals reeds besproken in randnr. 608, kan men hier een strengere 
beoordeling van de ontvankelijkheid van de voorziening c.q. het cassatiemiddel, combineren 
met een toepassing van de verzachting van de nietigheid.  M.a.w.: ook al zou men de 
voorziening c.q. het middel toch ontvankelijk achten, dan nog zou men kunnen oordelen dat 
de nietigheid van het vonnis gedekt is wegens ontstentenis van belangenschade (dat laatste 
mag geacht worden voor te liggen in een geval waarin de eiser in cassatie buiten het loutere 
ontbreken van de vermelding m.b.t. de openbaarheid, in dat verband verder geen enkele grief 
kan aanvoeren of aannemelijk maken).  Ingeval zou blijken dat de debatten in werkelijkheid 
toch openbaar verlopen zijn (bv. omdat niemand het tegendeel beweert), mag het verzuim 
geacht worden te zijn gedekt wegens bereiken van het normdoel (art. 867). 
 
612. De rechtspraak biedt ook voorbeelden van gevallen waarin wel de nodige redelijkheid 
aan de dag wordt gelegd.  Een cassatie-arrest van 15 oktober 1999 illustreert dat miskenning 
van een vormvoorschrift dat op straffe van nietigheid is voorgeschreven, niet noodzakelijker-
wijze aanleiding geeft tot een catastrofe.  Met name dient een vonnis op grond van art. 780 
Ger. W. melding te maken van o.m. de woonplaats van alle procespartijen – dat was hier 
slechts gedeeltelijk gebeurd (enkel vermelding van de gemeente).  Het Hof oordeelt: 

“Overwegende dat ingevolge artikel 780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
het vonnis of het arrest, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de woonplaats 
bevat die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven; / Dat dat 
vormvereiste het mogelijk moet maken na te gaan welke personen betrokken zijn in de 
procedure en ter zake van wie de beslissing is gewezen; / Overwegende dat in dit geval de 

 



 – 488 –

vermelding van de zetel van eiseres blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan; 
/ Dat het middel niet kan worden aangenomen”.1494

 Het aangehaalde arrest illustreert dat het Hof van Cassatie, wanneer het dat wil, in 
bepaalde gevallen er wel in slaagt onevenwichtige resultaten te vermijden.  Het arrest van 15 
oktober 1999 contrasteert daarom in zekere zin met een arrest van 23 januari 1998, waarin het 
Hof oordeelt: 
 “Overwegende dat het arrest, nu het nalaat de naam, de voornaam en de woonplaats te 
vermelden van de eerste twee eisers, die handelen in hun hoedanigheid van vertegen-
woordigers van hun minderjarige zoon Frédérik [M.], artikel 780 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt”.1495

 Er ligt geen reden voor waarom het Hof van Cassatie bij de beoordeling van dit soort 
problemen de verzachtingsleer buitenspel schijnt te plaatsen.  De vermelding van een adres 
van een partij in processtukken, heeft hoofdzakelijk een dubbele functie, ten eerste weten 
tegen wie men procedeert, en ten tweede perspectieven bieden voor eventuele tenuitvoer-
legging (men dient bv. op een bepaald adres te kunnen overgaan tot betekening).  Wanneer 
niet kan worden betwijfeld dat alle partijen zeer goed weten tegen wie zij procederen en dat 
het adres niet relevant is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing, ligt er geen belangen-
schade voor en bestaat er geen aanleiding tot nietigverklaring van de beslissing.  Zo’n afwe-
zigheid van relevantie van het adres voor de tenuitvoerlegging, kan zich voordoen in uiteen-
lopende omstandigheden, bv. de partij wier adres onvolledig vermeld is, werd tot niets 
veroordeeld, of die partij is in vereffening en het adres van de vereffenaar is wel volledig 
vermeld, enz. 
 Er zijn zelfs gevallen denkbaar waarin een welbewuste afwijking van art. 780 getole-
reerd moet worden, zoals vermeld in randnr. 366 (bv. bij procedures tegen “stalkers”).1496

 
613. Een volgend voorbeeld van een arrest waarin het Hof van Cassatie een ontbrekende 
vermelding laat volgen door drastische gevolgen, is het arrest van 4 oktober 1999.1497

 Bij een hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter (inzake handelshuur), dient 
de rechtbank van koophandel te vermelden dat alle partijen handelaar zijn.  Op zich is die 
vermelding uiteraard niet zonder belang, met name voor de bepaling van de bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel.1498

 Het Hof overweegt:  
 “Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de eerste eiseres en verweerster 
vennootschappen zijn die ingeschreven zijn in het handelsregister en dat de verhuurde 
ruimten bestemd zijn voor de exploitatie van een brasserie; / Dat het Hof, op grond van die 
                                                 
1494  Cass. 15 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1271. 
1495  Cass. 23 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 119. 
1496  Minstens moet bij een procedure tegen een “stalker” aanvaard worden dat de eisende partij woonstkeuze 

doet ten kantore van haar raadsman, of de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, zonder opgave van het 
eigen adres. 

1497  Cass. 4 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1199. 
1498  Zie ook: J. LAENENS, “De appèlbevoegdheid van de rechtbanken”, (noot onder Cass. 22 september 2005), 

R.W. 2005-06, 1340. 
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vaststellingen alleen, onmogelijk kan nagaan of de tweede, derde en vierde eiseres kooplieden 
zijn, en bijgevolg evenmin of de rechtbank van koophandel, door het hoger beroep ontvan-
kelijk te verklaren, artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek correct heeft toegepast; / Dat het 
bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed”. 
 Opvallend is dat in het onderdeel op grond waarvan gecasseerd wordt, enkel art. 149 
van de Grondwet vermeld wordt als geschonden wetsbepaling – en het Hof casseert inderdaad 
wegens een motiveringsgebrek. 
 Men moet durven zeggen wat er in zo’n geval in werkelijkheid gebeurd is: partijen 
procederen in eerste aanleg voor de Vrederechter; er volgt een hoger beroep, het gaat om een 
handelshuur m.b.t. een horeca-zaak, zodat men meent dat de rechtbank van koophandel be-
voegd is; niemand neemt aanstoot aan het feit dat het hoger beroep wordt gevoerd voor de 
rechtbank van koophandel; of alle partijen nu allen handelaar waren of niet valt in deze zaak 
niet met zekerheid uit het arrest af te leiden; vast staat dat minstens één partij ongelukkig was 
met de beslissing van de appèlrechter; men vindt niet meteen een bruikbaar cassatiemiddel, 
zodat men dan maar zijn toevlucht neemt tot aanvechting van de bevoegdheid van de recht-
bank van koophandel. 
 Het heeft er in die zaak alle schijn van weg dat men voor de rechtbank van koophandel 
met geen woord gerept heeft over de bevoegdheid.  De materiële bevoegdheid wordt evenwel 
geacht de openbare orde te raken, zodat men problemen in dit verband (waarbij in de praktijk 
evenwel het grootste probleem vaak is dat men de zaak verloren heeft en geen ander ernstig 
cassatiemiddel heeft) voor het eerst in cassatie kan aanvoeren.  Zoals reeds vermeld in rand-
nrs. 211 e.v., illustreert een arrest als dit dat vraagtekens mogen worden geplaatst bij het 
openbare orde karakter van de materiële bevoegdheid.  Als iemand het gevoelen zou gehad 
hebben dat hij bij de rechtbank van koophandel niet aan het juiste adres was, zou hij dat 
allicht wel voor die rechtbank reeds hebben opgeworpen (zelfs in limine litis). 
 
614. Voor wat de artikelen 321 en 322 Ger. W. betreft (o.m. m.b.t. de niet-vermelding van 
het verhinderd zijn van de plaatsvervangende raadsheren, vooraleer wordt overgegaan tot 
vervanging door een advocaat om een rechtscollege voltallig te maken), wordt verwezen naar 
de randnr. 369. 
 
E. MOTIVERINGSVERPLICHTING 
 
615. De motiveringsverplichting is weerom een onderwerp dat op zich genomen reeds het 
onderwerp van een volledig boek kan uitmaken.1499

 In het licht van het onderwerp van het huidige proefschrift, wordt niet ingegaan op alle 
details i.v.m. de motiveringsverplichting, maar worden slechts enkele essentialia aangestipt. 

Over de sanctionering van de motiveringsverplichting valt véél minder te zeggen dan 
over de inhoud van die verplichting: een vonnis of arrest dat niet naar recht gemotiveerd is, 
kan hervormd of vernietigd worden naar aanleiding van de aanwending van een hoger beroep 
                                                 
1499  B. MAES, De motiveringsverplichting van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1990.  Zie ook: B. MAES, 

“Motiveringsverplichting bij herneming van conclusies”, (noot onder Cass. 2 november 1994), R. Cass. 
1995, 189. 
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of een voorziening in cassatie (of naar aanleiding van de aanwending van een ander rechts-
middel). 
 Verder zou de verplichting om vonnissen te motiveren – in theorie – aanleiding kunnen 
geven tot een tuchtrechtelijke sanctie tegen de rechter, met name wanneer hij door zijn moti-
vering afbreuk doet aan de waardigheid van het ambt (cf. art. 404 Ger. W.).  Zoiets lijkt echter 
– mede in het licht van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht – uitsluitend mogelijk 
in “extreme” gevallen, bijvoorbeeld wanneer uit verschillende uitspraken van één bepaalde 
rechter ontegensprekelijk krankzinnigheid zou blijken.  Met andere woorden: een beoorde-
lingsfout van de rechter door in zijn motivering iets op te nemen dat blijk geeft van een 
overtuiging of een mening die door vele andere mensen niet gedeeld wordt, vormt op zich 
geen aanleiding tot enige sanctie (noch tuchtrechtelijk, noch vernietiging of hervorming van 
de uitspraak). 

De inhoudelijke juistheid van de motivering, is immers slechts van relatief gering 
belang vanuit het oogpunt van de motiveringsverplichting, die een formele verplichting is 
(hoewel, sinds het cassatie-arrest van 19 oktober 2000, wel aangenomen wordt dat de 
motiveringsverplichting, ook al is zij een vormvereiste, toch aan het Hof de mogelijkheid 
moet bieden om het wettigheidstoezicht uit te oefenen1500).  De motivering van een 
rechterlijke uitspraak màg zelfs als zodanig inhoudelijk onjuist zijn, op voorwaarde dat de 
rechter daardoor geen andere wettelijke bepaling schendt (en op voorwaarde dat de rechter 
daardoor de wettigheidscontrole van het Hof van Cassatie niet onmogelijk maakt1501).  
Bijvoorbeeld: “De rechter kan ambtshalve een dwangsom aan de door hem uitgesproken 
veroordeling verbinden.”  Die uitspraak is inhoudelijk onjuist, maar levert geen schending op 
van de motiveringsverplichting; zij schendt dus niet art. 149 van de Grondwet, maar wèl art. 
1385bis Ger. W. 
 Zie verder randnrs. 700 e.v. over de gevolgen (en de wenselijkheid daarvan) van een 
vernietiging van een rechterlijke uitspraak op grond van een euvel dat aan de rechter zelf te 
wijten is. 
 
616. Gelet op het grote praktische belang ervan, worden in wat volgt een aantal principes 
aangestipt zoals die blijken uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie.  In het licht van de 
inhoud van het vorige randnummer, valt verdere inhoudelijke bespreking van de hierna 
vermelde rechtspraak buiten het bestek van dit proefschrift.  In wat volgt wordt ook niet de 
volledige rechtspraak van het Hof van Cassatie i.v.m. de motiveringsverplichting geanaly-

                                                 
1500  Het Hof overwoog in dat arrest: “Overwegende dat de verplichting om de vonnissen te motiveren 

weliswaar een vormvereiste is dat losstaat van de waarde van de motivering waarop de rechter aan zijn 
beslissing moet geven [bedoeld wordt: …waarop de rechter zijn beslissing moet steunen…, of …die de 
rechter aan zijn beslissing moet geven… zie immers het Franse origineel], maar dat die motivering 
niettemin naar het vereiste van artikel 149 van de Grondwet het Hof in staat moet stellen het aan dat Hof 
opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen” (Cass. 19 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 562, Pas. 2000, 
I, 562 en www.cass.be).  Of in de originele tekst: “Attendu que, si l’obligation de motiver les jugements 
est une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces 
motifs n’en doivent pas moins, pour répondre au vœu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la 
Cour d’exercer le contrôle de légalité qui lui est confié”. 

1501  Zie reeds: B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1993, nr. 440, p. 375. 
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seerd, doch beperkt de bespreking zich tot beknopte vermelding van de belangrijkste arresten 
en principes.1502

 
617. Een partij heeft, volgens een arrest van het Hof van Cassatie van 14 februari 2000, geen 
belang om op te komen tegen redenen die niet de grondslag van het dictum vormen.1503

 Het voorgaande impliceert niet dat een partij nooit hoger beroep zou kunnen instellen 
louter op grond van wat in de motieven vervat ligt.  Met name kan een partij belang hebben 
bij een hoger beroep wanneer zij aannemelijk kan maken door de motieven van een uitspraak 
te zijn gegriefd.1504  Edoch: uit de enkele omstandigheid dat uit de motieven van een rechter-
lijke uitspraak ’s rechters voorkeur blijkt voor de stelling van een der partijen en zijn afkeur 
voor die van de andere partij, kan geen schending van art. 6.1 E.V.R.M. worden afgeleid en 
evenmin een miskenning van het recht van verdediging.1505  A fortiori mag worden besloten 
dat een dergelijke omstandigheid op zich niet volstaat om een partij een belang te verschaffen 
bij een hoger beroep of een voorziening in cassatie louter daarop gesteund. 
 In het verlengde van het voorgaande liggen de arresten waarin geoordeeld wordt dat een 
middel gericht tegen overtollige beschouwingen die geen beslissing dragen, niet ontvankelijk 
is wegens gebrek aan belang.1506  Een motivering mag dus overtollige of ten overvloede gege-
ven beschouwingen bevatten, op voorwaarde uiteraard dat daarnaast in de beslissing wel 
terzake doende overwegingen vervat liggen die een antwoord vormen op de regelmatig aan de 
rechter voorgelegde middelen.1507

 
618. Het ontbreken in een rechterlijke beslissing van enige considerans die in verband kan 
worden gebracht met de in de conclusie van een partij vervatte grief, maakt in se geen gebrek 
aan redengeving uit.1508

 
619. Een wettelijke bepaling wordt niet geschonden door het feit alleen dat de rechter die 
deze wettelijke bepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle voorwaarden voor de 
toepassing ervan vervuld zijn, onverminderd de verplichting voor de rechter op de conclusie 
te antwoorden.1509

                                                 
1502  Zie voor verdere lectuur o.m.: Cass. 4 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 300 (motivering en 

kortgedingrechter); Cass. 11 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1245 (verwijzen naar elementen in 
conclusies); Cass. 24 december 1998, Arr. Cass. 1998, 1233; Cass. 6 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 279 
(niet-uitputting rechtsmacht bij tegenstrijdige consideransen); Cass. 25 april 1996, Arr. Cass. 1996, 348; 
Cass. 3 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 5 (inhoudelijk verkeerde motivering, geen motiveringsgebrek). 

1503  Cass. 14 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 415. 
1504  Luik 8 januari 2004, J.L.M.B. 2004, 721. 
1505  Cass. 13 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 46. 
1506  Cass. 3 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 297.  In dezelfde zin: Cass. 12 november 1998, Arr. Cass. 1998, 

1056 (middel gericht tegen “ten overvloede gegeven beschouwingen” is niet ontvankelijk); Cass. 15 
september 1997, Arr. Cass. 1997, 817. 

1507  Zie ook: B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys & Breesch, 1993, 334. 
1508  Cass. 4 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1201, weergave. 
1509  Cass. 6 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 322. 
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620. De verwerping van een verzoek tot heropening van het debat mag niet gebeuren zonder 
motivering (zie ook randnrs. 677 e.v. over de gevallen waarin een heropening van het debat 
verplicht is).1510

 
621. De rechter moet niet antwoorden op argumenten ter staving van middelen aangevoerd, 
die geen afzonderlijke middelen vormen.1511

 
622. De rechter moet niet antwoorden op een conclusie die, wegens een in cassatie niet 
bestreden beslissing, doelloos is geworden.1512

De rechter moet niet antwoorden op een conclusie die wegens de door hem genomen 
beslissing niet meer ter zake dienend is.1513

 
623. De rechter is niet verplicht te antwoorden op een impliciete aanvoering van een 
conclusie.1514

 
624. De rechter is niet verplicht te antwoorden op een onduidelijke conclusie.1515

 
625. De rechter is niet verplicht te antwoorden op een beschouwing waaruit de conclusie-
nemer geen rechtsgevolg afleidt.1516

 
626. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de burgerlijke rechter niet alle 
elementen vermelden die de toepassing van een wetsbepaling verantwoorden.1517

 
627. De rechter mag zijn vonnis niet steunen op een deskundig verslag zonder te antwoorden 
op een conclusie die dat verslag bekritiseert.1518

 
628. Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die zich ertoe beperkt de reden-
geving van in andere zaken gewezen arresten waarvan niet vaststaat dat eiser er partij was, 
over te nemen zonder haar weer te geven.1519

                                                 
1510  Cass. 15 april 1999, Arr. Cass. 1999, 510. 
1511  Cass. 25 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 478.  In dezelfde zin: Cass. 5 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 648; 

Cass. 9 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 48; Cass. 25 april 1997, Arr. Cass. 1997, 492. 
1512  Cass. 11 februari 1999, Arr. Cass. 1999, 187. 
1513  Cass. 22 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 91. 
1514  Cass. 10 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 167. 
1515  Cass. 12 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1098. 
1516  Cass. 8 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1078. 
1517  Cass. 29 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 107. 
1518  Cass. 7 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 38. 
1519  Cass. 5 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 938.  Zie in dezelfde zin: Cass. 30 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 

734. 
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629. Een tegenstrijdigheid in de motivering waarvan het onderzoek noopt tot toetsing aan 
wettelijke bepalingen, komt niet neer op een gebrek aan redenen en is dus geen schending van 
art. 149 Gw.1520

 
630. Het enkele feit dat de redenen van een beslissing de wettigheidscontrole van het Hof 
onmogelijk zouden maken, levert geen schending op van art. 149 Gw.1521

 
631. Er kan slechts tegenstrijdigheid bestaan tussen redenen, welke in de bestreden 
beslissing worden aangehaald.1522

 
632. De appèlrechter die als besluit van de eigen redenen die hij aangeeft overweegt dat “de 
eerste rechter dan ook op goede feitelijke en juridische grondslag de vordering heeft afge-
wezen” neemt de redengeving van de eerste rechter niet over.1523

 
633. De appèlrechter hoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen con-
clusie waarnaar een partij in het algemeen verwijst doch die voor hem niet opnieuw is over-
genomen.1524

 
634. Onvoldoende antwoorden is geen motiveringsgebrek.1525  Een onvoldoende antwoord 
betekent in de praktijk: een antwoord op een middel dat door een procespartij onvoldoende 
wordt geacht.  Enkel het niet beantwoorden (of alles wat daarmee gelijkstaat, bv. duistere, 
tegenstrijdige of dubbelzinnige motivering) van een middel kan gelden als motiveringsgebrek. 
 Dubbelzinnigheid kan maar voorliggen wanneer van de twee mogelijke uitleggingen er 
minstens één niet onwettig is.1526

 
635. Wanneer een partij een verklaring van verschijning heeft afgelegd en heeft geconclu-
deerd, moet de rechter op die conclusies antwoorden – de uitspraak kan in zo’n geval geen 
verstekbeslissing meer zijn (art. 804 Ger. W.).1527

 
636. De rechter moet niet antwoorden op een conclusie die niet regelmatig is neergelegd.1528

                                                 
1520  Cass. 7 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1101.  Zie in dezelfde zin: Cass. 19 januari 1995, Arr. Cass. 

1995, 46. 
1521  Cass. 16 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 551.  Zie evenwel: Cass. 20 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 193. 
1522  Cass. 10 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 167. 
1523  Cass. 10 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 167. 
1524  Cass. 16 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1124.  Zie in dezelfde zin: Cass. 8 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 

865. 
1525  Cass. 30 mei 1996, Arr. Cas. 1996, 519. 
1526  Cass. 27 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 724; Cass. 9 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 585. 
1527  Cass. 15 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1136.  Meer over art. 804: randnr. 508. 
1528  Cass. 20 september 2004, R.A.B.G. 2004, 1210. 
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637. Zie, ten slotte, randnr. 613 voor een geval waarin een ontbrekende vermelding (met 
name het gegeven dat alle partijen handelaar zijn inzake een hoger beroep voor de rechtbank 
van koophandel tegen een vonnis van de vrederechter inzake handelshuur) geacht wordt aan-
leiding te geven tot een motiveringsgebrek. 
 
F. VERZUIM OM UITSPRAAK TE DOEN OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING 
 
638. Krachtens art. 1138, 3°, Ger. W., is het de rechter verboden te verzuimen uitspraak te 
doen over een punt van de vordering.1529  Deze regel is op zich vrij voor de hand liggend en 
sluit aan bij het verbod van rechtsweigering (art. 5 Ger. W.).1530

 Enige waakzaamheid is niettemin geboden voor de partij die geconfronteerd wordt met 
een vonnis waarin wordt verzuimd uitspraak te doen over een punt van de vordering.  Immers, 
in deze situatie zou de procespartij kunnen menen dat zij de zaak andermaal voor dezelfde 
rechter kan of moet brengen, opdat deze uitspraak zou doen over het betrokken punt.  Het Hof 
van Cassatie heeft geoordeeld dat het vonnis dat nalaat uitspraak te doen over een punt van de 
vordering, in de regel alleen door hoger beroep kan worden bestreden.1531  
 Die uitspraak mag worden betreurd.  Immers, wanneer een rechter nalaat uitspraak te 
doen over een punt van de vordering, ligt vanzelfsprekend een probleem voor waar de betrok-
ken procespartij geen schuld aan treft.  Het past dan ook de nodige soepelheid aan de dag te 
leggen ten aanzien van de partij wier vordering deels onberecht is gebleven.  De aangewezen 
oplossing lijkt dat die partij een keuzerecht heeft tussen bestrijding van de uitspraak bij hoger 
beroep, of de inleiding van een “nieuwe” (of hernieuwde) vordering met het oog op het 
bekomen van een uitspraak over het punt waarover de rechter heeft nagelaten uitspraak te 
doen.  Die vordering kan worden ingeleid bij dagvaarding of zelfs bij conclusie, aangezien het 
in zo’n geval past te oordelen dat de rechter door de uitspraak zijn rechtsmacht niet heeft 
uitgeput.1532

 De exceptie van gewijsde moet in zo’n geval geacht worden geen toepassing te vinden.  
Het gezag van gewijsde verhindert krachtens art. 25 Ger. W. weliswaar dat de vordering 
opnieuw wordt ingesteld, maar het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich krachtens 
art. 23, eerste volzin, Ger. W. niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing 
heeft uitgemaakt.1533  Punten waarover werd verzuimd uitspraak te doen, maken niet het 
voorwerp van de beslissing uit. 
                                                 
1529  Zie voor een toepassing: Cass. 6 december 1999, Arr. Cass. 1999, 1580 (de rechter die nalaat uitspraak te 

doen over een vordering tot interest schendt art. 1138, 3° Ger. W.). 
1530  De verplichting van de rechter om (binnen een redelijke termijn) een beslissing te geven, omschrijft men 

in de Nederlandse rechtsleer soms als het “decisiebeginsel” (B. T. M. VAN DER WIEL, De rechtsverhou-
ding tussen procespartijen, Deventer, Kluwer, 2004, 200). 

1531  Cass. 3 april 1998, Arr. Cass. 1998, 418. 
1532  Dit naar analogie met de rechtspraak die beslist dat de rechter in wiens vonnis tegenstrijdige consi-

deransen vervat liggen, zijn rechtsmacht niet volledig kan hebben uitgeoefend: Cass. 6 maart 1998, Arr. 
Cass. 1998, 279. 

1533  Cass. 27 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 230: “Overwegende dat het gezag van het gerechtelijk gewijsde 
beperkt is tot wat de rechter heeft beslist over een punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het 
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 De nieuwe vordering is (deels) dezelfde zaak, berust op dezelfde oorzaak en bestaat 
tussen dezelfde partijen in dezelfde hoedanigheid in de zin van art. 23, tweede volzin, maar de 
eerste volzin van art. 23 biedt een aanknopingspunt om in de besproken situatie toch toe te 
laten dat dezelfde vordering opnieuw wordt ingesteld, vanzelfsprekend beperkt tot het punt 
waarover werd verzuimd uitspraak te doen. 
 Wanneer in een rechterlijke uitspraak enige formule voorkomt “alle andere strijdige 
conclusies verwerpende”, doet de rechter per definitie uitspraak over àlle punten van de 
vordering, namelijk door toe te kennen hetgeen hij toekent, en al het andere te verwerpen.  
Wanneer de vermelde (of een gelijkaardige) formule in een rechterlijke uitspraak voorkomt, 
kan het probleem aan de orde in dit randnummer zich in beginsel niet voordoen. 
 
639. De wilsuiting van een partij om in geval van niet-bevestiging van het bestreden vonnis 
een nieuwe conclusie neer te leggen, geldt niet als punt van de vordering.1534  Bijgevolg moet 
de appèlrechter met een dergelijk voorbehoud niet steeds rekening houden (met name 
wanneer de rechter van oordeel is dat de vordering uitsluitend gesteund is op bepaalde 
rechtsgronden waarover een debat op tegenspraak werd gevoerd).  Hij dient zelfs niet te 
motiveren waarom hij daar niet op ingaat, precies omdat zo’n voorbehoud niet geldt als punt 
van de vordering.1535

 
640. De rechter mag niet verzuimen uitspraak te doen over een onderdeel van de vordering, 
maar omgekeerd mag hij evenmin tweemaal uitspraak doen over dezelfde vordering.  In dat 
geval ligt in beginsel geen probleem voor van schending van het gezag van gewijsde van de 
eerste uitspraak (de tweede uitspraak kan immers in dezelfde richting gaan), maar wel van 
uitputting van rechtsmacht (art. 19 Ger. W.).1536

 Wanneer een appèlrechter verzuimt uitspraak te doen over een punt van de vordering, 
biedt een vordering tot verbetering in ons recht geen soelaas, omdat de uitspraak naar aanlei-
ding van een verbetering van een materiële vergissing of misrekening de rechten van partijen 
niet mag wijzigen, beperken of uitbreiden (art. 793 Ger. W.).  Een cassatieprocedure is dan 
vaak de enige oplossing, in vele gevallen daarna nog gevolgd door een nieuwe behandeling 
door de rechter naar wie de zaak verwezen wordt.  De nieuwe regeling ingevoerd in 
Nederland, kan hier wellicht tot voorbeeld strekken: “Ook kleine fouten in vonnissen, arresten 
en beschikkingen kunnen worden verbeterd door de rechter, die ook zijn uitspraak kan 
aanvullen als hij heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde of 
verzochte (art. 31, 32).”1537

                                                                                                                                                         
geschil dat voor de rechter was gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de 
noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt.” 

1534  Cass. 30 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 133. 
1535  Zie ook: Cass. 6 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 560. 
1536  Cass. 21 september 1995, Arr. Cass. 1995, 805; Cass. 24 november 1994, Arr. Cass. 1994, 1012; Cass. 

15 september 1994, Arr. Cass. 1994, 751; P. TAELMAN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde.  Een 
begrippenstudie, Diegem, Kluwer, 2001, 435. 

1537  HUGENHOLTZ, W. en HEEMSKERK, W. H., Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, Den 
Haag, Elsevier, 2002, 51. 
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G. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN AKTEN 
 
641. “Miskenning van de bewijskracht van akten” wordt slechts pro memorie vermeld, als 
zijnde een grondslag tot hervorming of vernietiging van een rechterlijke uitspraak.  Het gaat 
m.a.w. om een fenomeen dat aanleiding kan geven tot een sanctie (nl. vernietiging van de 
uitspraak) naar aanleiding van een probleem waarbij de rechter zelf aan de grondslag ervan 
ligt – maar het probleem zelf is hier nog moeilijk van procesrechtelijke aard te noemen; het 
betreft veeleer een materieelrechtelijke kwestie i.v.m. wat wel of niet uit stavingsstukken kan 
worden afgeleid. 
 Het belang van dit fenomeen is hoofdzakelijk van cassatietechnische aard.1538

 De belangrijkste uitgangspunten die het Hof van Cassatie terzake hanteert, worden in 
wat volgt beknopt weergegeven. 
 De basisregel luidt dat de bewijskracht van een akte door de rechter miskend wordt 
wanneer hij aan die akte een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen er-
van.1539

De bewijskracht van een akte wordt niet geschonden door de rechter die van die akte 
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, ook al is van die 
akte een andersluidende uitlegging mogelijk.1540  Anders gezegd: als een akte op meerdere 
manieren kan worden uitgelegd, vermag de rechter te kiezen welke volgens hem de juiste 
interpretatie is (rekening houdend met de overige omstandigheden van de zaak, o.m. de 
bedoeling van de partijen enz.). 
 Als de rechter uitspraak doet zoals hij had moeten doen ongeacht of hij de aangevoerde 
miskenning van bewijskracht van akten al dan niet had begaan, dan is het middel dat schen-
ding van de bewijskracht van een akte aanvoert, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.1541

 De omstandigheid dat een wet, in de zin van art. 608 Ger. W., onjuist wordt uitgelegd, 
is geen miskenning van de bewijskracht van die wet in de zin van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek.1542  Bij onjuiste uitlegging van wetsbepaling X, dient men 
derhalve het cassatiemiddel te steunen op schending van artikel X, en niet op de miskenning 
van de bewijskracht van akten waarvoor de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. als geschon-
den wetsbepalingen dienen te worden vermeld.  Het middel dat schending van de 
bewijskracht van akten opwerpt zonder vermelding van die artikelen, is trouwens niet 
ontvankelijk (zie randnummer 553).1543

                                                 
1538  Zie: Cass. 5 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 648; Cass. 23 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1029; Cass. 10 

februari 1995, Arr. Cass. 1995, 167. 
1539  Vaste rechtspraak, zie bv.: Cass. 23 december 2002, S.02.0050/F, www.cass.be; Cass. 15 maart 2002, 

C.01.0373/F, www.cass.be; Cass. 11 maart 1999, C.98.0414/F, www.cass.be; Cass. 24 september 1992, 
nr. 9399, www.cass.be. 

1540  Cass. 15 april 2004, C.01.0547/N, www.cass.be. 
1541  Cass. 8 januari 2004, C.01.0461/N, www.cass.be. 
1542  Cass. 11 september 1997, C.94.0219/N, www.cass.be.  Zie in dezelfde zin: Cass. 29 november 1996, 

C.94.0483/N, www.cass.be. 
1543  Cass. 29 april 1994, F.93.0045/N, www.cass.be. 
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642. Wat de toepasselijke vormvereisten betreft, is een zekere gestrengheid het Hof van Cas-
satie ook op het stuk van de miskenning van de bewijskracht van een akte niet vreemd. 

Aldus is niet ontvankelijk het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht, 
het gezag en de kracht van gewijsde van een akte van het gerecht als bij het cassatieberoep 
enkel een door een advocaat bij het Hof geparafeerd afschrift van die akte is gevoegd dat niet 
voor eensluidend werd verklaard door de griffier van het desbetreffende gerecht (zie randnr. 
289).1544

 
643. Zo ook is in burgerlijke zaken niet ontvankelijk een middel afgeleid uit de miskenning 
van de bewijskracht van een akte, wanneer de akte niet in het betwiste vonnis is weergegeven 
en van die akte alleen maar een niet door de advocaten die de partijen voor de bodemrechter 
hebben vertegenwoordigd eensluidend verklaard afschrift als bijlage bij het verzoekschrift is 
gevoegd.1545

 Wie nu precies het bij de voorziening gevoegde afschrift eensluidend moet verklaren, is 
een kwestie waarover de rechtspraak van het Hof van Cassatie ietwat ondoorgrondelijk kan 
lijken.  In de in voorgaande voetnoot geciteerde arresten van 8 mei 2003 en van 26 oktober 
2000, lijkt sprake van een vereiste van eensluidendverklaring door “de advocaten die de 
partijen voor de bodemrechter hebben vertegenwoordigd”. 
 In een arrest van 28 september 1989 oordeelde het Hof evenwel dat niet ontvankelijk is 
het middel, afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van een akte, als die akte niet in de 
bestreden beslissing is overgenomen en bij het verzoekschrift enkel een afschrift ervan is 
gevoegd, dat voor eensluidend verklaard werd, door een advocaat die geen advocaat bij het 
Hof van Cassatie is.1546

 Het arrest van 8 mei 2003 biedt, met name in het licht van de rechtspraak waarin eens-
luidendverklaring door een advocaat bij het Hof van Cassatie wordt vereist, geen steun voor 
de stelling dat eensluidendverklaring vereist zou zijn door de advocaten die de partijen voor 
de bodemrechter hebben vertegenwoordigd.  Immers: de samenvatting op www.cass.be1547 
van het arrest zegt iets anders dan het arrest zelf.1548

                                                 
1544  Cass. 2 oktober 2003, C.01.0481/N, www.cass.be.  In dezelfde zin: Cass. 11 maart 1994, nr. 8150, 

www.cass.be. 
1545  Cass. 8 mei 2003, C.01.0378/F, www.cass.be.  Zie ook: Cass. 27 oktober 2003, S.02.0103/F, www.-

cass.be; Cass. 26 oktober 2000, C.99.0526/F, www.cass.be. 
1546  Cass. 28 september 1989, nr. 8473, www.cass.be. 
1547  “Een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is in burgerlijke zaken niet-

ontvankelijk, wanneer de akte niet in het betwiste vonnis is weergegeven en van die akte alleen maar een 
afschrift, dat door de advocaten die de partijen voor de bodemrechter hebben vertegenwoordigd niet 
eensluidend is verklaard, als bijlage bij het verzoekschrift is gevoegd”. 

1548  “Overwegende dat van dat stuk waarvan de inhoud niet in het bestreden vonnis is weergegeven, alleen 
maar een afschrift is gevoegd bij het cassatieverzoekschrift; dat het niet de vermelding bevat dat het 
eensluidend verklaard is met het stuk dat voor de appèlrechters is overgelegd door de advocaten die de 
partijen voor die rechters hebben vertegenwoordigd; / Dat het Hof op een dergelijk stuk geen acht mag 
slaan”.  Het Hof laat dus onvermeld wie het stuk eensluidend moet verklaren.  De samenvatting zoals 
aangehaald in vorige voetnoot mag daarom als onjuist worden beschouwd. 
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 Belangrijker is daarom het arrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2000, waarin 
het Hof overweegt: “Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het de brief van 29 
juli 1991, die door verweerder aan Meester S. was gestuurd, op een wijze heeft uitgelegd die 
niet verenigbaar was met de bewoordingen ervan en dus de bewijskracht van die brief heeft 
miskend; / Overwegende dat genoemd stuk in de bestreden beslissing niet wordt 
weergegeven; dat het bij het verzoekschrift in cassatie is gevoegd, als een afschrift dat niet 
eensluidend is verklaard door de advocaten die de partijen voor de bodemrechter hebben 
vertegenwoordigd; / Dat het Hof geen acht mag slaan op een dergelijk afschrift”. 
 Het arrest van 26 oktober 2000 is beslist geen alleenstaand arrest.  In een arrest van 11 
mei 1998 overwoog het Hof: “Overwegende dat de ter griffie van het Hof door eiseres 
neergelegde stukken niet alle originelen zijn; dat, in zoverre ze kopieën zijn, daarop niet is 
vermeld door de advocaten die voor de feitenrechter de partijen hebben vertegenwoordigd, 
dat deze kopieën overeenstemmen met de stukken, overgelegd aan de feitenrechter; / Dat het 
onderdeel dat schending van de bewijskracht van deze stukken in hun geheel aanvoert, niet 
ontvankelijk is”.1549

 De lijn die in deze rechtspraak lijkt te kunnen worden getrokken, is de volgende.  
Wanneer een origineel stuk wordt aangewend voor de feitenrechter en dit origineel stuk aan 
de feitenrechter wordt voorgelegd, is een eensluidendverklaring door de advocaten die voor 
de feitenrechter zijn opgetreden, niet aan de orde.  Als vervolgens de advocaat bij het Hof van 
Cassatie bij het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie een afschrift voegt, kan hij 
bij vergelijking met het origineel in zijn bezit het afschrift eensluidend verklaren – in dat 
geval lijkt de eensluidendverklaring door de advocaat bij het Hof van Cassatie te volstaan. 
 Indien daarentegen voor de feitenrechter kopieën werden aangewend (waarna de advo-
caat bij het Hof van Cassatie zelf een kopie in handen krijgt), lijkt het Hof te vereisen dat de 
advocaten die voor de feitenrechter zijn opgetreden, die kopieën eensluidend verklaard 
hebben met het origineel.  Als bij de voorziening dan het “origineel” (juister: de “originele” 
kopie die eensluidend werd verklaard door de advocaat die optrad voor de feitenrechter) van 
het stuk gevoegd wordt, m.a.w. zonder dat de advocaat bij het Hof van Cassatie een kopie bij 
de voorziening voegt, heeft de advocaat bij het Hof van Cassatie niets eensluidend te 
verklaren. 
 
644. De in het vorige randnummer besproken rechtspraak lijkt toch wel kenmerken van een 
valstrik te hebben.  Het feit dat ook advocaten bij het Hof van Cassatie op dit stuk al eens 
plegen te struikelen, zal door vele rechtzoekenden ongetwijfeld op onbegrip onthaald worden. 
 Problemen met stukken waarvan de bewijskracht beweerdelijk geschonden is, zouden 
eenvoudig moeten kunnen worden opgelost.  Als het Hof, bijvoorbeeld omdat een partij zulks 
opwerpt, twijfelt nopens de overeenstemming tussen de kopie die aan het Hof wordt 
voorgelegd en het origineel, lijkt passend dat alsdan voorlegging van het origineel wordt 
gevraagd, of van een eensluidend verklaard afschrift indien neerlegging van het origineel niet 
zonder onredelijke inspanningen mogelijk is.  Wie het afschrift voor eensluidend verklaart en 
wanneer die persoon dat doet, zou weinig belang mogen hebben: in beginsel mag van iedere 

                                                 
1549  Cass. 11 mei 1998, C.97.0103/N, www.cass.be. 
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advocaat en zeker van iedere advocaat bij het Hof van Cassatie verwacht worden dat hij zich 
niet onledig zal houden met het kopiëren van stukken en daarbij gebrek aan overeenstemming 
tussen origineel en kopie te bewerkstelligen.  Als er twijfel is, zijn er nog steeds geëigende 
mechanismen ter verhelping daarvan (voorlegging van het origineel, of, desnoods, de 
inschrijving wegens valsheid). 
 M.a.w. uitgaan van een vermoeden van overeenstemming tussen origineel en afschrift 
wanneer een afschrift van het stuk bij de voorziening gevoegd is, zou al heel wat discussies 
vermijden – en dat gekoppeld aan een regularisatiemogelijkheid (afhankelijk van het geval: 
alsnog eensluidend verklaren, of het origineel voorleggen, of een ander maar wel reeds 
eensluidend verklaard afschrift) – kan slechts discussies vermijden die niet van aard zijn het 
vertrouwen van de burger in het gerecht te verhogen… 
 
645. Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel volgens hetwelk de bewijs-
kracht van de akten is miskend, wanneer het niet duidelijk aangeeft van welke akten en van 
welke passages uit die akten de bewijskracht is miskend.1550

 
H. GEBRUIK DER TALEN IN GERECHTSZAKEN 
 
646. Een exhaustieve bespreking van alle problemen i.v.m. de taalwetgeving, hoort niet thuis 
in dit proefschrift.  Het boek van L. LINDEMANS uit 1973 blijft tot op vandaag een bijzonder 
verdienstelijke leidraad inzake gebruik der talen in gerechtszaken.1551  Een andere belangrijke 
bron van informatie over “de taalwet”1552 is de artikelsgewijze bespreking van de hand van L. 
LINDEMANS in de Commentaar Gerechtelijk Recht, met name omdat die tekst in de loop der 
jaren het voorwerp uitmaakte van een bijwerking door diverse auteurs.1553

                                                 
1550  Cass. 15 februari 1999, F.98.0002/F, www.cass.be. 
1551  L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1973. 
1552  Zie reeds boven, randnr. 590: aangezien in dit proefschrift de wet op het gebruik der talen in bestuurs-

zaken buiten beschouwing blijft, wordt de wet van 15 juni 1935 ook kortweg aangeduid als de “taalwet”. 
1553  L. LINDEMANS et alii, Commentaar bij de Wet van 15 juni 1935, in Commentaar Gerechtelijk Recht, 

Mechelen, Kluwer, losbl.  Zie verder ook: H. BOULARBAH, “La notification dans une région linguistique 
autre que celle de la langue de la procédure et l’exigence de traduction: conditions, responsabilité et 
sanction”, T. Vred. 2005, 266; W. CLAES en F. BERGE, “Taalgebruik in rechtszaken met betrekking tot de 
exploten van tenuitvoerlegging”, De Gerechtsd. 1987, 110; N. CLIJMANS, “De vereiste ééntaligheid van 
de akten van rechtspleging”, R.A.B.G. 2005, 860; G. CLOSSET-MARCHAL, “Considérations sur l’emploi 
des langues devant les juridictions civiles, commerciales et du travail du premier degré”, Ann. dr. 
Louvain 1989, 183; C. DE BUSSCHERE, “Brussel intra muros en Brussel extra muros. Enkele toepassingen 
van artikel 3, lid 2 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken”, Not. Fisc. M. 
1999, 183; C. DE BUSSCHERE, “De bijzondere rechtspleging van het onroerend beslag en de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Toepassing op onroerende goederen gelegen in een 
gemeente van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde (Provincie Vlaams-Brabant)”, T. Not. 
1999, 403; F. DE PAUW, “De uitvoering van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken 
in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel: toestand begin 2004”, R.W. 2003-04, 1318; F. DE PAUW, 
“Het gebruik der talen in gerechtszaken na de wijziging van de Wet van 15 juni 1935 bij de Wetten van 
16 en 18 juli 2002”, R.W. 2002-03, 1201; F. DE PAUW, “De grondslagen van de taalwetgeving in 
gerechtszaken”, R.W. 2000-01, 1352.  Verder raadplege men ook nr. 2005-1 van P. & B., dat een tiental 
recente uitspraken bevat m.b.t. de taalwetgeving.
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 Naar sanctionering toe wordt vaak (meestal) aangenomen dat de verzachtingsregeling 
van de artikelen 860 e.v. Ger. W. niet toepasselijk is bij schending van de taalwetgeving, aan-
gezien de wet van 1935 in een eigen sanctiesysteem voorziet (lex specialis derogat genera-
libus).1554

 Bij die heersende mening kunnen nochtans vraagtekens geplaatst worden.  Ten eerste is 
het Gerechtelijk Wetboek van 1967 recenter dan de taalwet van 1935 (lex posterior derogat 
priori).  Ten tweede is het sanctiesysteem vervat in de Wet van 1935 niet noodzakelijkerwijze 
incompatibel met de regeling van de artikelen 860 e.v.1555  Eéntaligheid van akten is bv. geen 
normdoel op zich: het normdoel is dat zoveel mogelijk mensen in dit land berecht worden in 
een taal die zij begrijpen (waarbij de wet als uitgangspunt neemt dat de Vlaming het Neder-
lands1556 machtig is, de Waal het Frans1557, de Duitstalige Belg in beginsel het Duits1558, de 
Brusselse natuurlijke persoon mag – in principe – kiezen, en de Brusselse handelsvennoot-
schap wordt geacht tweetalig te zijn1559).1560

                                                 
1554  P. VAN ORSHOVEN, “Wolfijzers en schietgeweren...”, 2000, 49.  Zie voor een toepassing waarbij een 

nietigheid gedekt werd ingevolge toepassing van art. 40 van de Wet van 15 juni 1935: Cass. 7 april 2004, 
P.04.0074/F, www.cass.be.  Zie ook: Antwerpen 12 mei 2004, P. & B. 2005, 45. 

1555  Art. 40 van de Wet van 15 juni 1935 luidt: “Vorenstaande regels zijn voorgeschreven op straf van 
nietigheid. Deze wordt van ambtswege door den rechter uitgesproken. / Evenwel, dekt elk niet zuiver 
voorbereidend vonnis of arrest dat op tegenspraak werd gewezen, de nietigheid van het exploot en van de 
overige akten van rechtspleging die het vonnis of het arrest zijn voorafgegaan. / De akten, nietig 
verklaard wegens overtreding van deze wet, stuiten de verjaring alsmede de termijnen van rechtspleging 
toegekend op straf van verval. / De voorziening in verbreking die na de verwerping van een eerste 
voorziening wordt ingesteld is ontvankelijk indien, op de tweede voorziening, het Hof vaststelt dat in de 
eerste voorziening geen andere nietigheid aanwezig was dan die welke uit een overtreding van deze wet 
voortspruit. / In het bij de vorige alinea voorziene geval, begint de termijn die bij de wet is bepaald om 
zich in verbreking te voorzien, te lopen te rekenen van de dag van de uitspraak van het arrest dat de eerste 
voorziening heeft verworpen; indien de bij de wet bepaalde termijn meer dan één maand bedraagt, wordt 
hij tot die duur teruggebracht.)”. 

1556  Zie art. 2 van de wet van 1935. 
1557  Zie art. 1 van de wet van 1935. 
1558  Zie art. 2bis en 30bis. 
1559  Zie de artikelen 4 en 5 van de wet van 1935.  Het vermoeden van tweetaligheid van de in de Brusselse 

agglomeratie gevestigde handelsvennootschappen, is gesteund op de taalwetgeving in bestuurszaken 
(voor de betrekkingen met hun werknemers dienen zij zowel het Nederlands als het Frans te kennen); 
voor wat betreft de in Brussel gevestigde éénmanszaken, wordt overwegend aanvaard dat zij ook twee-
talig moeten zijn omdat hun cliënteel zich in beginsel in beide landstalen tot hen kan richten.  Meer 
daarover: L. LINDEMANS, bijgewerkt door M. VAN REYBROUCK, Commentaar bij art. 4 van de Wet van 
15 juni 1935, in Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2001, 6.  Er bestaat geen reden om 
dat vermoeden weerlegbaar te achten (bv. een Brusselse éénmanszaak die een boekenwinkel uitbaat 
gespecialiseerd in Franse literatuur) omdat zulks toch alleen maar aanleiding zou geven tot nutteloze dis-
cussies en vertragingen en men ervan mag uitgaan dat het voor een handelsvennootschap gevestigd in 
Brussel, zelfs een éénmanszaak, in principe geen onoverkomelijke zaak zal zijn om een beroep te doen op 
een tweetalige advocaat. 

1560  De enkele vaststelling dat een partij die gedaagd werd voor een Brusselse rechtbank, in het Vlaamse Ge-
west woont, volstaat niet om te besluiten dat zij een toereikende kennis van het Nederlands bezit, zie: 
Cass. 3 oktober 1991, Arr. Cass. 1991-92, 117.  Voor wat betreft de Brusselse rechtspersoon die geen 
handel drijft of die geen handelsvennootschap is, zal rekening moeten worden gehouden met de 
omstandigheden van de zaak.  Een V.Z.W. die een sportclub te Brussel inricht, zal zich vanzelfsprekend 
richten op een Franstalig en een Nederlandstalig publiek, of mag in beginsel geacht worden dat te doen, 
zodat zij in beide talen mag worden gedagvaard.  Een V.Z.W. in Brussel gevestigd die zich bezighoudt 
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Ten derde heeft de wetgever bij de hervorming van 1992 de schending van de taalwet-
geving geschrapt uit de lijst van absolute nietigheden, wat als een duidelijke indicatie mag 
gelden van de bedoeling van de wetgever om miskenningen van de taalwetgeving toch te 
laten ressorteren onder de verzachtingsregeling. 
 
647. Men moet één en ander in perspectief zien.  De taalstrijd is – toch minstens wat het 
taalgebruik in gerechtszaken betreft – gestreden.  Er zijn uiteraard nog communautaire 
spanningen in dit land, maar de verworvenheid dat Vlamingen zich in rechte in hun taal, het 
Nederlands, mogen uitdrukken en in die taal berecht worden, is als zodanig geen strijdpunt 
meer.  Er bestaan inzake gebruik der talen in dit land vanzelfsprekend nog gevoeligheden, 
maar dat neemt niet weg dat de strijdpunten (of gevoeligheden) van vandaag niet meer die 
zijn van in 1935.  Berecht worden in het Nederlands was voor de Vlaming in de negentiende 
eeuw en in het begin van de twintigste eeuw geen evidentie.  Dat tweetalige akten daarom in 
beginsel niet kunnen1561, was toen op zich een geheel verdedigbaar uitgangspunt.  Dat 
uitgangspunt blijft tot op vandaag valabel, maar toch rijst soms de vraag of bepaalde 
toepassingen wel wenselijk zijn. 

Met name heeft de rechtspraak – of minstens de cassatiemiddelen die pleiters op dit stuk 
wel eens aanwenden1562 – i.v.m. de vermelding van een straatnaam of de naam van een ge-
meente in de verkeerde taal1563, toch een ietwat surrealistisch trekje.1564

Toepassing van de verzachtingsregeling zou de futiele discussies over straatnamen in de 
verkeerde taal de kop kunnen indrukken: wie zou immers belangenschade kunnen aantonen 
wanneer in een akte sprake is van de Avenue Louise terwijl het de Louizalaan had moeten 

                                                                                                                                                         
met bv. de promotie van kennis van de Franse letterkunde, richt zich niet op een Nederlandstalig publiek, 
zodat zij mag voorhouden op dezelfde manier te moeten worden bejegend als de in Brussel gevestigde 
Nederlandstalige natuurlijke persoon.  Veel praktisch belang heeft deze kwestie niet, omdat er in Brussel 
relatief weinig V.Z.W.’s zijn die redelijkerwijze kunnen of mogen voorhouden zich uitsluitend te richten 
op een bepaalde taalgroep. 

1561  L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1973, 6. 
1562  Zie bijvoorbeeld het middel dat gesteund was op de volgende omstandigheden: “doordat het arrest [Hof 

van Beroep te Luik, uitspraak doend in het Frans] het adres van de twee eiseressen vermeldt in het Neder-
lands; dat het als adres van de eerste eiseres opgeeft “Tongeren, Industriepark Overhaem, Beekweg” en 
als adres van de tweede eiseres “Mortsel, Oudebaan”, zonder de Franse vertaling van die adressen eraan 
toe te voegen, namelijk “Tongres, Parc Industriel Overhaem, chemin du Ruisseau” wat de eerste eiseres 
betreft, en “Mortsel, Vieille Route”, wat de tweede eiseres betreft”.  Het Hof van Cassatie verwerpt – 
natuurlijk – het middel dat schending van de taalwet opwerpt, overwegende dat “het middel niet aangeeft 
op grond van welke bepalingen de eigennamen, waaruit de adressen van de eiseressen bestaan, de Franse 
wettelijke benaming zouden hebben die het opgeeft in de in die taal eraan gegeven vertaling” (Cass. 14 
november 1996, C.96.0034/F, www.cass.be). 

1563  Cass. 26 februari 2001, S.00.0088/F, www.cass.be, i.v.m. een uitspraak waarin sprake is van “Gent” 
i.p.v. “Gand” en van “Tongeren” i.p.v. “Tongres”.  In de motivering was wel sprake van de benamingen 
in het Frans, zodat de vermelding van de Nederlandstalige benaming in het adres van de partijen, geen 
aanleiding gaf tot vernietiging (het middel werd geacht feitelijke grondslag te missen). 

1564  Zie: Cass. 29 mei 1995, Arr. Cass. 1995, 522 (weliswaar m.b.t. een situatie beheerst door art. 862, oud, 
Ger. W.); Cass. 14 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1043 (Nederlandstalige rechtspersonen geven in hun 
conclusies hun adres op in het Nederlands en het Franstalig arrest neemt dat over in het Nederlands: geen 
schending van de wet).  
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zijn of vice versa?1565  Nog sterker wordt het wanneer men meent aanspraak te kunnen maken 
op een vermelding van een straatnaam uit een gemeente als bv. Mortsel (of enige andere 
ééntalige gemeente; officiële tweetalige straatnamen bestaan in ons land enkel in de Brusselse 
agglomeratie) – zie het reeds vermelde arrest van het Hof van Cassatie dd. 14 november 1996 
waar sprake was van een eiser in cassatie die vond dat een in het Frans gewezen arrest van het 
Hof van Beroep te Luik melding moest maken van de “Vieille Route” te Mortsel in plaats van 
de “Oudebaan” aldaar…1566

In de praktijk wordt meestal als richtsnoer genomen dat indien de straat- of plaatsnaam 
(waarvan een officiële versie in meerdere talen bestaat) in een vonnis minstens één keer (bv. 
in de motivering) in de “juiste” taal vermeld wordt, er geen aanleiding kan zijn tot nietigheid.  
Men zou evenwel moeten aannemen dat zulks nog te streng is: wegens ontstentenis van 
belangenschade mogen in beginsel àlle discussies over de taal van straat- of plaatsnamen in 
de kiem worden gesmoord. 

Precies omdat het criterium van de belangenschade toelaat rekening te houden met de 
concrete omstandigheden, zal er uitzonderlijk toch nog sprake kunnen zijn van een sanctie 
n.a.v. een probleem met een plaats- of straatnaam (het is bv. denkbaar dat iemand werkelijk 
niet weet dat de “Nachtvlinderslaan” in Brussel in het Frans de “avenue des Phalènes” is).  
Toch zal het erg moeilijk zijn om in een concreet geval voor te houden dat er sprake is van 
belangenschade in een dergelijke situatie (een Franstalige die in die straat woont, ziet toch 
elke dag de Nederlandstalige benaming op de straatnaamborden). 
 Het Hof van Cassatie1567 verbrak ooit een Franstalige beslissing waarin in de 
vermelding van de adressen van de partijen, sprake was van “la SA Bierhandel Hemmerechts 
& Zonen, dont le siège social est établi à 1120 Bruxelles, Wimpelbergstraat 13”, op grond van 
het feit dat de naam van de “Wimpelbergstraat” in de uitspraak in het Nederlands was 
weergegeven, niettegenstaande die ligt op het grondgebied van de stad Brussel.1568

 Ontstentenis van belangenschade – die des te meer de ogen uitsteekt omdat die straat in 
het Frans “Rue du Wimpelberg” heet! – kan naar aanleiding van zo’n geval vermijden: (1) dat 
beslissingen gewezen worden die de geloofwaardigheid van het gerecht meer kwaad dan goed 
                                                 
1565  Zie nog: Rb. Turnhout 10 januari 2003, P. & B. 2005, 53 (nietigverklaring van een dagvaarding omdat in 

een Nederlandstalige dagvaarding betekend te Vorst sprake was van een straatnaam weergegeven in het 
Frans (Avenue des…); Arbrb. Tongeren 5 april 2002, A.R. 2001/3128, www.cass.be (weigering nietig-
verklaring wegens anderstalige straatnaam omdat dit gold als een “niet-essentiële vermelding”). 

1566  Cass. 14 november 1996, C.96.0034/F, www.cass.be, hierboven geciteerd in voetnoot.  Zie voor een 
vergelijkbare discussie: Brussel 9 maart 1999, 98/AR/2516, www.cass.be (straatnamen gelegen in het 
Franse taalgebied hebben alleen een officiële Franse benaming, zodat in een Nederlandstalige akte die 
straatnamen in het Frans moeten worden weergegeven; woorden als “rue” of “boulevard” of “avenue” 
maken deel uit van het adres en moeten dus niet vertaald worden). 

1567  Cass. 29 mei 1995, C.94.0389/F, www.cass.be. 
1568  Meer bepaald 1120 Brussel, Neder-Over-Heembeek, een gemeente die bij het grondgebied van de stad 

Brussel is gevoegd bij de wet van 30 maart 1921 betreffende de uitbreiding van de stad Brussel met het 
oog op de expansie van de maritieme installaties – Neder-Over-Heembeek is dus als zodanig niet één van 
de negentien gemeentes, want het is eenvoudigweg geen zelfstandige gemeente of deelgemeente meer; 
het is een deel van de gemeente “Brussel”.  Dit niettegenstaande Neder-Over-Heembeek niet eens grenst 
aan de “vijfhoek”, maar ten Noorden van Laken (ook een deel van de gemeente Brussel, idem voor 
Haren) en Evere (deel van de Brusselse agglomeratie) ligt, naast Strombeek-Bever (Nederlands 
taalgebied). 
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doen; (2) dat het Hof van Cassatie zijn schaarse tijd verliest met voorzieningen gesteund op 
dergelijke futiele middelen; (3) dat de verwijzingsrechter – in casu de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Nijvel1569 – belast wordt met nieuwe behandeling van de zaak; (4) dat de partij die 
voor de feitenrechter gelijk had gekregen opnieuw moet procederen omdat het vonnis het 
woord “Wimpelbergstraat” bevatte en dat de verliezende partij die blijkbaar geen enkel ander 
middel had, m.a.w. geen enkel “serieus” middel, de kans krijgt om zodoende de zaak te 
rekken. 

In het “Wimpelbergstraat-vonnis” was bovendien sprake van aanstelling van een expert.  
Dat kan ook weer aanleiding geven tot een aantal netelige en onwenselijke vragen (wat is nog 
de waarde van het deskundig verslag n.a.v. een vernietigde uitspraak?1570 mag de verwijzings-
rechter er nog rekening mee houden bij wijze van “inlichting”?1571). 
 
648. Bij citaten in de “verkeerde” taal geeft de rechtspraak gelukkig blijk van meer rede-
lijkheid en realiteitszin: wanneer de beslissing niet op het citaat gesteund is, of wanneer de 
zakelijke inhoud van het citaat elders wel in de “juiste” taal is weergegeven, wordt over cita-
ten – gelukkig – niet gevallen.1572  Indien aan die voorwaarde voldaan is, geldt de akte terecht 
niet als een tweetalige akte.1573

Zie voor een toepassing: 
“Overwegende dat het middel er van uitgaat dat het arrest zijn beslissing laat steunen op 

een geheel van overwegingen, waaronder een in het Frans gestelde overweging, zonder dat 
het geviseerde citaat in het Nederlands is vertaald of de zakelijke inhoud ervan in het 
Nederlands in de beslissing is weergegeven; (…) / Dat het geviseerde, in het Frans gestelde 
citaat derhalve een toelichting is bij het oordeel van de appèlrechters en geen overweging 
waarop deze hun beslissing laten steunen; / Dat het middel niet kan worden aangenomen”.1574

 
649. Ook wat betreft de taal van stavingsstukken geeft het Hof van Cassatie blijk van gezond 
verstand: de wering van stukken in een andere taal gesteld, louter omdat er geen vertaling is 
bijgevoegd, miskent het recht van verdediging.1575  De wet zelf voorziet in dit verband 

                                                 
1569  Ook de grotere afstand kan voor de partijen een extra last betekenen. 
1570  Quod nullum est, nullum producit effectum: het valt niet in te zien hoe een deskundig onderzoek zijn 

geldigheid kan behouden wanneer het vonnis waarbij de expert wordt aangesteld, nietig verklaard wordt 
(met name wanneer geen sprake is van partiële cassatie). 

1571  Het antwoord op die vraag moet bevestigend luiden, althans in het geval waarin de vernietiging wordt 
uitgesproken op een grondslag die geen verband houdt met het deskundig onderzoek noch er enige weer-
slag op kan hebben. 

1572  Zie: Cass. 14 april 2000, Arr. Cass. 2000, 798; Cass. 7 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1018; Cass. 30 
mei 1996, Arr. Cass. 1996, 522.  Zie ook nog: Antwerpen 29 november 2004, N.J.W. 2005, 379 en P. & 
B. 2005, 44; Antwerpen 12 mei 2004, P. & B. 2005, 45. 

1573  Zie ook: Cass. 27 maart 2003, C.02.0159/F, www.cass.be. 
1574  Cass. 20 november 2003, C.01.0412/N, www.cass.be. 
1575  Cass. 14 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1131; Cass. 14 november 1997, C.96.0319/F, www.cass.be 

(“Overwegende dat het arrest, door stukken uit de debatten te weren die in een vreemde taal zijn gesteld, 
louter omdat er geen vertaling is bijgevoegd, het recht van verdediging van eiseres miskent”); Cass. 11 
september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 27. 
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trouwens in de mogelijkheid om een vertaling van een anderstalig stavingsstuk te vragen – 
maar van wering is geen sprake (zie art. 8 van de wet van 1935). 
 
650. Wanneer vaststaat dat uit de aard van de miskenning van de regel vervat in de wet van 
1935 of uit de omstandigheden van het geding blijkt dat degene die zich beroept op de schen-
ding van de taalwetgeving onmogelijk naar aanleiding van die beweerde schending heeft kun-
nen dwalen nopens de inhoud van de akte waarin de schending van de taalwetgeving volgens 
hem vervat ligt, of zelfs maar moeilijkheden of ongemakken heeft kunnen ondervinden bij de 
kennisname daarvan, mag (in beginsel) worden besloten tot afwezigheid van opportuniteit 
van enige sanctie, wegens ontstentenis van belangenschade.1576

 
651. De toepassing van de toets van de belangenschade inzake de taalwetgeving, biedt nog 
andere voordelen dan futiele discussies in de kiem smoren.  Het vermijden van artificiële 
resultaten is daar één van. 
 Aldus was er in een arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Luik ooit sprake van een paar Engelse woorden in het arrest, overgenomen uit de 
processtukken (m.b.t. de uitlevering van iemand die ervan verdacht werd heroïne te hebben 
getransporteerd tussen België en de Verenigde Staten), maar zonder vertaling (“Deputy 
Clerck” en “warrant for the arrest”). 
 Strikt gezien ligt er in zo’n geval eigenlijk een tweetalig arrest voor, wat in de systema-
tiek van onze taalwetgeving niet kan.  Het arrest is wel degelijk tweetalig, zij het maar een 
heel klein beetje.  Om toch geen nietigheid te moeten uitspreken, oordeelt het Hof van Cas-
satie echter: “Overwegende dat de omstandigheid dat een paar Engelse woorden uit de pro-
cesstukken letterlijk zijn overgenomen in een arrest dat gesteld is in het Frans, geen afbreuk 
doet aan de eentaligheid van het arrest”.1577

 Zie ook supra: het is bijzonder moeilijk te begrijpen waarom “Wimpelbergstraat” niet 
kan als “warrant for the arrest” (terecht) wel kan. 

                                                 
1576  Wanneer bijvoorbeeld een Franstalige zijn ouders die per hypothese geen woord Nederlands spreken 

maar die wel woonachtig zijn in Overijse, voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dagvaardt in het 
Frans, zou een nietigverklaring van die dagvaarding toch wat ongerijmd zijn – idem als die Franstalige 
bv. zijn voormalige werkgever dagvaardt die een handelsvennootschap is met zetel te Zaventem maar 
blijkt dat de zaakvoerder helemaal geen Nederlands begrijpt en alle briefwisseling en contracten in het 
Frans zijn opgesteld. 

1577  Cass. 29 augustus 1995, P.95.0864/F, www.cass.be.  Van de problematiek i.v.m. de toepasselijkheid van 
art. 861 Ger. W. in strafzaken mag hier abstractie worden gemaakt (zie over die controverse: B. 
ALLEMEERSCH, “De verzachting van de nietigheidssanctie in strafzaken en de regel van art. 779 Ger. 
W.”, (noot onder Cass. 21 mei 2002), R.W. 2002-03, 1178).  Immers: in strafzaken komt het voor dat 
men de nietigheid weigert uit te spreken wegens ontstentenis van belangenschade, zonder dat men dit 
expliciet baseert op art. 861 Ger. W.  Of men m.a.w. de strekking aanhangt dat het criterium van ontsten-
tenis van belangenschade in strafzaken wel of niet een toepassing van art. 861 Ger. W. impliceert, maakt 
op dit stuk geen verschil uit: het uitgangspunt is hier immers belangenschade, ongeacht of men dit in 
strafzaken wel of niet wenst vast te knopen aan art. 861 Ger. W. 

 



 – 505 –

 Het is niet omdat een probleem verband houdt met de taalwetgeving – wat in België nog 
steeds bepaalde gevoeligheden opwekt – dat plots volstrekt disproportionele sancties mogen 
worden opgelegd1578

 
652. Met “Brusselse natuurlijke persoon” wordt hierboven (randnr. 646) bedoeld de “Brus-
selaar” sensu stricto of preciezer uitgedrukt: een inwoner van één van de negentien gemeentes 
die de Brusselse agglomeratie vormen (Anderlecht, Brussel1579, Elsene, Etterbeek, Evere, 
Ganshoren, Jette1580, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, 
Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, 
Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde; zie art. 42 van de wet van 1935). 

Wanneer gedagvaard wordt op grond van de woonplaats van de verweerder maar de 
verweerder woont in een àndere gemeente in het gerechtelijk arrondissement Brussel, dan zal 
het ipso facto gaan om een Vlaamse gemeente, aangezien er geen andere zijn.1581

Het zal dan gaan om een “gewone” Vlaamse gemeente die deel uitmaakt van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel, maar niet van de Brusselse agglomeratie, zoals bv. 
Zaventem of Vilvoorde; er is dan sprake van bevoegdheid (van de Brusselse gerechten op 
grond van een gemeente) “extra muros”,1582 ofwel zal het gaan om een zgn. “faciliteiten-
gemeente”, die wat Brussel betreft strikt gezien “Vlaamse” gemeentes (d.i.: gemeentes die 
deel uitmaken van het Nederlands taalgebied1583) zijn (of in de praktijk soms veeleer: 
waren).1584

                                                 
1578  Zie ook: J. LAENENS, “De gulden middenweg betreffende de taalwetgeving”, (noot onder Cass. 18 okto-

ber 2004), R.W. 2005-06, 547. 
1579  De “gemeente” Brussel bestaat uit: 1000 Brussel (de zgn. “vijfhoek”, het oude stadscentrum); 1020 

Brussel (Laken); 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek); 1130 Brussel (Haren); 1050 Brussel (het 
zuidelijk deel Louiza-Roosevelt); 1040 Brussel (de Europese wijk; Leopold, Schuman en de squares).  
Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren zijn dus thans geen op zich bestaande gemeentes, maar 
onderdeel van de stad Brussel (in de zin van: Brussel als één van de negentien gemeentes die de 
Brusselse agglomeratie uitmaken).  Bij gebruik van termen als “Brussel-Stad” of “Brussel-Hoofdstad”, 
moet men goed opletten dat men exact weet wat bedoeld wordt, aangezien “Brussel-Hoofdstad” soms 
ook gebruikt wordt in de zin van het taalgebied waar hierboven duidelijkheidshalve naar verwezen wordt 
als de Brusselse agglomeratie (zie bv. voor gebruik van de term “Brussel-Hoofdstad” in de betekenis van 
dat taalgebied: L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, o.c., 11). 

1580  In de wet van 1935 is in art. 42 sprake van “Sint-Pieters-Jette”, maar de huidige officiële benaming van 
die gemeente is “Jette”.  Sint-Pieters-Jette is de oude benaming: “Tot in 1644 was Jette een oude 
heerlijkheid, die toebehoorde aan verschillende particulieren.  De Baron van Bouchout verkreeg Jette, 
tijdens een openbare verkoop, van Karel IV, koning van Spanje. In 1659 werd het graafschap Jette 
opgericht, onder de naam van ‘Sint-Pieters-Jette’.” (bron: www.jette.be). 

1581  Waarbij het arrondissement Brussel vanzelfsprekend niet samenvalt met het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel.  Immers: hoger beroep tegen vonnissen van de gerechten van eerste aanleg te Nijvel 
(waaronder bv. gemeentes vallen als Braine-l’Alleud en Braine-le-Château), moet worden ingesteld voor 
het Hof van Beroep te Brussel.  De taal van de rechtspleging zal dan steeds het Frans zijn. 

1582  Meer daarover: C. DE BUSSCHERE, “Brussel intra muros en Brussel extra muros. Enkele toepassingen van 
artikel 3, lid 2 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken”, Not. Fisc. M. 
1999, 183; F. DE PAUW, “De uitvoering van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken 
in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel: toestand begin 2004”, R.W. 2003-04, 1318.

1583  Meer details over de zes faciliteitengemeentes grenzend aan het arrondissement Brussel als zijnde 
behorend tot het Nederlandse taalgebied: L. LINDEMANS, o.c., 13.  Het voornaamste praktische gevolg 
daarvan is dat een inwoner uit die gemeentes in beginsel moet worden gedagvaard in het Nederlands en 
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Meer bepaald moeten gedaagden met woonplaats te Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, 
Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem (zie art. 4, in fine) voor de Brusselse 
gerechten van eerste aanleg in het Nederlands gedaagd worden, maar zij kunnen – bij ontoe-
reikende kennis van het Nederlands – een taalwijziging vragen. 

Een Franstalige die woont in gemeenten als (exemplatieve opsomming) Affligem, Asse 
(waaronder Bekkerzeel), Beersel (waaronder Alsemberg), Bever, Dilbeek, Grimbergen 
(waaronder Beigem en Strombeek-Bever), Halle (waaronder Buizingen), Hoeilaart, Kampen-
hout (waaronder Berg en Nederokkerzeel), Lennik, Meise, Opwijk, Overijse, Pepingen 
(waaronder Beert en Bellingen), Steenokkerzeel, Vilvoorde, of Zaventem (waaronder Nosse-
gem, Sterrebeek en St.-Stevens-Woluwe), moet voor de Brusselse gerechten van eerste aanleg 
m.a.w. noodzakelijkerwijze – althans als de woonplaats van de gedaagde geldt als aankno-
pingspunt en behoudens meerpartijengeschillen1585 – in het Nederlands gedagvaard worden en 
een taalwijziging is in zo’n geval bij ontoereikende kennis van het Nederlands niet mogelijk 
(zie art. 3), onverminderd akkoord tussen alle partijen. 

Of iemand al dan niet een ontoereikende kennis van een bepaalde taal beschikt, is een 
feitenkwestie waarover de rechter onaantastbaar oordeelt rekening houdend met de omstan-
digheden van de zaak, waarbij een persoonlijke verschijning gelast kan worden.1586

Wanneer bv. de meerderheid der verwerende partijen (in een strafzaak) een taalwij-
ziging vraagt, is de rechter niet verplicht daarop in te gaan.1587  In burgerlijke zaken bestaat 
wel de mogelijkheid voor de partijen om eenstemmig de verwijzing naar een anderstalige 
rechtbank te vorderen (zie volgend randnummer). 
 Voor wat betreft de vredegerechten in het arrondissement Brussel waarvan het rechts-
gebied uitsluitend bestaat uit Nederlandstalige gemeentes (dus gemeentes zoals die hierboven 

                                                                                                                                                         
dat bij een betekening aan die inwoner, een Nederlandse vertaling van een in het Frans gestelde akte moet 
worden gevoegd, tenzij de betrokkene in de loop van de procedure gekozen heeft voor het Frans als taal 
van de rechtspleging of met die keuze heeft ingestemd. 

1584  Of een gemeente behoort tot het Nederlandse, het Franse, of het Duitse taalgebied dan wel tot het 
tweetalige taalgebied gevormd door de Brusselse agglomeratie, wordt bepaald door de wetgever.  Dat is 
(reeds meerdere decennia) niet afhankelijk van het resultaat van volkstellingen en het komt de rechter 
evenmin toe te oordelen dat bv. een bepaalde gemeente al dan niet mag gelden als tweetalig (in dezelfde 
zin: L. LINDEMANS, o.c., 11-12). 

1585  Maar ook indien het Frans de taal van de rechtspleging zou zijn, moet een betekening aldaar wel 
vergezeld zijn van een Nederlandse vertaling, tenzij wanneer de bestemmeling gekozen heeft voor het 
Frans als taal van de rechtspleging of die taal heeft aanvaard. 

1586  Cass. 8 juni 1999, P.97.0081/N, www.cass.be.  Het betrof een zaak waarbij een verzoek tot taalwijziging 
en verzending naar de dichtstbij gelegen in het Frans zetelende rechtbank van dezelfde rang verworpen 
werd door de Correctionele Rechtbank van Turnhout, in het licht van de omstandigheden dat de verweer-
der geboren was in Turnhout en altijd in Turnhout en Oud-Turnhout gewoond had, het Nederlands 
perfect beheerste, universitaire studies gevolgd had in Antwerpen en Leuven, gewestelijk ontvanger was 
voor het provinciebestuur van Antwerpen voor de gemeente Vosselaar en tevens ontvanger van het 
OCMW van Vosselaar… 

1587  Cass. 3 maart 1999, P.99.0148/F, www.cass.be (in dat arrest oordeelt het Hof van Cassatie ook dat artikel 
21 van de taalwet – in het raam waarvan het criterium van de meerderheid der verdachten wel 
determinerend kan zijn – niet toepasselijk is op de correctionele rechtbanken die voor de rechtspleging 
uitsluitend gebruik maken van de taal van het eentalige taalgebied waarin zij gevestigd zijn). 
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vermeld die geen deel uitmaken van de “negentien gemeentes” of die geen “faciliteiten-
gemeente” zijn), geschiedt de rechtspleging uitsluitend in het Nederlands (zie art. 3). 
 Volledigheidshalve is, wat de Brusselse context betreft, art. 7bis van de taalwet nog 
meldenswaard: “Voor de vredegerechten van Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Meise kan de 
verweerder met woonplaats te Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wem-
mel, Wezembeek-Oppem, vragen dat de rechtspleging in de Franse taal wordt voortgezet, 
vóór alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid.  (…)  De rechter doet op staande 
voet uitspraak. Hij kan weigeren op de aanvraag in te gaan, indien uit de elementen van de 
zaak blijkt dat de verweerder een toereikende kennis bezit van de taal gebruikt voor het 
opmaken van de akte tot inleiding van het geding. De beslissing van de rechter moet met 
redenen omkleed zijn; zij is voor verzet noch voor beroep vatbaar. Zij is uitvoerbaar op de 
minuut en vóór registratie, zonder andere rechtspleging noch vormvereisten. (…) / De regels 
omschreven in § 1 zijn eveneens van toepassing op de politierechtbanken te Halle en te 
Vilvoorde, die zitting houden in verband met materies bedoeld in artikel 601bis van het 
Gerechtelijk Wetboek.  /  In dat geval draagt de rechter de zaak over aan een rechter benoemd 
in de politierechtbank te Brussel, alsook aan zijn rechtbank.” 
 M.a.w.: de verweerder met woonplaats te Meise die moet verschijnen voor het Vrede-
gerecht te Meise, kan – bij ontstentenis van akkoord van alle wederpartijen – geen taalwijzi-
ging vragen (omdat Meise een gemeente is in het Nederlands taalgebied waar geen faciliteiten 
gelden). 
 
653. De taalwet zit goed in elkaar, want als men alleen de hierbovenstaande regels als 
uitgangspunt zou nemen, dan zouden twee Franstaligen die bv. woonachtig zijn in Hoeilaart 
of in Zaventem (waar toch beduidend meer Franstaligen zich gevestigd hebben dan in bv. 
Kampenhout) maar die bijvoorbeeld uit de echt willen scheiden, genoodzaakt zijn in het 
Nederlands te procederen. 
 Dergelijke onwenselijke resultaten worden vermeden door art. 7: bij eenstemmig ver-
zoek van alle partijen, in limine litis, is steeds een taalwijziging mogelijk.  Om dan het pro-
bleem te vermijden dat de rechtbank de gewenste taal misschien niet machtig is, voorziet de 
wet in een mogelijkheid van verwijzing naar een andere rechtbank.  Art. 7 staat los van de 
Brusselse context: twee Franstaligen met woonplaats te Turnhout die uit de echt willen 
scheiden en die beiden in het Frans willen procederen, kunnen dit (voor de rechtbank waar 
Frans gebruikt wordt die het dichtst bij hun woonplaats gelegen is, of voor de rechtbank die 
de partijen gezamenlijk kiezen); zo ook kunnen twee Duitstaligen met woonplaats in 
Oostende, in het Duits procederen als ze dat beiden willen (maar niet voor een West-Vlaamse 
rechtbank). 
 
654. Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 21 november 2003 is een interessant 
aanknopingspunt voor een analyse van enkele vragen m.b.t. gebruik der talen en sancties.1588

 De verweerder woont in Nijvel, d.i. in Frans taalgebied.  De eiser dagvaardt voor de 
rechtbank van koophandel te Brussel, op grond van een bevoegdheidsclausule op de voorzijde 

                                                 
1588  Brussel 21 november 2003, 2001/AR/805, www.cass.be (weergave). 
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van de facturen.  De dagvaarding is in het Nederlands, maar er wordt een Franse vertaling 
bijgevoegd. 
 Art. 4, § 1 van de wet van 15 juni 1935 bepaalt dat, behoudens de gevallen van artikel 3 
(in casu toepasselijk), het gebruik der talen voor geheel de rechtspleging in betwiste zaken 
voor de gerechten van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is ge-
vestigd, geregeld wordt als volgt: “De akte tot inleiding van het geding wordt in het Frans ge-
steld, indien de verweerder woonachtig is in het Franse taalgebied; in het Nederlands, indien 
de verweerder woonachtig is in het Nederlandse taalgebied; in het Frans of in het Nederlands, 
naar keuze van de eiser, indien de verweerder woonachtig is in een gemeente van de 
Brusselse agglomeratie of geen gekende woonplaats in België heeft”.  Nijvel valt zoals 
bekend niet onder de Brusselse agglomeratie (en evenmin onder het gerechtelijk 
arrondissement Brussel), zodat in zo’n geval de dagvaarding in het Frans moet opgesteld zijn. 
 De vraag is of het redelijk is in een dergelijk geval de dagvaarding nietig te verklaren.  
Aangezien er een vertaling in het Frans was bijgevoegd, lijkt het m.i. passender de keuze voor 
het Nederlands nietig te verklaren, in die zin dat in dat geval de Franse vertaling geacht moet 
worden een geldige dagvaarding uit te maken, waarna de rechtspleging verder in het Frans 
verloopt.  Immers: de taalwet zit weliswaar goed in elkaar, maar een zekere complexiteit is de 
wet niet vreemd1589 en in de praktijk kan het tamelijk ingewikkeld worden, met name bij 
meerpartijengeschillen.  Wanneer men, eventueel mits een taalwijziging, toch nog het 
normdoel van de taalwet kan verwezenlijken, lijkt er in beginsel slechts zelden aanleiding te 
bestaan tot daadwerkelijke nietigverklaring van een processtuk, althans wanneer er een 
vertaling is bijgevoegd.  Wanneer bv. een inwoner van Hoeilaart gedagvaard wordt middels 
een Franstalige dagvaarding, zonder vertaling, lijkt een veroordeling bij verstek m.i. 
onwenselijk.  Het is dan perfect mogelijk dat de bestemmeling – die niet geacht wordt het 
Frans machtig te zijn – niet begrijpt dat het document een dagvaarding is.  Het normdoel is 
dan niet bereikt, wanneer de bestemmeling niet opdaagt.  Wanneer hij echter wel verschijnt, 
kan m.i. de verzachtingsregeling toepassing vinden: wie verschenen is, heeft begrepen dat het 
om een dagvaarding gaat.  De inwoner van, bijvoorbeeld, Hoeilaart, heeft vanzelfsprekend – 
behoudens in sommige meerpartijengeschillen – het recht om in het Nederlands te 
procederen: het staat hem aldus vrij in het Nederlands te concluderen en de taal van de 
rechtspleging dient in zo’n geval het Nederlands te zijn.  De verweerder mag in een dergelijk 
geval ook een Nederlandse vertaling eisen van de gedinginleidende dagvaarding. 
 Ook denkbaar is dat de verweerder slechts een rudimentaire (of zelfs: een net geen per-
fecte) kennis van het Frans heeft en weliswaar heeft begrepen dat hij moet verschijnen, maar 
verder niet exact – of niet tot in de laatste finesses – begrepen heeft wat van hem gevorderd 
wordt.  Als hij er dan in zo’n geval voor kiest te verschijnen, moet m.i. – onder het voor-
behoud zoals hierna vermeld – het normdoel geacht worden te zijn bereikt en ligt er ook geen 
belangenschade voor.  Immers: de verweerder heeft, door te verschijnen, blijkbaar begrepen 

                                                 
1589  En de situatie te velde is ook niet altijd eenvoudig; zie bv. randnrs. 647 en 652, waarin vermeld wordt dat 

Haren, Neder-Over-Heembeek en Laken geen zelfstandig bestaande gemeentes zijn, maar deel uitmaken 
van Brussel-Stad.  Het lijkt bv. ook denkbaar dat men zich al eens vergist over “Woluwe” (Sint-
Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe zijn twee van de “negentien gemeentes”; Sint-Stevens-
Woluwe maakt daarentegen deel uit van Zaventem en ligt in Nederlands taalgebied). 
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dat het om een dagvaarding ging.  Als hij dan vervolgens te kennen geeft een vertaling in het 
Nederlands van de dagvaarding te wensen en hij die verkrijgt, kan hij grondig kennisnemen 
van datgene waartegen hij zich moet verweren. 
 M.a.w.: toepassing van de verzachtingsregeling op inbreuken tegen de taalwetgeving, 
impliceert allerminst dat de doelstellingen van de taalwet in enig opzicht zouden verwateren. 
 
655. Problemen m.b.t. de taalwetgeving, zouden bij uitstek geacht moeten worden in 
beginsel in aanmerking te komen voor regularisering.  Wanneer een bepaald stuk (of 
onderdelen daarvan) in de “verkeerde” taal gesteld zijn, is de nietigverklaring in beginsel 
onwenselijk, behoudens bij volgehouden weigering van de auteur van het stuk om alsnog een 
vertaling te (laten) maken of anderszins het euvel recht te zetten (bv. een nieuwe betekening).  
Zoniet kan de nietigverklaring vergeleken worden met het beschouwen van een auto als 
“totaal verloren” omdat er een schram in de lak zit. 
 Hoewel de voorbeelden in de cassatierechtspraak schaars zijn, duikt nu en dan toch eens 
een arrest op waarin de betrokkene de kans krijgt tot rechtzetting: “Gelet op het bestreden ar-
rest, op 16 februari 1995 in het Duits gewezen door het Hof van Beroep te Luik; / Gelet op de 
beschikking van 16 januari 1996 waarbij de eerste voorzitter van het Hof, na te hebben 
vastgesteld dat het bestreden arrest en het verzoekschrift tot cassatie in het Duits zijn gesteld, 
beslist dat de rechtspleging in het Frans zal worden gevoerd; / Gelet op de memories van ant-
woord die op 5 april 1996 en 11 juni 1996 ter griffie zijn neergelegd en respectievelijk in het 
Nederlands en in het Frans zijn gesteld; / Dat de eerste akte nietig is op grond van artikel 40 
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; / Overwegende 
daarentegen dat de tweede memorie ontvankelijk is, aangezien de bij artikel 1093, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek voor de indiening van die akte bepaalde termijn, door dit arrest 
is gestuit op de datum van de indiening van de nietig verklaarde akte en de gevolgen van die 
stuiting voortduren tot op de dag van die beslissing”. 
 
656. Wanneer men een in het Frans gestelde akte laat betekenen in het Nederlands taal-
gebied, is het bijvoegen van een Nederlandse vertaling niet vereist indien de bestemmeling 
van de betekening gekozen heeft voor het Frans als taal van de rechtspleging, of die taal heeft 
aanvaard (of vice versa; Franse vertaling is in principe vereist bij betekening in het Franse 
taalgebied) (zie art. 38).1590

 Naar sanctionering toe past hier het nodige gezond verstand.  Immers: het is onaan-
vaardbaar dat een tegenpartij met woonplaats te Linkebeek (of elders in het Nederlands 
taalgebied) die het Frans beter machtig is dan het Nederlands, in het raam van een procedure 
die in het Frans gevoerd wordt, een Nederlandse vertaling van bijvoorbeeld een beroepsakte 
zou eisen.  Het past de rechter terzake de nodige beoordelingsvrijheid te bieden.  Wanneer 
men bv. wéét dat de tegenpartij een Franstalige is die in Linkebeek woont, moet geoordeeld 
worden dat men naar aanleiding van een procedure die in het Frans gevoerd wordt, niet nood-
zakelijkerwijze een Nederlandse vertaling dient bij te voegen van een stuk dat op Nederlands 
taalgebied moet worden betekend.  Wie zich in een dergelijk geval op afwezigheid van een 

                                                 
1590  Zie: Cass. 10 april 2003, C.02.0120/F, www.cass.be en P. & B. 2005, 41. 
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vertaling beroept in een situatie waarin de wet een vertaling voorschrijft, mag geacht worden 
geen belangenschade te hebben ondervonden. 

Of iemand al dan niet een bepaalde taal machtig is, is vanzelfsprekend een feiten-
kwestie. 

In sommige gevallen is taalkennis niet makkelijk vast te stellen (immers: men zou kun-
nen veinzen iets niet te begrijpen), maar in andere – zoniet de meeste – gevallen kan een per-
soonlijke verschijning ter zitting toch de nodige opheldering bieden.  Wanneer bijvoorbeeld 
een Franstalige die te Linkebeek woont een vertaling eist van een processtuk in het Neder-
lands, zal hij door de mand vallen als hij er ter zitting niet in slaagt zonder accent te verwoor-
den dat hij een Nederlandse vertaling wenst.  Als hij tweetalig is, zou hij wellicht nog kunnen 
veinzen geen Frans te begrijpen.  In combinatie echter met de stukken van het dossier, zal 
veinzing in de meeste gevallen na een persoonlijke verschijning ter zitting toch uitgesloten 
zijn. 

Precies omdat de feitelijke omstandigheden in vele gevallen doorslaggevend zijn maar 
er ook een enorme verscheidenheid aan toepassingsgevallen bestaat, moet de taalwet met ge-
zond verstand worden toegepast.  Gezond verstand gebruiken kan in sommige gevallen inhou-
den dat men géén vertaling in het Nederlands bijvoegt als men een document moet betekenen 
aan iemand die woont in het Nederlands taalgebied, met name wanneer men pertinent weet 
dat de bestemmeling het Nederlands niet machtig is. 

Als de bestemmeling een vertaling vraagt van een document naar een taal die hij minder 
goed beheerst dan de taal waarin het originele stuk gesteld is, kan hij zich niet beroepen op 
belangenschade bij ontbreken van een – per hypothese volgens de letter van de wet – 
voorgeschreven vertaling.  Ook het normdoel van de wet is dan bereikt, nl. bewerkstelligen 
dat zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk (proces- of stavings)stukken te lezen krijgen in 
een taal die ze begrijpen. 

Als men “absurde” vertalingen vermijdt (en accepteert dat zulks gedaan wordt), ontstaat 
wel een kans dat vergissingen begaan worden.  Zo is denkbaar dat men een Nederlandstalige 
dagvaarding wil betekenen in Wallonië (bv. in Hamme-Mille of Beauvechain), naar aanlei-
ding van een bouwproject in Vlaanderen in het raam waarvan alle contracten en 
werfverslagen in het Nederlands gesteld zijn, en dat de voornaam van de bestemmeling Jan-
Pieter, Koen, Steven, Dirk, Hendrik, Joris of Baldewijn luidt.  Er zijn dan voldoende 
aanwijzingen dat het bijvoegen van een vertaling in het Frans mag gelden als absurd. 

Als dan toch blijkt dat de betrokkene een Franstalige is, spijts alle indicaties (waaronder 
het feit dat hij op een steenworp van de taalgrens woont en het feit dat er wellicht geen vijftig 
Franstaligen zijn met namen zoals voormeld), mag niet zomaar besloten worden tot nietigheid 
van de dagvaarding (of over welke andere betekening het ook moge gaan). 
 In zo’n geval – maar tevens in andere gevallen, bij ontstentenis van zulke sterke 
indicaties dat het gaat om een Nederlandstalige – mag niet te vlug besloten worden tot nietig-
heid van de betekening.  Wenselijk is om een regularisatiemogelijkheid te bieden.  Wanneer 
nochtans blijkt dat de bestemmeling talrijke Nederlandstalige brieven verstuurd heeft en bv. 
op alle vergaderingen Nederlands sprak, mag hij in dat geval geen aanspraak maken op een 
vertaling, ook al woont hij in Wallonië.  Als hij dan toch Franstalig blijkt te zijn (waarbij de 
statistische waarschijnlijkheid dat iemand met een voornaam zoals aangehaald ééntalig Frans-
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talig is, dermate miniem is dat de rechter de betrokkene toch minstens ter zitting mag 
uitnodigen voor een “gesprek”), bestaat er wel aanleiding tot “gewone” (m.a.w. letterlijke) 
toepassing van de taalwet – maar dan niet door nietigverklaring van de akte, wel door het 
opleggen aan degene die liet overgaan tot de betekening, van de verplichting tot het bijvoegen 
van een vertaling. 
 Niet vereist is dat zo’n vertaling beëdigd zou zijn. 
 Slechts wanneer degene die liet overgaan tot betekening weigert de vertaling naderhand 
alsnog na te sturen (het valt niet in zien waarom de vertaling bij exploot betekend zou moeten 
worden wanneer de bestemmeling van het oorspronkelijk exploot verschenen is) in omstan-
digheden waarin volstrekt zeker is dat het verzoek tot vertaling niet chicaneus is (of minstens 
wanneer er geen enkele aanwijzing in die richting bestaat), desnoods na persoonlijke verschij-
ning der betrokkenen ter zitting (dus in concreto: pas nadat de rechter de partij bevolen heeft 
om alsnog een vertaling bij te voegen) mag in een dergelijke constellatie naar het wapen van 
de nietigheid gegrepen worden, als ultimum remedium. 
 De redelijkheid en het gezond verstand moeten wel van twee kanten komen: wanneer 
men, bv. als Nederlandstalige bouwheer, laat overgaan tot betekening van een dagvaarding 
(om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven) aan aannemer Jean-Bap-
tiste of Henri-Paul1591 woonachtig te Bastogne (Bastenaken) die werkzaamheden verricht 
heeft aan een woning te Oud-Heverlee, biedt de omstandigheid dat het lastenboek in het 
Nederlands was opgesteld, nog geen excuus om lastens de aannemer een Nederlandstalige 
dagvaarding te betekenen zonder vertaling.1592  Het is perfect denkbaar1593 dat uiteindelijk de 
taal van de rechtspleging het Nederlands zal worden (bv. omdat een andere verweerder in 
Vlaanderen woont, of omdat de bevoegdheid ratione loci gestoeld is op art. 624, 2°, 3° of 4°).  
Wanneer blijkt dat het lastenboek niet door de aannemer maar door een Nederlandstalige 
architect was opgesteld en dat de betrokken aannemer zijn brieven schreef in het Frans (of 
zelfs in gebroken Nederlands), mag een Franse vertaling voor de betekening in het Franse 
taalgebied wel vereist worden.  Als de aannemer in zo’n geval niet eens verschijnt, is het 
denkbaar dat hij niet of niet tijdig begrepen heeft dat het document een dagvaarding betreft.  
Als hij wel tijdig verschijnt, heeft hij op zijn minst begrepen dat het een dagvaarding betrof, 
maar in dat geval mag hij vanzelfsprekend, conform de bepalingen van de taalwet, van de 
betekende akte een (desnoods navolgende) Franse vertaling eisen. 
 Wanneer de rechter in deze hypothese ter inleidingszitting vaststelt dat de aannemer niet 
verschijnt, mag niet onmiddellijk naar het wapen van de nietigheid gegrepen worden.  De 
rechter moet in een dergelijk geval opmerkzaam zijn en aan de hand van het dossier van de 

                                                 
1591  Het feit dat iemand in België een Franse naam draagt, is natuurlijk geen indicatie van het feit dat hij 

Franstalig zou zijn.  Het enige waar een Franse naam in België op wijst, is dat het wellicht om een 
Franstalige of een Nederlandstalige gaat.  Als hij dan ook nog eens in Bastogne woont, liggen er geen 
indicaties voor dat het gaat om een Nederlandstalige, i.t.t. Diederik of Pieter woonachtig te Hamme-Mille 
(of enige andere gemeente op Frans taalgebied met een substantieel aantal Nederlandstalige inwoners): 
statistisch lijkt het erg onwaarschijnlijk dat een Franse vertaling van een in het Nederlands gesteld 
exploot voor hen nuttig is. 

1592  Tenzij uit de stukken van het dossier zou blijken dat die aannemer eigenlijk Nederlandstalig is. 
1593  En in het voorbeeld waarin gedagvaard wordt om te verschijnen voor de Rechtbank te Leuven, is iets 

anders trouwens ondenkbaar. 
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rechtspleging vaststellen dat een Franse vertaling blijkbaar niet aan de betekende dagvaarding 
gehecht was, zodat de bestemmeling het document mogelijkerwijze niet begrepen heeft.  De 
aangepaste werkwijze in zo’n geval is om de zaak uit te stellen op bv. een tweetal weken, 
teneinde de eiser de mogelijkheid te bieden om de verweerder opnieuw te dagvaarden, maar 
dan met een Franse vertaling bij het exploot gevoegd.  Als de verweerder niet verschenen 
was, lijkt een nieuwe betekening (d.w.z. bij gerechtsdeurwaardersexploot) noodzakelijk, 
zodat de bestemmeling moeilijker kan dwalen over de aard van het hem bezorgde document 
en zodat ook alle waarborgen verbonden aan de betekening van een dagvaarding hun 
uitwerking krijgen (tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, voorafgegaan door een 
raadpleging van het rijksregister).  In die constellatie mag de zitting waarnaar de zaak wordt 
uitgesteld, ten aanzien van de verweerder die pas in dergelijke omstandigheden een vertaling 
van het exploot ontving, beschouwd worden als de inleidingszitting. 
 Indien de eisende partij in een dergelijk geval vervolgens geen vertaling blijkt te hebben 
opgesteld, kan vanzelfsprekend alsnog de nietigheid van de dagvaarding worden uitgespro-
ken.  Opnieuw beginnen, maar met respect voor de bepalingen van de taalwet, is dan niet 
uitgesloten (tenminste indien inmiddels geen ander probleem is opgedoken, bv. verjaring). 
 De nietigheid geldt in zo’n geval uitsluitend ten aanzien van de bestemmeling van de 
betekening waar een vertaling had moeten worden bijgevoegd.  In ons voorbeeld blijft de in 
het Nederlands gestelde dagvaarding geldig ten aanzien van de (per hypothese in Vlaanderen 
wonende) architect.  Er is – behoudens termijnverstrijking – dan uiteraard geen bezwaar tegen 
een dagvaarding in tussenkomst op initiatief van de architect, noch tegen een nieuwe (maar 
geldige, dus met vertaling) dagvaarding uitsluitend gericht tegen de in Wallonië wonende 
aannemer, waarna de zaken (eventueel nadat in beide zaken identieke conclusies werden 
opgesteld, die bv. twee algemene rolnummers dragen) kunnen worden samengevoegd.  Iets 
dergelijks is in ons voorbeeld natuurlijk slechts mogelijk indien de bevoegdheid ratione loci 
gesteund is op een andere grondslag dan de woonplaats van een der verweerders.  Indien geen 
ander aanknopingspunt voor de bevoegdheid ratione loci voorligt dan de woonplaats van de 
verweerder, mag men in samenhangende zaken wel dagvaarden voor de rechtbank van de 
woonplaats van de verweerder, maar de samenvoeging zal men in zo’n geval slechts kunnen 
verkrijgen nadat rechtbank A de zaak verwezen heeft naar rechtbank B.  De uiteindelijke 
beslissing om twee zaken wegens samenhang te voegen, kan slechts genomen worden door 
één bepaalde rechtbank. 
 Wanneer geprocedeerd wordt “met vallen en opstaan” zoals in het hierboven 
beschreven voorbeeld, mag daarmee rekening worden gehouden bij de begroting van de 
gerechtskosten.  Stel dat de aannemer tegen wie twéé betekeningen gericht waren uiteindelijk 
veroordeeld wordt, dan spreekt het voor zich dat er, in de omstandigheden van de zaak, 
bezwaarlijk aanleiding kan bestaan om hem ook te veroordelen tot betaling van de kosten van 
de eerste betekening (per hypothese in het Nederlands en niet gevolgd door een verschijning 
van de aannemer).  Als hij daarentegen wèl verschijnt maar toch een vertaling van de 
dagvaarding eist, waarna die vertaling hem per aangetekende brief bezorgd wordt, bestaat er 
geen reden om hem de kosten van de dagvaarding niet ten laste te leggen (uiteraard indien hij 
veroordeeld wordt).  Indien daarentegen, nadat hij reeds na de eerste betekening verschenen 
is, toch nog een tweede (in die hypothese nutteloze) betekening volgt om hem de vertaling te 
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bezorgen, kunnen aan de aannemer in beginsel slechts de kosten van één betekening ten laste 
worden gelegd. 
 
657. Beknoptheidshalve worden in wat volgt nog enkele beginselen of toepassingen van de 
taalwet kort vermeld, die omwille van hun praktische relevantie meldenswaard zijn. 
 
658. Om te vermijden dat een verzoek tot taalwijziging verwordt tot een louter vertragings-
maneuver, is een zekere mate van formalisme hier niet ongepast.1594  Aldus is een verzoek tot 
taalwijziging – uiteraard – slechts mogelijk in limine litis.  De rechter dient er slechts acht op 
te slaan indien de verweerder het eigenhandig geschreven en ondertekend heeft, of indien hij 
in persoon ter zitting verschijnt en het mondeling formuleert.1595  Die vormvereisten impli-
ceren in beginsel dat de rechter geen acht moet slaan op het verzoek tot taalwijziging dat 
getypt, gedrukt of geprint is, ook al heeft de verweerder het persoonlijk ondertekend.  Gelet 
op het toenemende gebruik van allerlei apparatuur voor de weergave van woorden op papier, 
moet de rechter het niet in de juiste vorm gestelde verzoek tot taalwijziging nochtans niet 
onmiddellijk als onbestaande beschouwen (d.i. een vorm van nietigheid).  Een mogelijkheid 
tot regularisatie is hier op haar plaats, althans indien het probleem enkel de vorm van het 
verzoek tot taalwijziging betreft.  Indien het daarentegen, in verkeerde vorm, geformuleerd 
wordt door een in Brussel gevestigde handelsvennootschap, mag het zonder meer worden af-
gewezen (aangezien die geacht wordt tweetalig te zijn).1596  Hetzelfde geldt bv. voor het geval 
waarin de bevoegdheid van de Brusselse rechtbank niet gesteund is op de woonplaats van de 
verweerder maar wel op de plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd en die bv. in 
het Nederlandse taalgebied ligt: in dat geval is een dagvaarding in het Nederlands geheel 
rechtsgeldig en mag een verzoek tot taalwijziging (in juiste of verkeerde vorm gesteld) buiten 
beschouwing gelaten worden (in concreto: ongegrond worden verklaard indien het in juiste 
vorm gesteld is, of nietig verklaard worden of zonder meer afgewezen of buiten beschouwing 
gelaten indien het niet in juiste vorm gesteld is, zonder regularisatiemogelijkheid, die per 
hypothese toch niet kan baten).  Indien het verzoek tot taalwijziging daarentegen afkomstig is 
van een natuurlijke persoon die aanspraak zou kunnen maken op een taalwijziging (omdat het 
een inwoner van de Brusselse agglomeratie betreft of een inwoner van één van de zes facili-
teitengemeenten palend aan de Brusselse agglomeratie), mag de rechter een mogelijkheid tot 
regularisatie inlassen (door de verweerder in persoon ter zitting uit te nodigen, of door hem 
uit te nodigen een nieuw verzoek tot taalwijziging in te dienen, maar dan wel door hemzelf 
met de hand geschreven en door hem ondertekend; andere vormvereisten zijn er niet). 
 Ook al voldoet het verzoek tot taalwijziging aan alle vormvoorschriften, dan nog staat 
het de rechter vrij de betrokkene ter zitting uit te nodigen voor een “gesprek”.  Als dan blijkt 

                                                 
1594  Zie voor een toepassing: Rb. Brussel 27 januari 2003, P. & B. 2003, 50 (verzoek tot taalwijziging hand-

geschreven door een verwerende partij die in éénzelfde verzoekschrift ook een verzoek tot taalwijziging 
formuleert namens zijn echtgenote, tweede verweerster, die het verzoekschrift mede ondertekent; 
afgewezen als onontvankelijk). 

1595  L. LINDEMANS, bijgewerkt door M. VAN REYBROUCK, Commentaar bij art. 4 van de Wet van 15 juni 
1935, in Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2001, 7. 

1596  Cf. supra, randnr. 646. 
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dat de betrokkene zich niet vlotter uitdrukt in de door hem gevraagde taal dan de oorspronke-
lijke taal, is er geen reden om het verzoek tot taalwijziging toe te kennen. 
 
659. Vreemdelingen kunnen, net zoals de Belgen, een taalwijziging vragen (maar natuurlijk 
niet naar een andere taal dan een taal die mogelijk is op grond van de taalwet; zie ook randnr. 
672).  Wanneer echter een vreemdeling helemaal geen Frans c.q. helemaal geen Nederlands 
begrijpt, is er geen reden om een verzoek tot taalwijziging naar die taal toe te kennen. 
 CLOSSET-MARCHAL meent in dit verband dat een vereiste zou gelden dat de vreemde-
ling in België zou moeten verblijven opdat hij een taalwijziging zou kunnen vragen.1597  Voor 
een dergelijk vereiste ontbreekt echter iedere wettelijke grondslag.1598

 
660. Wanneer in de procedure voor een gerecht van eerste aanleg met zetel in het arron-
dissement Brussel (d.w.z. de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, of de rechtbank van 
koophandel of de arbeidsrechtbank aldaar) meerdere verweerders zijn, moet de procedure 
worden verder gezet in de taal van de akte tot inleiding van het geding, behoudens wanneer de 
meerderheid van de verweerders de taalwijziging vraagt.  Voor het bepalen of de meerderheid 
van de verweerders de taalwijziging vraagt, dient rekening gehouden met alle verweerders, 
ongeacht hun woonplaats.1599

 Het lijkt logisch dat partijen die geacht worden tweetalig te zijn (zie randnr. 646 m.b.t. 
de Brusselse handelsvennootschappen), bij de berekening van die meerderheid niet worden 
meegeteld.  Dat staat niet letterlijk zo in art. 6 van de taalwet (daarin staat wel dat voor het 
bepalen van de meerderheid, geen rekening wordt gehouden met de verweerders die geen 
gekende woonplaats hebben).  Het strookt wel met de systematiek van die wetsbepaling: de 
rechter kan immers het verzoek tot taalwijziging afwijzen indien uit de elementen van de zaak 
blijkt dat de verweerders voldoende de taal kennen die werd gebruikt voor de gedingin-
leidende akte. 
 
661. Het feit alleen dat de vermelding ontbreekt dat de tolk beëdigd is, heeft geen nietigheid 
tot gevolg van het proces-verbaal van een verhoor, op voorwaarde dat die hoedanigheid 
daadwerkelijk is nagegaan.1600

 De oproeping van een beëdigd vertaler door de raadkamer en door de kamer van 
inbeschuldigingstelling, impliceert niet dat het verhoor dat door de onderzoeksrechter zonder 
bijstand van een dergelijke vertaler is afgenomen, nietig is.1601  Dezelfde logica kan ook in 
burgerlijke zaken, mutatis mutandis, aan de orde zijn: wanneer bv. een Franstalige technisch 
raadsman van een partij heeft deelgenomen aan expertiseverrichtingen in het Nederlands en 
hij vervolgens wordt opgeroepen als getuige en hij tijdens zijn getuigeverklaring voor de 

                                                 
1597  G. CLOSSET-MARCHAL, “Considérations sur l’emploi des langues devant les juridictions civiles, commer-

ciales et du travail du premier degré”, Ann. dr. Louvain 1989, 186.
1598  In dezelfde zin: L. LINDEMANS et al., Commentaar bij art. 4, l.c., 7, voetnoot 10. 
1599  Cass. 5 januari 2006, C.04.0122/N, www.cass.be. 
1600  Cass. 9 augustus 2005, P.05.0959/F, www.cass.be (weergave). 
1601  Cass. 22 juli 2003, P.03.1019/F, www.cass.be. 
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rechtbank beroep kan doen op de diensten van een tolk, impliceert dit niet dat de expertisever-
richtingen nietig zouden zijn. 
 Wanneer een tolk niet komt opdagen, bv. wegens ziekte, gebeurt het in de praktijk al 
eens dat de deurwaarder aan de aanwezige advocaten vraagt of iemand onder hen een be-
paalde vreemde taal spreekt – indien dat het geval is, trekt men de toga uit, leest men een 
eedformule voor en wordt men door de voorzitter ter plekke (en letterlijk pour les besoins de 
la cause) beëdigd.  Die praktijk is op zich niet verwerpelijk, op voorwaarde dat hij niet ver-
wordt tot een schertsvertoning.  Een zekere verantwoordelijkheidszin vanwege de advocaat 
die “ja” antwoordt op de vraag of hij bv. Duits spreekt, is aangewezen.  Dezelfde verant-
woordelijkheidszin mag verwacht worden van de voorzitter die zou vaststellen dat de als tolk 
opgetrommelde advocaat uiteindelijk slechts blijkt te beschikken over een ietwat “roestige” 
kennis van de betrokken vreemde taal.  Als het werkelijk te erg blijkt, moet men in zo’n geval 
de zaak durven uitstellen, totdat een “echte” tolk beschikbaar is.  Als evenwel, bv. in een 
procedure voor de raadkamer in het raam van de verlenging van een voorlopige hechtenis, de 
verdachte alle feiten bekend heeft en sowieso op apathische wijze iedere hem gestelde vraag 
beantwoordt met “ja”, moet van de “tolk ad hoc” geen absolute perfectie verlangd worden.  
De taalwet moet immers op zinvolle en praktische wijze worden toegepast. 
 
662. Het feit dat de dagvaarding de gemeente van de geboorte en van de woonplaats van een 
partij vermeldt in de taal van deze plaats in plaats van in de taal van de rechtspleging, heeft 
geen nietigheid van de dagvaarding tot gevolg.1602

Zie ook supra, randnr. 647, i.v.m. namen van plaatsen en straten. 
 
663. De vermelding in een vonnis of arrest in de oorspronkelijke taal van de benaming van 
een buitenlandse wet levert geen schending op van artikel 14, Taalwet Gerechtszaken.1603  Dat 
is vergelijkbaar met de vermelding van de benaming van “iets” waarvan geen officiële 
vertaling in bv. het Nederlands bestaat (zoals een straatnaam in het Franse taalgebied; cf. 
supra, randnr. 647). 
 
664. Een vonnis gesteld in één van onze landstalen, schendt de taalwetgeving niet door 
sommige van de in het vonnis genoemde management-functies aan te duiden met hun be-
drijfsinterne Engelse benaming.1604  Met name was in het vonnis sprake van termen, over-
genomen uit de processtukken, als “general manager”, die rechtstreeks onder de “Board of 
Directors” staat. 
 Een voorziening c.q. middel waarin iets dergelijks geargumenteerd wordt, zou eigenlijk 
onontvankelijk moeten worden verklaard wegens ontstentenis van belangenschade (vgl. rand-
nrs. 608 en 611). 

                                                 
1602  Cass. 12 april 2005, P.05.0149/N, www.cass.be. 
1603  Cass. 8 maart 2005, P.05.0020/N, www.cass.be. 
1604  Cass. 7 maart 2005, S.04.0103/N, www.cass.be.  Zie ook: Cass. 18 oktotber 2004, C.03.0575/N, 

www.cass.be. 
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 In een sociaalrechtelijk geschil tussen een onderneming en een “general manager”, bv. 
over de vraag of er sprake was van een ondergeschikt verband, kan noch de ene noch de an-
dere partij ernstig voorhouden dat zij niet weet wat bedoeld wordt met “general manager”. 
 
665. Argumenten die in een processtuk worden aangehaald louter ter ondersteuning van een 
middel of een grief, mogen evenmin gesteld zijn in een andere taal dan die van de rechtsple-
ging.1605

Anderstalige citaten waarvan de zakelijke inhoud elders in het processtuk wordt weer-
gegeven, zijn wel aanvaardbaar.1606

 De plaats van anderstalige citaten heeft geen belang – ook als zij in een beroepsakte bv. 
opgenomen zijn onder het opschrift “feiten” en niet onder “grieven”, kunnen zij een 
schending van de taalwet opleveren.1607

 
666. Een vonnis dat zijn beslissing grondt op een stavingsstuk dat in het vonnis in het Engels 
geciteerd wordt, zonder vertaling noch weergave van de zakelijke inhoud (m.a.w. zonder al 
dan niet “vrije” of “samenvattende” vertaling) of zelfs maar de teneur ervan (m.a.w. zonder 
aanduiding in parafraserende bewoordingen van de strekking van het anderstalige citaat), is 
nietig.1608

 Bij die rechtspraak kunnen nochtans vraagtekens worden geplaatst.  Met name in geval-
len waarin tussen de partijen in het Engels gecorrespondeerd werd, zou nietigverklaring op 
grond van Engelse aanhalingen in het vonnis waarop de uitspraak gesteund is zonder weer-
gave van zakelijke inhoud of teneur ervan in het vonnis, mogen worden geweigerd, wegens 
ontstentenis van belangenschade (vergelijk randnrs. 575, 651 en 664). 
 Men dient in dit geval ook oog te hebben voor de doelstellingen en de wordingsgeschie-
denis van de taalwet: in het begin van de twintigste eeuw was een geschil tussen een Vlaamse 
boer en een Franstalige grootgrondbezitter couranter dan een procedure waarbij een Ierse 
luchtvaartmaatschappij betrokken was (zoals in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 
16 september 2004).  Er is m.a.w. een grotere kans dat de Ierse luchtvaartmaatschappij de ver-
taling niet begrijpt dan het Engelse citaat zelf. 
 
667. Het Hof van Cassatie hoeft niet in te gaan op een grond van niet-ontvankelijkheid opge-
worpen in een gedeeltelijk in een andere taal dan deze van de rechtspleging gestelde memorie 
van antwoord.1609  Tweetalige aktes zijn immers in de systematiek van de taalwet van 1935 in 
beginsel niet mogelijk. 

                                                 
1605  Cass. 18 oktober 2004, C.03.0575/N, www.cass.be en P. & B. 2005, 36. 
1606  Idem (impliciet); Cass. 27 maart 2003, C.02.0159/F, www.cass.be.  Zie ook onder randnr. 648 m.b.t. 

citaten in vonnissen. 
1607  Cass. 26 september 2005, S.05.0017/N, www.cass.be en P. & B. 2005, 299. 
1608  Cass. 16 september 2004, C.04.0132/F, www.cass.be en P. & B. 2005, 39.  In dezelfde zin: Cass. 14 april 

2000, C.99.0089/F, www.cass.be (nietigverklaring van een Franstalig arrest waarin een zin uit een 
Engelstalig contract wordt aangehaald zonder vertaling of weergave van de zakelijke inhoud ervan). 

1609  Cass. 29 oktober 2004, C.03.0284/N, www.cass.be. 
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 Zo ook hoeft het Hof van Cassatie geen acht te slaan op een akte van afstand die in de 
“verkeerde” taal gesteld is.1610

 Wanneer een verzoekschrift waarmee een voorziening in cassatie wordt ingesteld in de 
“verkeerde” taal gesteld is (d.w.z. niet de taal van de rechtspleging1611), is de voorziening 
niet-ontvankelijk.1612

Hetzelfde geldt wanneer de voorziening een middel bevat waarin een passage uit een 
stavingsstuk wordt aangehaald in een andere taal dan die van de rechtspleging zonder dat de 
vertaling of de zakelijke inhoud ervan wordt weergegeven in de taal van de rechtspleging.1613  
Het middel van niet-ontvankelijkheid wordt, wanneer daartoe aanleiding bestaat, door het Hof 
van Cassatie ambtshalve opgeworpen.1614

 Het gevolg van die rechtspraak is dat de rechtzoekende eigenlijk wandelen gestuurd 
wordt op grond van iets wat voor hem wellicht onwaarschijnlijk lijkt.  Wenselijk ware dat de 
auteur van de voorziening in zo’n geval de kans krijgt om de passage alsnog te vertalen. 
 
668. De dagvaarding waarbij de beslagene (derden)verzet doet tegen een bewarend beslag 
waartoe op eenzijdig verzoekschrift toelating is verleend, moet worden gesteld in de taal die 
voor de gedinginleidende akte is bepaald.1615  Het gaat m.a.w. om een nieuw geding, niet om 
een voortzetting van de rechtspleging.1616

Een schuldeiser gevestigd te Gent die bewarend beslag wenst te doen leggen bij een 
debiteur in Brussel gevestigd, mag het verzoekschrift tot bewarend beslag in het Frans 
opstellen.  De debiteur moet echter een dagvaarding in (derden)verzet gericht tegen de in 
Gent gevestigde beslaglegger in het Nederlands opstellen.1617

 
669. Meldenswaard is de beschikking van de Brusselse Voorzitter dd. 2 maart 1999.1618  De 
Voorzitter oordeelt dat het derdenverzet de inleiding van een geding betreft in de zin van de 
Wet van 15 juni 1935.  Wat dat betreft, ligt de uitspraak in de lijn van het arrest van het Hof 
van Cassatie van 26 november 1999 (cf. het vorige randnr.).  De uitspraak is interessant 
omdat zij gewezen is n.a.v. een beschikking op eenzijdig verzoekschrift waarbij een voorlopig 
bewindvoerder werd aangesteld.  De regel zoals verwoord door het arrest van het Hof van 
                                                 
1610  Cass. 13 juni 2000, P.00.0547/N, www.cass.be. 
1611  Behoudens de regeling vervat in de artikelen 27bis e.v. van de taalwet i.v.m. gebruik der talen voor het 

Hof van Cassatie bij voorzieningen tegen Duitstalige beslissingen. 
1612  Cass. 13 juni 2000, P.00.0547/N, www.cass.be. 
1613  Cass. 8 juni 2000, F.97.0047/N, www.cass.be. 
1614  Cass. 8 juni 2000, F.97.0047/N, www.cass.be. 
1615  Cass. 26 november 1999, Arr. Cass. 1999, 632, J.L.M.B. 2000, 101, noot G. DE L., A.J.T. 1999-00, noot 

J. BILLIET, J.T. 2000, 419, noot H. BOULARBAH en J. ENGLEBERT. 
1616  Meer hierover bij: K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2004, nrs. 90-91.  Zie ook: 

J. BILLIET, “Het taalgebruik in de vordering door de beslagene strekkende tot nietigverklaring van de 
machtiging tot bewarend beslag onder derden door de beslagrechter verleend: Een valkuil?”, (noot onder 
Cass. 26 november 1999), A.J.T. 1999-2000, 483. 

1617  Idem. 
1618  Voorz. Rb. Brussel 2 maart 1999, P. & B. 1999, 349. 
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Cassatie in het arrest van 26 november 1999 geldt m.a.w. ook buiten de context van het 
beslagrecht en strekt zich uit tot elk derdenverzet.1619

 
670. Wat woonstkeuze betreft, werd in randnr. 148 reeds opgemerkt dat de betekening aan de 
gekozen woonplaats facultatief is indien de bestemmeling een woon- of verblijfplaats in Bel-
gië heeft. 
 Wanneer aldus een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in de Brusselse agglome-
ratie een woonstkeuze gedaan heeft op een adres gelegen in het Nederlandse taalgebied, is het 
perfect mogelijk aan die rechtspersoon een in het Frans gestelde akte te laten betekenen op 
haar zetel in Brussel.1620

 Een betekening in Oostende in het Frans aan een persoon (bv. een Fransman) met ver-
blijfplaats in Oostende en met gekozen woonplaats in Brussel, is in principe nietig – zij moet 
in beginsel in het Nederlands gebeuren.1621  Dat geldt trouwens voor alle betekeningen in het 
Frans in het Nederlandse taalgebied (tenzij de taal van de rechtspleging het Frans is en de be-
stemmeling voor het Frans gekozen heeft of die taal heeft aanvaard als taal van de rechts-
pleging; zie randnr. 656). 

Zoals hierboven (cf. randnrs. 647, 650, 651 en 654) reeds opgemerkt, moet in zo’n 
geval aanvaard worden dat de verzachtingsregeling toepassing kan vinden.  Zeker wanneer 
blijkt dat de bestemmeling beter Frans dan Nederlands begrijpt, kan hij zich toch bezwaarlijk 
op belangenschade beroepen. 
 
671. Het Arbitragehof heeft geoordeeld dat het bestaan van faciliteiten voor inwoners in ge-
meenten met een bijzonder taalstatuut geen ongrondwettige discriminatie impliceert, met na-
me omdat het berust op een objectief criterium (het gaat telkens om gemeenten die aan een 
ander taalgebied palen) en omdat het niet onevenredig is met de nagestreefde doelstelling (de 
goede rechtsbedeling waarborgen).  Art. 23 van de taalwet is derhalve niet ongrondwettig.1622

De prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie werd negatief beantwoord; zij 
wordt in extenso geciteerd omdat zij – hoewel gewezen naar aanleiding van een strafzaak en 
dus in beginsel geen vraagstuk van burgerlijk procesrecht, ware het niet dat de rechtspraak in 
strafzaken m.b.t. taalgebruik in gerechtszaken ook relevantie heeft of kan hebben voor het 
burgerlijk procesrecht; het gaat immers over dezelfde wet – inzicht biedt in de verschillende 
regimes toepasselijk in enerzijds de gewone eentalige gebieden tegenover anderzijds het 
tweetalig gebied in België (d.i. de negentien Brusselse gemeenten) en de gemeenten met 
bijzonder taalstatuut.  De prejudiciële vraag luidde als volgt: “Schendt artikel 23 van de Wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in zoverre deze wetsbepaling in haar alinea twee het verzoek van een beklaagde 
om wijziging van de taal van de rechtspleging beperkt tot de beklaagde die alleen de 

                                                 
1619  K. WAGNER, Derdenverzet, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2004, nrs. 91. 
1620  L. LINDEMANS, bijgewerkt door M. VAN REYBROUCK, Commentaar bij art. 4 van de Wet van 15 juni 

1935, in Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2001, 4. 
1621  Idem. 
1622  Arbitragehof 4 november 1998, nr. 11/1998, B.S. 20 januari 1999, www.cass.be. 
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gevraagde taal kent of zich gemakkelijker in deze taal uitdrukt, en in haar alinea vier aan de 
rechtbank de mogelijkheid geeft niet in te gaan wegens de omstandigheden van de zaak op 
een verzoek van de beklaagde tot wijziging van de taal van de rechtspleging, terwijl de 
rechtbank een aanvraag van verzoekers bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16 [d.w.z. 
inwoners van de Brusselse agglomeratie en inwoners van de faciliteitengemeenten] van 
dezelfde wet alleen kan weigeren wanneer de verzoeker de taal waarvan hij het gebruik voor 
de rechtspleging vraagt niet verstaat”.1623  Die arresten werden gewezen n.a.v. een verzoek tot 
verwijzing naar een Franstalige rechtbank geformuleerd voor de Correctionele Rechtbank van 
Turnhout door een inwoner van wie niet betwist werd dat zijn moedertaal het Nederlands was. 
 De prejudiciële vraag is ook illustratief voor het feit dat de lat in burgerlijke zaken 
hoger ligt dan in strafzaken.  In strafzaken is een verzoek tot taalwijziging mogelijk voor de 
beklaagde die alleen de gevraagde taal kent of zich gemakkelijker in deze taal uitdrukt (voor 
wat betreft beklaagden die niet in Brussel wonen of in een faciliteitengemeente) of naar vrije 
keuze van de beklaagde (als hij in Brussel woont of in een faciliteitengemeente, tenzij hij de 
gevraagde taal niet begrijpt).  In burgerlijke zaken daarentegen is het criterium: bij 
toereikende kennis van de oorspronkelijke taal, kan de rechter het verzoek tot taalwijziging 
afwijzen.  Een ander aspect dat in burgerlijke zaken verschilt, is dat de verweerder die 
gedaagd wordt voor een rechtbank in een eentalig gebied (of voor de Brusselse rechtbanken 
zetelend op grond van een aanknopingspunt “extra muros”1624) niet eens een taalwijziging kan 
vragen – tenzij zij door alle partijen eenstemmig gevraagd wordt. 
 
672. De Europese integratie heeft vooralsnog niet tot gevolg dat EU onderdanen voor de 
Belgische rechtbanken zouden kunnen procederen in een andere taal dan het Nederlands, 
Frans of Duits.1625

 Dit gegeven moet nochtans worden geplaatst in het kader van al wat voorafgaat.  Stel 
dat een Italiaan in Brussel werkzaam is als algemeen directeur van een exploitatiezetel van 
een Italiaanse vennootschap met maatschappelijke zetel in Italië, en dat om redenen die de 
zaak eigen zijn, de Italiaan het recht heeft om in Brussel te procederen (er is bv. een forum-
keuze).  Stel dat vervolgens de Italiaan een Italiaanse gerechtsdeurwaarder laat overgaan tot 
betekening van een dagvaarding in Italië en dat beide partijen op een bepaalde dag 
verschijnen of vertegenwoordigd zijn voor de rechtbank te Brussel.  Er bestaat in een 
dergelijk geval geen reden om de partijen wandelen te sturen.  Er doen zich dan verschillende 
problemen voor, maar wellicht geen problemen die niet kunnen worden opgelost.  Een eerste 
probleem betreft de rolstelling en de rolrechten: het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de zaak, in 
de hypothese zoals hier beschreven, op de zittingsrol opgenomen zou zijn.  Welnu, als beide 
partijen bereid zijn te verschijnen, moet dan maar een P.V. van vrijwillige verschijning 
worden opgesteld.  Wat wel ondenkbaar is, is dat beide partijen voor de rechtbank het woord 
                                                 
1623  Cass. 25 november 1997, P.97.0081/N, www.cass.be. 
1624  Zie randnr. 652. 
1625  L. LINDEMANS, bijgewerkt door M. VAN REYBROUCK, Commentaar bij art. 1 van de Wet van 15 juni 

1935, in Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2001, 6.  Daar wordt een geval vermeld 
van een Italiaanse eiser werkzaam in België die blijkbaar vond dat hij in een sociaalrechtelijke zaak 
mocht dagvaarden in onverschillig welke officiële taal van een EU-lidstaat. 
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zouden voeren in het Italiaans.  Ook ondenkbaar is dat zij zouden pleiten in het Italiaans maar 
dat een tolk vervolgens het pleidooi zou vertalen.  Het openbare orde karakter van de taalwet 
verzet zich daartegen.  Dat bv. een getuige een verklaring aflegt in het Engels (of in enige 
andere taal waarvan de Rechtbank te kennen heeft gegeven ze te begrijpen), zelfs zonder tolk, 
lijkt denkbaar, maar voor de pleidooien (inclusief pleidooien in een andere taal door de 
raadslieden maar mét simultaanvertaling) zou dit radicaal indruisen tegen de basisprincipes 
van de taalwet. 

Wanneer echter de raadslieden pleiten in de taal van de rechtspleging en men conclu-
deert in de taal van de rechtspleging, heeft het weinig belang dat de oorspronkelijke “dagvaar-
ding” bv. enkel in het Italiaans gesteld was.  Die dagvaarding kan trouwens in dit voorbeeld 
onmogelijk gelden als de gedinginleidende dagvaarding, omdat het geding per hypothese 
wordt ingeleid ingevolge een vrijwillige verschijning.  De Rechtbank zal dus in geen enkel 
opzicht rekening moeten houden met de inhoud van het in het Italiaans gestelde document.  
Dat mag in een dergelijke hypothese als onbestaande worden beschouwd (d.i. een vorm van 
“absolute” nietigheid, wegens schending van een regel van openbare orde).  Het feit dat 
schending van de wetgeving inzake taalgebruik bij de hervorming van 1992 geschrapt werd 
uit art. 862 (de lijst van de nietigheden waarvoor geen belangenschade vereist wordt), doet 
aan het voorgaande geen afbreuk.  Zoals reeds opgemerkt in randnr. 37, zijn er ook gevallen 
van nietigheid die ambtshalve door de rechter wordt vastgesteld of uitgesproken, die niet 
voorkomen in art. 862. 
 
673. Als er in dit land gepleit wordt in het Engels (of in enige andere taal dan het 
Nederlands, Frans of Duits), zal het steeds gaan om arbitrage,1626 waar de taalwetgeving 
buiten toepassing kan worden gelaten (nl. als partijen dit overeenkomen); minstens gelden 
inzake arbitrage de artikelen 1, 2, 2bis en 3 van de taalwet niet.1627

 Het Gerechtelijk Wetboek bevat geen uitgewerkte procedure die partijen binnen het 
raam van een arbitrage moeten volgen.  Art. 1693, lid 1, Ger. W. bepaalt dat de partijen de 
regels van de arbitrale procedure vaststellen (onverminderd een aantal basisprincipes vast-
gelegd in art. 1694: aldus moet bv. iedere partij de mogelijkheid krijgen om voor haar rechten 
op te komen en om haar middelen voor te dragen). 
 Als de partijen aldus overeenkomen dat de arbitrage in het Engels geschiedt, bestaat 
daartegen geen bezwaar. 
 Wat het gebruik der talen betreft, moet inzake arbitrage ook rekening worden gehouden 
met art. 1700 Ger. W.: tenzij de partijen anders overeengekomen zijn, beslissen de arbiters 
volgens de regels van het recht. 
 De wet van 15 juni 1935 of aspecten daarvan, zullen daarom onrechtstreeks wel invloed 
kunnen hebben op arbitrageprocedures.  De partijen kunnen weliswaar kiezen voor welke taal 
dan ook, maar als bv. gekozen wordt voor een arbitrage in het Engels, kan een arbitrale sen-
tentie – behoudens instemming van alle partijen – niet in het Nederlands, het Frans, etc. ge-
                                                 
1626  Idem voor bv. pleidooien in het Frans in het Nederlandse taalgebied of in het Nederlands in het Franse 

taalgebied: buiten de context van arbitrage is dit eveneens ondenkbaar. 
1627  L. LINDEMANS, bijgewerkt door M. VAN REYBROUCK, Commentaar bij art. 1 van de Wet van 15 juni 

1935, in Commentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, 2001, 5. 
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steld zijn.  Dat zou een overschrijding van de bevoegdheden van het scheidsgerecht in de zin 
van art. 1704, d, Ger. W. impliceren. 
 Als bv. gekozen wordt voor een arbitrage in één van onze landstalen, maar alle con-
tracten en briefwisseling zijn in een andere taal opgesteld (in de praktijk zal het in zo’n geval 
veelal het Engels betreffen), kunnen de partijen in principe van elkander eisen dat alle citaten 
vertaald worden (het scheidsgerecht kan dit ook).  Als er echter in de loop van de arbitrale 
procedure nooit enig bezwaar gemaakt werd tegen Engelstalige aanhalingen uit de stukken, 
moet de verliezende partij vanzelfsprekend niet beweren dat de arbitrale sententie waarin een 
aantal Engelse citaten vervat liggen, vernietigbaar zou zijn op die grondslag (wegens be-
voegdheidsoverschrijding).  Er ligt dan immers geen overschrijding van de bevoegdheden 
voor, maar hooguit een nietigheid die geacht moet worden voor verzachting in aanmerking te 
komen wegens ontstentenis van belangenschade (waartoe mag worden besloten zodra vast-
staat dat de betrokken partij in haar eigen processtukken ook onvertaalde Engelse citaten 
aanhaalde of zij in de loop van de procedure niet uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven 
bezwaar te maken tegen onvertaalde Engelse citaten). 
 De stelling dat de taalwetgeving in arbitrage helemaal geen toepassing vindt (wat ook 
aan het begin van dit randnummer niet beweerd wordt), is m.a.w. verkeerd.  Als men in de 
praktijk afwijkt van de taalwetgeving in een arbitrale procedure, betreft de afwijking meestal 
de keuze van de taal.  In theorie zouden partijen ook een uitgebreide regeling kunnen 
overeenkomen i.v.m. sanctionering, citaten, en allerlei andere aspecten inzake het gebruik der 
talen, maar het hoeft geen betoog dat zulks in de meeste arbitrale overeenkomsten niet aan de 
orde is.  Praktisch gezien moet in de meeste gevallen, zodra uitgemaakt is welke de taal van 
de arbitrage is, ook in arbitrage wel grotendeels worden teruggevallen op (de principes vervat 
in) de wet van 15 juni 1935. 
 Als dus een Waals bedrijf in het Engels een contract afsluit met een Vlaams bedrijf 
(m.b.t. prestaties uit te voeren in het hele land of daarbuiten) en in een arbitrageclausule is 
sprake van een arbitrage die zal plaatsvinden te Brussel, zonder dat iets bepaald wordt over 
het gebruik der talen, zal behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen het Engels de 
taal van de arbitrage zijn (per hypothese de taal van het arbitragebeding).  In arbitrage is in 
een dergelijke context ook een tweetalige procedure denkbaar: partijen kunnen bv. overeen-
komen dat zij zullen concluderen en pleiten ieder in hun eigen taal, waarna een arbitrale 
sententie volgt in een taal die de partijen eveneens kunnen overeenkomen.  Overeenkomen 
dat vervolgens zowel de Nederlandse als de Franse versie van de sententie authentiek zijn, 
lijkt  in zeker opzicht moeilijk (of geeft minstens aanleiding tot de noodzaak van uiterste 
nauwkeurigheid bij de redactie).  Bij gebrek aan overeenstemming, zelfs als het 
nuanceverschillen betreft, zou dan een onoverkomelijk probleem dreigen te ontstaan.  Zulks is 
echter vooral een kwestie van zorgvuldigheid bij de redactie van de teksten: in het rechtsleven 
zijn immers uiteenlopende juridische teksten in meerdere talen gesteld waarbij beide versies 
authentiek zijn (bv. wetten in België, of arresten van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens te Straatsburg die in beginsel in het Engels en het Frans gesteld zijn).  Ook mogelijk 
is om overeen te komen dat de sententie gewezen zal worden in beide talen, maar dat bij 
gebrek aan overeenstemming tussen beide versies, een bepaalde versie voorrang krijgt.  
Partijen kunnen in arbitrage op dit stuk m.a.w. zelf de spelregels bepalen. 
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674. Een grondige bespreking van alle regels en toepassingen uit de rechtspraak m.b.t. taal-
gebruik in gerechtszaken, zou makkelijk een omvangrijke monografie beslaan.  
Beknoptheidshalve mogen nog enkele (niet-exhaustieve) verwijzingen in voetnoot 
volstaan.1628

 
I. BESCHIKKINGSBEGINSEL 
 
675. Een grondige analyse van het beschikkingsbeginsel1629 (ook omschreven als de partij-
autonomie1630) en zijn implicaties voor de taak en macht van de rechter, zou stof bieden voor 
een volledig proefschrift.1631

                                                 
1628  Arbitragehof 9 januari 2002, A.R. 1/2002/2026, www.cass.be (m.b.t. rechtspleging voor de vrederechter 

en mogelijkheid van verzoek tot taalwijziging voor inwoners van de gemeenten die behoren tot de 
gerechtelijke kantons Moeskroen en Komen (thans hervormd tot het kanton Komen-Moeskroen-
Waasten) en van de gemeenten van het kanton Sint-Martens-Voeren); Cass. 20 mei 2003, P.03.0575/N, 
www.cass.be (art. 23 verleent alleen de politierechtbank of de correctionele rechtbank de bevoegdheid 
om in bepaalde gevallen de verwijzing van de zaak naar het dichtstbij gelegen gerecht van dezelfde rang 
te bevelen; de raadkamer heeft deze bevoegdheid niet); Cass. 27 november 2002, P.02.1404/F, 
www.cass.be (de beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht dat uitspraak doet over een door 
een opgesloten vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is geen louter voorbereidende 
beslissing in de zin van art. 40; wanneer zij op tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een 
in de taalwet opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisgeving van de 
oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen); Cass. 25 september 2002, P.02.0998/F, 
www.cass.be (verklaring van cassatieberoep door gedetineerde); Cass. 26 juni 2002, P.02.0733/F, 
www.cass.be (memorie tot staving van een cassatieberoep in strafzaken); Cass. 16 januari 2002, 
P.02.0001/F, www.cass.be (draagwijdte van vereiste van tweetaligheid voor Brusselse magistraten); 
Cass. 31 juli 2001, P.01.1063/F, www.cass.be (draagwijdte van vereiste van tweetaligheid voor Brusselse 
magistraten); Cass. 30 maart 2001, C.99.0249/N, www.cass.be (niet ontvankelijk is het middel dat gericht 
is tegen de beslissing van de appèlrechters, die de voor het eerst in hoger beroep opgeworden nietigheid 
van de ingediende aangifte van schuldvordering om taalredenen verwerpt, wanneer de eventuele nietig-
heid van die aangifte van schuldvordering gedekt is door een niet zuiver voorbereidend vonnis dat ten 
aanzien van de eiser op tegenspraak werd gewezen); Cass. 20 april 1999, P.98.0935/N, www.cass.be 
(strafzaken; Brussel); Cass. 24 maart 1999, P.99.0293/F, www.cass.be (Vreemdelingenwet; maatregel 
van vrijheidsberoving; stukken uit administratief dossier, niet voor de vreemdeling bestemd, in andere 
taal gesteld); Cass. 29 september 1998, P.98.1133/F, www.cass.be; Cass. 24 juni 1998, P.98.0259/F, 
www.cass.be (taal van het verslag van een technisch raadgever aangewezen door het Openbaar 
Ministerie); Cass. 13 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 23 (“van rechtswege nietig is het in de gemeenten 
van de Brusselse agglomeratie in het Frans opgestelde proces-verbaal, wanneer degene die er het 
voorwerp van is, het Nederlands voor zijn verklaring heeft gekozen”); Cass. 29 oktober 1997, 
P.97.0401/F, www.cass.be (taal van bijlagen aan een P.V. gehecht); Cass. 2 januari 1996, Arr. Cass. 
1996, 6; Cass. 9 december 1994, Arr. Cass. 1994, 1085 (dekking van nietigheid; art. 40); Arbh. Brussel 
22 mei 2003, www.cass.be (i.v.m. de diploma-vereisten voor Brusselse magistraten); Arbh. Antwerpen 
15 februari 2002, A.R. 2000/606 (gebruik der talen in hoger beroep); Brussel 29 maart 2000, A.J.T. 2000-
01, 144 (betekening aan het parket; taalgebruik en tenuitvoerlegging); Brussel 17 december 1999, A.J.T. 
1999-2000, 726 (gebruik der talen in hoger beroep). 

1629  Het beschikkingsbeginsel wordt door het Hof van Cassatie erkend als algemeen rechtsbeginsel: zie A. 
BOSSUYT, “Algemene rechtsbeginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, T.P.R. 2004, 1589.  
Zie voor een recente toepassing: Cass. 2 juni 2005, A.R. C.04.0099/F, www.cass.be (in dat arrest 
gebruikt het Hof trouwens de term “beschikkingsbeginsel” en niet “partijautonomie”). 

1630  Het begrip “beschikkingsbeginsel” heeft als voordeel tegenover het begrip “partijautonomie” dat de 
eerstgenoemde term geen gevaar inhoudt van verabsolutering van de autonomie der partijen, die in het 
procesrecht niet onbeperkt is.  Ook wanneer bv. beide partijen het eens zijn om het geschil te beëindigen 

 



 – 523 –

 De gebruikelijke omschrijving die het Hof van Cassatie terzake hanteert luidt dat de 
rechter de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen redenen ambtshalve 
mag aanvullen, op voorwaarde echter dat hij geen geschil opwerpt waarvan de partijen bij 
conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich enkel baseert op elementen die hem re-
gelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering 
wijzigt en op voorwaarde dat hij het recht van verdediging van de partijen eerbiedigt.1632

 Volgens de cassatie-rechtspraak mag de rechter geen geschil opwerpen waarvan de con-
clusies van partijen geen gewag maken en waarover die partijen geen uitleg hebben kunnen 
verstrekken (schending van het beschikkingsbeginsel als het geschil de openbare orde niet 
raakt; schending van het recht van verdediging, in alle gevallen).1633

 Naar sanctionering toe valt er in dit opzicht weinig te melden, behalve dat de taak en 
macht van de rechter inderdaad aangelegenheden betreffen waarop nauwgezet moet worden 
toegezien.  Het komt niet aan de rechter toe om aspecten vervat in bovenstaande omschrijving 
te miskennen: het geschil gaat tussen de partijen en de taak van de rechter is in essentie het 
geschil te beslechten, niet het te doen uitdeinen tot een debat dat de partijen niet hebben 
willen voeren. 

Dat er bij miskenning van het beschikkingsbeginsel aanleiding kan bestaan tot een ver-
nietiging van de bestreden uitspraak, is daarom geheel legitiem.  Buiten de vragen die verder 
aan bod komen in randnrs. 700 e.v. m.b.t. de vraag welke de gevolgen voor de partijen zijn of 

                                                                                                                                                         
door een dading, is zulks niet mogelijk wanneer het rechten betreft waarover geen dading kan worden 
gesloten. 

1631  Cf. supra, randnr. 41, voor een omschrijving.  Zie verder o.m.: H. BOULARBAH, “La cause – Le rôle 
respectif du juge et des parties dans l’allégation des faits et la détermination de la norme juridique 
applicable à la solution du litige”, in LINSMEAU, J. en STORME, M., (eds.), Le rôle respectif du juge et des 
parties dans le procès civil / De respectievelijke rol van rechter en partijen in het burgerlijk geding, 
Diegem, Kluwer, 1999, 91; E. KRINGS, “Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding”, 
R.W. 1983-84, 337; J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 55; J. LINSMEAU en X. 
TATON, “Le principe dispositif et l’activisme du juge”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Finalité et 
légitimité du droit judiciaire. / Het gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 
103; A. MEEUS, “La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office 
du juge”, (noot onder Cass. 17 maart 1986), R.C.J.B. 1988, 495; W. RAUWS, “Het ambtshalve aanvullen 
van de rechtsgrond en de autonomie van de partijen”, (noot onder Cass. 10 mei 1985), R.W. 1985-86, 
2215; J. VAN COMPERNOLLE, “L’office du juge et le fondement du litige”, R.C.J.B. 1982, 14; J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction.  Iura dicit curia, Brussel, Bruylant, 2004; A. VAN OEVELEN 
en E. DIRIX, “De ambtshalve aanvulling of wijziging van rechtsgronden en de problemen van de samen-
loop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid”, R.W. 1985-86, 903; P. VAN ORSHOVEN, 
“Het verschil tussen ‘vragen’ en ‘inroepen’.  Over het beschikkingsbeginsel of de macht van de rechter in 
fiscalibus”, in Mélanges J. Van Compernolle, Brussel, Bruylant, 2004, 821 en Tijdschrift voor fiscaal recht, 
2004, 155; M. VAN QUICKENBORNE, Feit & recht of de rechter en de procespartijen, Brussel, Swinnen, 
1987. 

1632  Zie o.m. Cass. 7 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 36; Cass. 27 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 252; Cass. 9 
februari 1995, Arr. Cass. 1995, 159.  Zie ook: Cass. 18 november 2004, J.T. 2005, 160, noot J.-F. VAN 
DROOGHENBROECK; G. L. BALLON, “Over het voorwerp en de oorzaak van de rechtsvordering”, (noot 
onder Brussel 5 juni 1998), A.J.T. 1998-99, 325; F. RIGAUX, “L’objet et la cause de la demande en droit 
judiciaire privé”, (noot onder Cass. 4 mei 1972), R.C.J.B. 1973, 239; PH. THION, “Kwalificatie van 
oorzaak en voorwerp van de vordering”, N.J.W. 2003, 726. 

1633  Cass. 1 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 290.  Zie ook: D. LÉONARD, “La distinction entre le motif et le 
moyen, invoqués d’office par le juge, du point de vue des droits de la défense, d’après la jurisprudence de 
la Cour de Cassation”, in Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, 495. 
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zouden mogen zijn bij een vernietiging van een uitspraak behept met een gebrek te wijten aan 
de rechter zelf, valt er over sanctionering van het beschikkingsbeginsel niets relevants te mel-
den.1634

 
J. TOEKENNING VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE DRAAGWIJDTE AAN RECHT-
SPRAAK OF RECHTSLEER 
 
676. Een ander voorschrift dat door de rechter zelf miskend kan worden – en blijkens de 
cassatie-rechtspraak af en toe daadwerkelijk wordt miskend – ligt vervat in art. 6 Ger. W. 
(“De rechters mogen in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen 
bij wege van algemene en als regel geldende beschikking”). 
 Het volstaat in dit verband enkele basisprincipes, zoals vervat in de cassatie-
rechtspraak, aan te stippen. 

De rechter die zijn beslissing grondt op rechtspraak (van het Hof van Cassatie) zonder 
de redenen te vermelden waarom hij zich ernaar schikt, geeft aan die rechtspraak een 
algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt art. 6 Ger. W.1635

De rechter die daarentegen een uitlegging geeft van een wetsbepaling en die bepaling 
toepast op het concrete geval, doet daardoor geen uitspraak bij wege van algemene en als 
regel geldende beschikking.1636

 De rechter die zijn beslissing grondt op een wetsbepaling volgens de eigen ontleding die 
hij daarvan geeft, en daarbij aangeeft dat die aansluit bij de leer van de meeste commen-
tatoren, schendt art. 6 Ger. W. evenmin.1637

Verwijzen naar andere rechtspraak of naar rechtsleer impliceert bijgevolg allerminst dat 
de rechter een algemene en als regel geldende draagwijdte zou geven aan enige rechterlijke 
uitspraak: zulke verwijzingen ondersteunen slechts de door de rechter gemaakte analyse van 
de inhoud van de toepasselijke wetsbepalingen.  Voorwaarde is wel dat de rechter aangeeft 
waarom hij in dezelfde zin oordeelt als een bepaalde andere rechterlijke uitspraak, of m.a.w. 
dat hij een eigen ontleding maakt van de toegepaste wetsbepaling. 
 Naar sanctionering toe valt over art. 6 Ger. W. weinig te melden.1638  Het gaat om een 
bepaling die voortspruit uit een belangrijke en nobele bekommernis (de wetgever heeft een 
“gouvernement des juges” willen vermijden; de wetgevende macht ligt in handen van de 
wetgever en niet in handen van de rechter). 

                                                 
1634  Zie voor enkele toepassingen: Cass. 10 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 805 (de rechter die interest toekent 

wanneer dat niet gevorderd werd, schendt art. 1138 Ger. W.); Cass. 19 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 731; 
Cass. 7 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 498 (toekenning van indexering van uitkering na echtscheiding die 
niet gevorderd was; de rechter is verplicht die indexering toe te kennen) Cass. 22 januari 1998, Arr. Cass. 
1998, 107; Cass. 16 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 647 (meer toekennen dan gevorderd); Cass. 9 oktober 
1995, Arr. Cass. 1995, 865. 

1635  Cass. 20 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1128. 
1636  Cass. 13 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 583. 
1637  Cass. 14 mei 1999, Arr. Cass. 1999, 668. 
1638  Zie verder nog: Cass. 24 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 753; Cass. 2 april 1998, Arr. Cass. 1998, 411; Cass. 

17 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 233; Cass. 30 september 1996, Arr. Cass. 1996, 822. 
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Vanuit een optiek die ver staat van de concrete procespartijen en vanuit een globale 
(theoretische) visie over de scheiding der machten en de macht van de rechter, gaat het m.a.w. 
om een bepaling die een kernbeginsel verwoordt, maar vanuit de concrete rechtspraktijk gaat 
het veeleer om een bepaling die zo weinig mogelijk aanleiding zou mogen geven tot 
problemen (of zelfs tot sanctionering). 

Immers: bij miskenning van art. 6 Ger. W. worden de partijen per hypothese slachtoffer 
van een normovertreding door de rechter zelf – maar waar de partijen anderzijds in concreto 
meestal weinig van voelen (toch niet in de gevallen waarin die bepaling als geschonden werd 
aangevoerd maar het Hof van Cassatie er anders over oordeelde).  De rechter dient dus 
enerzijds de norm vervat in art. 6 inderdaad correct toe te passen, maar anderzijds mag bij 
sanctionering van die bepaling toch restrictief tewerk worden gegaan (in die zin dat zo weinig 
mogelijk beslissingen zouden mogen worden vernietigd wegens miskenning van art. 6 Ger. 
W.). 
 De rechter die uitspraak doet in vrij algemene bewoordingen, waardoor op grond van 
een letterlijke lezing van de uitspraak de schijn zou kunnen worden gewekt dat hij uitspraak 
doet bij wijze van algemene en als regel geldende beschikking, moet niet noodzakelijkerwijze 
geacht worden art. 6 Ger. W. te hebben miskend: immers, de rechter moet niet vermoed 
worden uitspraak te hebben willen doen bij wege van algemene en als regel geldende 
beschikking, en bovendien moet uit de gebruikte bewoordingen niet te snel worden afgeleid 
dat er een dergelijke beschikking daadwerkelijk zou voorliggen.  M.a.w.: ook al klinkt een 
uitspraak als een algemene en als regel geldende beschikking, dan impliceert dat nog niet dat 
een andere rechter (of dezelfde rechter, maar in een andere zaak) die uitspraak ooit als een 
dergelijke beschikking zou beschouwen. 
 Vandaar dat het wellicht ook geen toeval is dat, in het aangehaalde geval waarin wel 
besloten werd tot schending van art. 6, sprake was van een rechter wiens beslissing vernietigd 
werd niet omwille van de rechtsaard van de beslissing zelf, maar wel omdat daarin aan een 
àndere rechterlijke uitspraak (nl. rechtspraak van het Hof van Cassatie) de rechtsaard van een 
algemene en als regel geldende beschikking werd toegekend, door de beslissing daarop te 
steunen zonder de redenen te vermelden waarom de rechter zich ernaar schikt. 
 Dat het Hof van Cassatie in zo’n geval besluit tot vernietiging, is aanvaardbaar.  
Immers: ten aanzien van de burger mag niet de indruk gewekt worden dat hij leeft in een sa-
menleving waarin rechters de wetten maken.  Anderzijds moet de burger die ongelijk heeft en 
van de rechter ongelijk gekregen heeft, niet te snel een wapen gegund worden om de rechter 
te doen struikelen…  Van de rechter mag verlangd worden dat hij de wet correct toepast, maar 
de wet moet niet derwijze worden geïnterpreteerd dat zij de rechter zelf voor allerlei valkuilen 
plaatst. 
 
K. MISKENNING VAN VERPLICHTING TOT HEROPENING VAN HET DEBAT 
 
677. Er zijn gevallen waarin de rechter verplicht is het debat te heropenen. 
 Verschillende wetsbepalingen of algemene rechtsbeginselen zijn relevant in dit verband. 
 Het initiatief kan uitgaan van de partijen, met name in het geval beoogd in art. 772 Ger. 
W., dat luidt: 
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 “Indien een verschijnende partij gedurende het beraad een nieuw stuk of feit van over-
wegend belang ontdekt, kan zij, zolang het vonnis niet uitgesproken is, de heropening van de 
debatten vragen.” 
 Een “verschijnende partij” is een partij tegen wie geen verstek genomen wordt.  Iemand 
die aldus een schriftelijke verklaring van verschijning heeft afgelegd en (althans volgens de 
letter van art. 804, in fine; verkieslijk zou zijn: “of”1639) die ooit eens geconcludeerd heeft, 
geldt als verschijnende partij.1640

 Of de rechter in zo’n geval verplicht is het debat te heropenen, is afhankelijk van het be-
lang van het stuk.  Als het stuk niet van aard is de uiteindelijke beslissing te beïnvloeden, is 
de heropening van het debat niet noodzakelijk.  In het omgekeerde geval lijkt de heropening 
van het debat wel noodzakelijk. 
 De vereiste formaliteiten ter uitoefening van art. 772, liggen vervat in art. 773, dat luidt: 
 “De aanvraag wordt in handen van de rechter gedaan door middel van een verzoek-
schrift, waarin het nieuwe stuk of feit nauwkeurig wordt aangegeven zonder nadere toelich-
ting; zij wordt ondertekend door de advocaat van de partij of, bij zijn ontstentenis, door deze 
laatste, ter griffie neergelegd en overgelegd overeenkomstig de regels van de artikelen 742 tot 
744. Zij wordt door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de andere partijen die 
verschenen zijn. 

Deze kunnen binnen acht dagen na de aanzegging op dezelfde wijze hun opmerkingen 
aan de rechter doen toekomen. 

De rechter doet uitspraak op stukken.” 
 De wet vereist dus enkel: nauwkeurig aangeven van het nieuwe feit of stuk.  Niet vereist 
is dat de nieuwe stukken of de gegevens erin vervat zouden worden geïnventariseerd; ook 
niet vereist is dat uitdrukkelijk zou worden gesteld dat het nieuw feit of stuk van overwegend 
belang is; uitgebreid commentaar over die gegevens is evenmin vereist maar het is ook niet 
verboden.1641  “Zonder nadere toelichting” in art. 773 betekent m.a.w. “zonder dat nadere 
toelichting vereist is”; het wèl verschaffen van nadere toelichting mag geen aanleiding geven 
tot enige sanctie.  Het “nauwkeurig aangeven” van het nieuwe feit of stuk zoals bedoeld in 
art. 773, houdt in dat de inhoud van het verzoekschrift (ongeacht of die beknopt of zeer 
uitgebreid is) en de daarbij gevoegde stukken de rechter de mogelijkheid moeten bieden de 
invloed van het nieuwe feit of stuk op het geschil te beoordelen, meer bepaald of deze van 
overwegend belang zijn.1642

 
678. Een ander geval waarin een heropening van het debat zich kan opdringen, ligt voor 
wanneer de rechter tijdens het beraad tot de vaststelling komt dat de mogelijkheid bestaat dat 
de zaak moet worden beslecht op grond van een element waarover de partijen geen debat ge-
voerd hebben.1643  Met name bepaalt art. 774 in dit verband dat de rechter de heropening van 
                                                 
1639  Zie randnr. 508. 
1640  Cass. 17 december 1998, Arr. Cass. 1998, 1139 en P. & B. 2000, 120. 
1641  Cass. 4 oktober 2004, P. & B. 2005, 73. 
1642  Cass. 4 oktober 2004, P. & B. 2005, 73. 
1643  Ook het Hof van Cassatie is onderworpen aan deze regel: E.H.R.M. 16 februari 2006, J.T. 2006, 430. 
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de debatten ambtshalve moet bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen 
op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen.1644

 Als men echter rekening houdt met het recht van verdediging, komt men tot de vaststel-
ling dat art. 774 ofwel nogal eng geformuleerd is, ofwel het begrip “exceptie” in die bepaling 
in de meest ruime zin gebruikt wordt als zijnde ieder element dat van doorslaggevend belang 
is voor de berechting van de zaak en waarop de rechter zijn vonnis wenst te steunen, maar 
waarover de partijen geen debat hebben gevoerd.1645  De conclusie dat het artikel te restrictief 
geformuleerd is, lijkt echter onvermijdelijk o.m. in het licht van het gegeven dat indien de 
rechter de vordering (of een deel ervan) wil toekennen op grond van een element zoals 
voormeld, een heropening van het debat zich zal opdringen (zie randnr. 679). 
 Indien de partijen bv. enkel debat voeren over de (on)gegrondheid van de vordering, 
zonder de ontvankelijkheid ervan te betwisten, mag de rechter niet ambtshalve de vordering 
onontvankelijk verklaren zonder eerst het debat te heropenen m.b.t. de ontvankelijkheid.1646  
Dit geldt ook zelfs al gaat het om een incident zoals bv. een vordering tot taalwijziging of 
enige andere betwisting die met de grond van de zaak geen uitstaans heeft.1647

 Indien de verweerder zijn conclusie beëindigt met de formule (of een variant ervan) 
“om deze redenen, onder alle voorbehoud van recht, zonder enige nadelige erkentenis en met 
ontkenning van elk niet-uitdrukkelijk erkend feit, behage het de rechter (…) de vordering van 
eiser, indien ontvankelijk, af te wijzen als zijnde ongegrond”, heeft de verweerder weliswaar 
niet gevorderd dat de vordering van eiser ontvankelijk zou worden verklaard (zoals wel bij 
gebruik van de formule “… ontvankelijk doch ongegrond te verklaren” (wat een minder 
goede formule is, want waarom zou men als verweerder ooit vorderen dat de vordering van 
eiser ontvankelijk verklaard wordt?), kan men niet volhouden dat de verweerder de 
ontvankelijkheid van de vordering werkelijk bekritiseerd heeft.  Ook in zo’n geval dringt de 
heropening van het debat zich op wanneer de rechter de vordering meent te moeten afwijzen 
als zijnde onontvankelijk. 
 Hetzelfde geldt voor de situatie waarbij de verweerder, zonder in de motivering van zijn 
conclusie enige aanduiding te geven over waarom de vordering onontvankelijk zou zijn, in 
het petitum gebruik maakt van een formule luidens dewelke hij vordert de vordering “onont-
vankelijk, minstens ongegrond” te verklaren: in dat geval vordert de verweerder weliswaar 

                                                 
1644  Zie hierover ook: P. LEMMENS, “De ambtshalve aanvulling van de rechtsgronden en de eerbiediging van 

de rechten van de verdediging”, (noot onder Cass. 22 oktober 1982), R.W. 1982-83, 2188. 
1645  Zie bv.: Cass. 23 april 1999, Arr. Cass. 1999, 552 (ambtshalve afwijzing van in subsidiaire orde gestelde 

eis, op een grondslag waarover door partijen niet gedebatteerd was, nl. dat die eis tegenstrijdig zou zijn 
met de in hoofdorde gestelde eis); Cass. 30 september 1996, Arr. Cass. 1996, 830. 

1646  Voor een toepassing: Cass. 22 oktober 1998, C.97.0310/F, www.cass.be en Arr. Cass. 1998, 986.  
Contra, doch verouderd in het licht van het arrest van 22 oktober 1998: Cass. 7 juni 1996, Arr. Cass. 
1996, 566.  Het arrest van 7 juni 1996 mag ook als verlaten of als alleenstaand gelden in het licht van: 
Cass. 29 april 1999, Arr. Cass. 1999, 591; Cass. 3 april 1998, Arr. Cass. 1998, 415 (heropening van het 
debat noodzakelijk vooraleer incidenteel hoger beroep waarvan de ontvankelijkheid niet betwist was, af 
te wijzen als zijnde onontvankelijk) en Cass. 30 september 1996, Arr. Cass. 1996, 830. 

1647  In de zaak die aanleiding gaf tot het in vorige voetnoot geciteerde arrest van 22 oktober 1998, werd een 
vordering tot taalwijziging onontvankelijk verklaard, hoewel de ontvankelijkheid van die vordering niet 
bekritiseerd was. 
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dat de vordering onontvankelijk zou worden verklaard, maar hij heeft de ontvankelijkheid van 
de vordering niet werkelijk bekritiseerd. 
 
679. In art. 774 is sprake van gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering.  Er zijn 
echter ook gevallen waarin de rechter op grond van ambtshalve toe te passen wetsbepalingen, 
verplicht is de vordering aan te vullen of uit te breiden (dit kan bv. voorkomen bij toepassing 
van de Arbeidsongevallenwet).  In een dergelijk geval is de rechter ook verplicht het debat te 
heropenen vooraleer hij meer toekent dan gevorderd, en dit ter vrijwaring van het recht van 
verdediging.1648

 
680. Geen debat voeren betekent: indien noch partij A noch partij B het element hebben 
aangevoerd, is er (in een tweepartijengeschil) over dat element geen debat gevoerd.1649

 Indien evenwel partij B in haar conclusie (niet haar laatste conclusie waarop partij A 
niet meer kan repliceren) bv. opwerpt dat de vordering van A moet worden afgewezen omdat 
de overeenkomst waarvan sprake in de dagvaarding door eiser A verkeerd gekwalificeerd 
werd en partij B daaromtrent standpunt inneemt, zal een heropening van het debat teneinde 
het standpunt van A te vernemen, niet altijd noodzakelijk zijn.1650  Met name wanneer het 
gaat om een punt waarover A onmogelijk door een vergeeflijke vergissing kan hebben over-
gekeken, is het niet antwoorden door A op dat punt ontwikkeld door B, geen reden om het 
debat te heropenen.  A heeft dan zijn kans verkeken.  De rechter dient in dit verband rekening 
te houden met de concrete omstandigheden. 
 Wanneer een partij in haar laatste conclusie – waarop de wederpartij per hypothese wel 
nog kan antwoorden – in één paragraaf bv. onder het opschrift “tegenvordering wegens ter-
gend of roekeloos geding” een halve zin midden in de tekst invoegt in de trant van “en 
bovendien is de vordering tergend of roekeloos omdat de overeenkomst niet moet worden 
gekwalificeerd als X maar wel als Y”, dan lijkt een heropening van het debat toch 
aangewezen indien de rechter meent dat die kwalificatie van doorslaggevende invloed kan 
zijn op zijn oordeel.  In die omstandigheden mag men het de partij die over dat zinnetje 
gelezen heeft, niet ten kwade duiden dat zij daarover vervolgens geen standpunt inneemt – in 

                                                 
1648  Cass. 21 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 945. 
1649  Wanneer de rechter in een tussenvonnis de partijen uitnodigt om standpunt in te nemen over een bepaald 

punt en de partijen vervolgens de gelegenheid krijgen daarover te concluderen, maar geen enkele partij 
die gelegenheid benut, mag ervan uitgegaan worden dat er over dat punt wèl debat gevoerd is.  Een debat 
voeren impliceert dus niet noodzakelijkerwijze dat men daadwerkelijk standpunt inneemt over een 
kwestie, maar wel dat men de gelegenheid gekregen heeft standpunt in te nemen over een punt dat niet 
door een vergeeflijke vergetelheid aan de aandacht van een partij kan zijn ontsnapt. 

1650  Merk op dat in dit voorbeeld sprake is van iets dat onmogelijk kan gelden als een “exceptie” in de zin van 
art. 774 – als er tussen de partijen overeenstemming bestaat dat de tussen hen afgesloten overeenkomst 
geldt als een overeenkomst met kwalificatie A, mag de rechter trouwens – tenzij wanneer de openbare 
orde in het gedrang komt – het debat niet meer ambtshalve heropenen nopens de vraag of de 
overeenkomst misschien niet moet worden beschouwd als overeenkomst met kwalificatie B; de rechter 
zou dan immers een geschil opwerpen dat tussen de partijen niet bestaat (zie randnr. 675).  De rechter 
kan, in de situatie waarin geen toepassing gemaakt wordt van art. 774, lid 2, wel het debat heropenen 
n.a.v. een probleem van kwalificatie van een overeenkomst, indien een probleem zoals hierboven bespro-
ken aan de orde is (met het oog op vrijwaring van het recht van verdediging). 

 



 – 529 –

het bijzonder omdat het er in dit voorbeeld alle schijn van weg heeft dat de partij die zo 
handelt, getracht heeft haar tegenstrever te verschalken. 
 De concrete omstandigheden van de zaak zullen dus determinerend zijn: als er in een 
conclusie onder een afzonderlijke tussentitel “Over de kwalificatie van de overeenkomst” 
meerdere bladzijden gewijd worden aan die problematiek, kan het niet antwoorden daarop 
door de wederpartij in beginsel slechts beschouwd worden als een toerekenbare keuze.  De 
rechter is in die omstandigheden niet verplicht het debat te heropenen (hoewel het hem even-
min verboden is). 
 
681. Zoals reeds vermeld (zie randnr. 338) oordeelt de rechter, buiten de gevallen waarin de 
wet hem daartoe verplicht, in feite en dus op onaantastbare wijze over de wenselijkheid van 
een ambtshalve heropening van het debat.1651

 
682. De rechter die oordeelt dat de aanvraag tot heropening van de debatten te laat is gedaan 
terwijl het verzoekschrift ter griffie is neergelegd vóór de datum waarop het vonnis werd uit-
gesproken, schendt art. 772 Ger. W.1652

 
683. Zie ten slotte nog, over de verhouding tussen de heropening van het debat en de 
regeling i.v.m. samenstelling van de zetel, supra, randnrs. 592, 599, 600 en 602. 
 
L. SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING 
 
684. Ook aan het recht van verdediging zou probleemloos een volledig proefschrift kunnen 
worden gewijd.1653  Binnen het burgerlijk proces is geen ander recht van fundamenteler be-
lang (zie ook randnr. 401).1654  Talloze regels van burgerlijk procesrecht zijn gericht op de 
verwezenlijking van het recht van verdediging (bv. de hele regeling i.v.m. conclusietermijnen 
beoogt het spel van woord en wederwoord in goede banen te leiden).  In wat volgt wordt de 
aandacht toegespitst op een aantal essentialia, waarbij in dit hoofdstuk (“Sancties verbonden 
aan normovertredingen door de rechter zelf”) miskenning van het recht van verdediging door 
de wederpartij grotendeels buiten beeld zal blijven (meer daarover onder randnrs. 570 e.v. 
m.b.t. de sanctionering van een deloyale proceshouding).  Ook al is de invalshoek in dit 
hoofdstuk gericht op normovertredingen door de rechter zelf, dan nog spreekt het voor zich 

                                                 
1651  Cass. 6 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1034. 
1652  Cass. 22 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 77. 
1653  Zie voor verdere lectuur o.m.: E. BREWAEYS, “Het recht van verdediging tijdens de behandeling van de 

zaak”, in B. MAES en M. STORME, (eds.), Moet het recht van verdediging worden afgeschaft ? / Les 
perversions du droit de la défense, Antwerpen-Brussel, Kluwer-Bruylant, 2000, 14; G. DE LEVAL, “Les 
droits de la défense en droit judiciaire: granit ou alibi?”, in X., Les droits de la défense, Luik, Ed. Jeune 
barreau de Liège, 1997, 197; D. LÉONARD, “La distinction entre le motif et le moyen, invoqués d’office 
par le juge, du point de vue des droits de la défense, d’après la jurisprudence de la Cour de Cassation”, in 
Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, 495; B. MAES en M. STORME, (eds.), Moet het recht 
van verdediging worden afgeschaft ? / Les perversions du droit de la défense, Antwerpen-Brussel, 
Kluwer-Bruylant, 2000. 

1654  J. LAENENS, “De arbiter en zijn uitspraak”, R.W. 2004-05, (886) 888. 
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dat de meeste beginselen m.b.t. het recht van verdediging mutatis mutandis ook toepassing 
zullen vinden op de wederpartij. 
 
685. Het recht van verdediging wordt door het Hof van Cassatie erkend als algemeen rechts-
beginsel.1655  Dit algemeen rechtsbeginsel werd als zodanig niet neergelegd in een bepaald 
artikel van het Gerechtelijk Wetboek of vindt niet meteen in één bepaald artikel een aankno-
pingspunt (het beschikkingsbeginsel bv. ligt als zodanig evenmin neergelegd in het Gerech-
telijk Wetboek, maar vindt wel een aanknopingspunt in art. 1138, 3° Ger. W.).1656  Een lijst 
opstellen van alle artikelen uit het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. dewelke het recht van verdedi-
ging een rol speelt, zou daarentegen zinloos zijn, aangezien die schier eindeloos zou zijn.1657  
De meest uiteenlopende regels of regelingen kunnen op een of andere manier worden vast-
geknoopt aan het recht van verdediging (de wijze waarop magistraten benoemd worden bij-
voorbeeld: depolitisering beoogt samenstelling van een magistratencorps dat recht spreekt op 
basis van onpartijdige en onafhankelijke oordeelsvorming gesteund op de tegenspraak tussen 
de partijen en niet op basis van politieke voorkeur; art. 759 Ger. W. bepaalt dat de 
toehoorders de zittingen bijwonen met ongedekten hoofde, eerbiedig en stilzwijgend; op 
grond van art. 760 Ger. W. is het voor die toehoorders verboden om tekens van goed- of 
afkeuring te geven: één van de oogmerken van dergelijke regels is de partijen de mogelijkheid 
te geven om ongestoord, zonder hinderlijke afleiding, hun verweer te voeren of hun eis toe te 
lichten).1658  Zie nog, louter bij wijze van voorbeelden: art. 768 Ger. W. (het openbaar 
ministerie woont de beraadslaging niet bij, op straffe van nietigheid van de beslissing); art. 
771 Ger. W. (na het sluiten van de debatten mag de rechter van een partij geen informatie 
meer ontvangen, behoudens de regeling inzake heropening van het debat); de hele regeling 
i.v.m. wraking, enz. 
 
686. In het vorige randnummer was reeds sprake van het spel van woord en wederwoord.  In 
de rechtsstaat mogen rechterlijke beslissingen enkel tot stand komen op grond van de inner-

                                                 
1655  Zie, bij wijze van voorbeelden: Cass. 9 december 2005, A.R. C.05.0001.F, www.cass.be; Cass. 26 no-

vember 1999, Arr. Cass. 1999, 633, R.W. 2000-01, 772, noot, J.T. 2000, 229 en J.L.M.B. 2000, 98. 
1656  Over het fenomeen van de algemene rechtsbeginselen in het algemeen: A. BOSSUYT, “Algemene rechts-

beginselen in de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, T.P.R. 2004, 1589; P. VAN ORSHOVEN, “Het 
(recht op) hoger beroep.  Waarom en waarheen?”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Finalité et 
légitimité du droit judiciaire. / Het gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 
(133) 136 e.v. 

1657  In een aantal bepalingen wordt het recht van verdediging zelfs expressis verbis vermeld.  Het oude art. 
570 Ger. W. luidde: “De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak, ongeacht de waarde van het geschil, 
over de vordering tot uitvoerbaarverklaring van de beslissingen in burgerlijke zaken gewezen door 
buitenlandse rechters.”  Tenzij er toepassing bestond tot toepassing van een verdrag, onderzocht de 
rechter krachtens die bepaling (vervangen bij Wet van 16 juli 2004): “2° of de rechten van de 
verdediging geëerbiedigd werden”.  Ook in art. 961, 3°, is sprake van het volgende: “Nietig is het 
getuigenis: (…) 3° dat afgenomen is met miskenning van de rechten van de verdediging.”  Zie verder ook 
nog art. 1704, 2, g (i.v.m. vernietiging van een arbitrale beschikking). 

1658  Het recht van verdediging biedt uiteraard enkel een grondslag voor wat betreft het “eerbiedig en stil-
zwijgend” aspect; “met ongedekten hoofde” is daarentegen een archaïsche en overbodige bepaling die 
dateert uit een periode dat het afnemen van de hoed of de pet wanneer men zich binnenskamers bevond, 
gold als een uiting van respect. 
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lijke overtuiging van de rechter die toepassing maakt van de wet op het geschil dat de partijen 
door hem laten beslechten.  Macht of status der partijen mag geen invloed hebben: alle par-
tijen moeten gelijke kansen hebben om de rechter te trachten te overtuigen van hun stand-
punt.1659

 Precies omdat geen andere middelen dan woord en wederwoord aanvaardbaar zijn om 
te trachten de rechter te overtuigen, is het recht van tegenspraak niets anders dan het recht 
van verdediging.1660  Beide begrippen zijn synoniemen (hoewel de term “recht van 
verdediging” een vlag is die de lading beter dekt). 
 
687. De situatie die – althans in de cassatierechtspraak – ongetwijfeld het vaakst aanleiding 
geeft tot een erkenning van een miskenning van het recht van verdediging, is het geval waarin 
de rechter zijn beslissing grondt op een middel (d.i. een rechtsgrond) dat door de partijen niet 
is aangevoerd, zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer/tegenspraak te voe-
ren.1661

 De rechter die tijdens het beraad vaststelt dat hij zijn beslissing mogelijkerwijze zou 
willen of moeten gronden op een middel niet aangevoerd door de partijen, dient m.a.w. het 
debat te heropenen teneinde de partijen toe te laten standpunt in te nemen over dat middel. 
 Daarmee verwant is de aanvulling door de rechter van de feiten.  In dat verband heeft 
het Hof van Cassatie geoordeeld dat de rechter tot taak heeft op de hem voorgelegde feiten de 
geldende rechtsregels toe te passen.  Hij miskent het recht van verdediging als hij daarbij, 
zonder het debat te heropenen, de feiten die nodig zijn om een rechtsregel toe te passen, 
aanvult.1662

Rechterlijke beslissingen mogen m.a.w. niet gesteund zijn op feiten of op juridische 
grondslagen die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een debat (zie ook randnr. 680).  
“Voorwerp uitmaken van een debat” betekent in deze context niet altijd dat de partijen daad-
werkelijk een debat gevoerd hebben over bepaalde feiten of middelen, maar betekent enkel 
dat zij daartoe de effectieve mogelijkheid moeten hebben gehad.  Wie in een laatste conclusie 
een volledig nieuwe argumentatie opbouwt, ontneemt in bepaalde omstandigheden zijn 
wederpartij de mogelijkheid daarop nog te repliceren (zoiets kan deloyaal procesgedrag uit-
maken, zie randnr. 334).  Een wering uit het debat of een uitstel kan zich dan opdringen (we-
ring uit het debat zal verkieslijk zijn als het duidelijk een dilatoir maneuver betreft, een uitstel 
                                                 
1659  In dezelfde zin: P. VAN ORSHOVEN en B. LAMBRECHT, “Het recht van verdediging bij de inleiding van de 

zaak” in B. MAES en M. STORME, (eds.), Moet het recht van verdediging worden afgeschaft ? / Les 
perversions du droit de la défense, Antwerpen-Brussel, Kluwer-Bruylant, 2000, 1. 

1660  Cass. 14 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 52 (“Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel van het 
recht op tegenspraak bestaat dat onderscheiden is van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van 
verdediging, wanneer, zoals in casu, aan de rechter alleen wordt verweten dat hij het debat heeft gesloten 
zonder dat de conclusie van de tegenpartij aan eiseres is medegedeeld”); Cass. 4 december 1995, Arr. 
Cass. 1995, 1069. 

1661  Cass. 28 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 237.  Idem: Cass. 22 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 590; Cass. 7 
april 1997, Arr. Cass. 1997, 415; Cass. 21 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 945 (n.a.v. een arbeidsongeval 
kende het bestreden arrest ingevolge ambtshalve toepassing van wetgeving die de openbare orde raakt, 
meer toe dan wat de partijen gevraagd hadden); Cass. 26 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 663.  Vergelijk: 
Cass. 20 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 197. 

1662  Cass. 4 september 1997, Arr. Cass. 1997, 773. 
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zal verkieslijk zijn wanneer er een plausibele verklaring voorligt voor de gevolgde handel-
wijze).  Wanneer daarentegen in de loop van het debat partij A een nieuw middel opwerpt en 
partij B vervolgens nog de mogelijkheid heeft om te concluderen, kan er (in beginsel) be-
zwaarlijk een schending van het recht van verdediging geacht worden voor te liggen wanneer 
partij B in een latere conclusie verzuimd heeft standpunt in te nemen over dat nieuw middel 
(zie ook randnr. 680).  Ook hier echter geldt dat de partijen elkaar niet mogen verschalken.  
Van iets dat werkelijk nieuw is, mag verlangd worden dat het – met name in een zeer 
omvangrijke conclusie – niet wordt “weggemoffeld” (d.i. geïncorporeerd op een onopvallende 
wijze in de bestaande tekst). 

Bij de ontwikkeling van een werkelijk nieuw middel (dus niet bij aanvulling of verdere 
stoffering van reeds voorheen ontwikkelde middelen) in een latere conclusie mag in bepaalde 
omstandigheden (bv. bij zeer omvangrijke conclusies of wanneer er reeds veel conclusies 
werden uitgewisseld) verwacht worden dat de loyale procespartij het nieuw middel de nodige 
“visuele aandacht” verleent, bv. door plaatsing onder een subtitel of  door aanpassing van of 
vermelding in het petitum van de conclusie (“om deze redenen…”). 

De rechter mag dus geen beslissingen steunen op nieuwe middelen of op een aanvulling 
van de feiten zonder heropening van het debat, maar de partijen mogen zich evenmin inspan-
nen om te vermijden dat de wederpartij een nieuw middel of nieuwe feiten zou zien.  
Deloyaal gedrag kan vanuit dit opzicht nochtans enkel voorliggen in flagrante gevallen: men 
mag van de procespartijen in principe wel verlangen dat zij elkanders conclusies lezen. 
 
688. Een beslissing steunen op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, of de 
feiten aanvullen, is iets anders dan een beslissing (mede) steunen op een stavingsstuk waar-
naar door geen der partijen verwezen wordt.  In dat laatste geval neemt het Hof van Cassatie 
aan dat zulks geen schending van het recht van verdediging uitmaakt.1663

 Op het eerste gezicht kan het te verregaand lijken te aanvaarden dat de rechter zijn be-
slissing grondt op een stavingsstuk waarnaar door geen der partijen is verwezen.  Wanneer 
men evenwel voor ogen houdt wat dit in de praktijk precies inhoudt, dan wordt die recht-
spraak al meer aanvaardbaar.  In een dossier waarin er uiterst weinig stavingsstukken gebruikt 
worden, zal het niet vaak voorkomen dat er stukken zijn waarnaar geen der partijen verwijst.  
In een dossier waarin er (vrij) veel stukken gebruikt worden, zal deze hypothese zich vaker 
kunnen voordoen, maar in dat geval is het veeleer onwaarschijnlijk dat de rechter zijn be-
slissing grondt op één enkel stuk.  Als hij dat doet, zal het in de meeste gevallen toch blijken 
te gaan over een cruciaal stuk, zodat de partijen daarover meestal wel standpunt hebben inge-
nomen.  Als het gaat om een stuk naast vele andere stukken, waarnaar de partijen niet ver-
wijzen, is het ook veeleer onwaarschijnlijk zijn dat de rechter zijn beslissing uitsluitend of 
quasi-uitsluitend op dat stuk steunt.  De rechtspraak van het Hof van Cassatie in dit verband 
moet daarom worden goedgekeurd; het omgekeerde aannemen zou het recht van verdediging 
dreigen te perverteren. 
 Dit alles neemt uiteraard niet weg dat de rechter die geconfronteerd wordt met een sta-
vingsstuk waarnaar geen der partijen verwijst, de mogelijkheid heeft de partijen uit te nodigen 

                                                 
1663  Cass. 4 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1069; Cass. 4 november 1994, Arr. Cass. 1994, 931. 
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om daarover standpunt in te nemen.  Zelfs al is de rechter daartoe in het licht van de aange-
haalde cassatierechtspraak niet verplicht, dan nog is zoiets wenselijk in bepaalde omstandig-
heden, met name wanneer het betrokken stuk volgens de rechter cruciaal is of kan zijn voor 
zijn oordeelsvorming, of wanneer de rechter meent dat de partijen het stavingsstuk op uiteen-
lopende wijzen zouden kunnen interpreteren, of wanneer de inhoud ervan voor de rechter niet 
volkomen duidelijk is. 
 
689. Als men inziet dat het bewerkstellingen van de mogelijkheid voor iedere partij om haar 
standpunt zo goed mogelijk uiteen te zetten de kern uitmaakt van het recht van verdediging, 
dan worden meteen een aantal bakens uitgezet. 
 Aldus is het niet aanvaardbaar dat stukken uit het debat geweerd worden enkel omdat 
zij in een andere taal zijn opgesteld.  Als de stukken relevant zijn, moet een partij daar 
gebruik van kunnen maken, ongeacht in welke taal zij zijn opgesteld.  In een meertalig land 
als België is het voor een partij ook niet steeds duidelijk welke talen de rechter beheerst.  
Sommige rechters lezen even vlot Nederlands, Frans, Duits of Engels.  Vereisen dat partijen 
systematisch anderstalige stukken zouden vertalen, zou aanleiding geven tot onverantwoorde 
kosten en inspanningen.  Anderzijds is de ééntaligheid van de procedure (althans als 
uitgangspunt) een belangrijke verworvenheid van de taalwetgeving.  Het Hof van Cassatie 
heeft hier het nodige pragmatisme aan de dag gelegd.  Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat 
een beslissing die stukken uit het debat weert louter omdat zij in een andere taal gesteld zijn, 
het recht van verdediging schendt.1664  Anderzijds kan de rechter wel eisen dat anderstalige 
stukken worden vertaald.1665

 
690. Dezelfde uitgangspunten als vermeld in het vorige randnummer (nl. de gerichtheid op 
een zo goed mogelijke voltrekking van het spel van woord en wederwoord) mogen aanleiding 
geven tot argwaan of zelfs een ietwat negatieve of minstens schroomvallige houding tegen-
over de wering uit het debat van conclusies.  Conclusies uit het debat weren is een zeer ernsti-
ge aangelegenheid, waarvoor slechts ruimte is bij een laattijdigheid die het procesverloop 
daadwerkelijk verstoord heeft (zie daarover supra, randnrs. 328, 337-339). 
 Een dergelijke laattijdigheid kan voorliggen wanneer, zelfs buiten de toepassing van 
enig vaststellingsmechanisme met bindende conclusietermijnen tot gevolg, een partij in extre-
mis toch nog conclusies neerlegt (bv. daags voor de zitting).  In die omstandigheden is het 
denkbaar dat de wering uit het debat van die in extremis conclusie de minst slechte sanctie is.  
Degene die op de valreep nog een conclusie wil neerleggen heeft – als uitgangspunt – het 
recht om nopens zijn schriftelijk verwoorde standpunt gehoord te worden d.w.z. zijn stand-
punt te vervatten in een conclusie, maar dat recht houdt op wanneer het botst op het recht van 
verdediging van de wederpartij: die heeft in beginsel het recht om op de rechtsdag te pleiten 
zonder bijkomend nodeloos tijdverlies en zonder verrast te worden door een conclusie waar-
van zij niet tijdig kennis heeft kunnen nemen. 
                                                 
1664  Cass. 13 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 679; Cass. 8 september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 25. 
1665  E. BREWAEYS, “Het recht van verdediging tijdens de behandeling van de zaak”, in B. MAES en M. STOR-

ME, (eds.), Moet het recht van verdediging worden afgeschaft ? / Les perversions du droit de la défense, 
Antwerpen-Brussel, Kluwer-Bruylant, 2000, 16. 
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 Toch zijn er omstandigheden mogelijk waarin een in extremis conclusie moeilijk te ver-
mijden is (bv. er doet zich een nieuwe wending voor en het is niet meer haalbaar om nog 
toepassing te maken van art. 748, § 2, Ger. W. – dat kan immers maar tot dertig dagen voor de 
rechtsdag).  Juist daarom moet de rechter terzake de nodige appreciatieruimte krijgen (soms is 
een wering uit het debat inderdaad de minst slechte sanctie; nochtans is de zaak – kort – uit-
stellen niet zelden minder verstorend).  Als de in extremis  conclusie duidelijk slechts 
dilatoire intenties heeft, dan is een wering uit het debat in beginsel verkieslijk boven een 
uitstel. 

De rechter die geconfronteerd wordt met een in extremis conclusie dient waakzaam te 
blijven: wanneer hij daar zonder meer rekening mee houdt en aan de wederpartij niet de mo-
gelijkheid biedt erop te repliceren, dreigt een schending van het recht van verdediging!  Met 
name in een arrest van 27 februari 1997 oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter die acht 
slaat op de door een partij daags voor de sluiting van het debat aan de wederpartij medege-
deelde conclusie, zonder de heropening van het debat te bevelen teneinde laatstgenoemde de 
gelegenheid te geven erop te antwoorden, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van ver-
dediging miskent.1666

 Tot wanneer een conclusie nog geldt als in extremis, is uiteraard een feitenkwestie.  
Anderhalve week is soms aanvaardbaar (bv. wanneer de nieuwe conclusie slechts één blad-
zijde feitelijke verduidelijkingen telt of wanneer de concluant daarin louter toepassing maakt 
van art. 808 en enkel nieuw vervallen huurachterstallen of iets dergelijks vordert), en soms is 
het dat niet (bv. in een complexe zaak wordt in een omvangrijke aanvullende conclusie plots 
een nieuw licht geworpen op de feiten of een nieuw middel ontwikkeld). 

Het succes van de vaststellingsmechanismen waaruit dwingende conclusietermijnen 
volgen, heeft wel tot (gelukkig) gevolg dat dergelijke moeilijke afwegingen in de praktijk 
minder voorkomen dan vóór de inwerkingtreding van de Wet van 3 augustus 1992.  In extre-
mis conclusies worden meer en meer een rariteit.  Als er wel bindende conclusietermijnen 
gelden (stilaan het quod plerumque fit) zal men zich vrijwel nooit het hoofd moeten breken 
over de vraag wat nu wel of niet geldt als in extremis, en bovendien zal in die gevallen slechts 
in zéér uitzonderlijke omstandigheden rekening worden gehouden met in extremis conclusies. 

De loyauteit staat nl. boven de vaststellingsmechanismen (of correcter: ook bij toepas-
sing van de vaststellingsmechanismen mag men geen deloyale attitude aannemen).  Wanneer 
het voor een partij deloyaal zou zijn om te weigeren te aanvaarden dat de wederpartij toch 
nog aanvullend mag concluderen, dan kan de rechter een laattijdige conclusie aanvaarden of 
kan hij spijts een vaststelling bv. op grond van art. 747, § 2, Ger. W., de zaak toch nog uitstel-
len.1667  Meer daarover onder randnrs. 334-335. 

                                                 
1666  Cass. 27 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 289. 
1667  Vanzelfsprekend gaat het dan om uiterst zeldzame situaties – men mag immers niet toegeven aan 

chicanes.  Wanneer bv. in een echtscheidingsprocedure de vraag aan de orde is of het (bewezen) overspel 
van de man wel een beledigend karakter heeft, maar veertien dagen voor de rechtsdag vastgesteld op 
grond van art. 747, § 2, Ger. W. blijkt de vrouw de wagen van haar man in brand te hebben gestoken, dan 
is het evident dat de rechter over de mogelijkheid moet beschikken de man nog toe te laten over die 
nieuwe ontwikkeling stukken neer te leggen en te concluderen. 
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Het recht van verdediging en een wering van conclusies uit het debat moeten dus niet 
als antipoden beschouwd worden: de wering betekent niet dat het recht van verdediging van 
een partij gefnuikt wordt, maar zou slechts toepassing mogen vinden wanneer blijkt dat de 
partij die laattijdig geconcludeerd heeft, het recht van verdediging van haar wederpartij heeft 
willen fnuiken. 
 
691. Een kwestie die niet zonder praktisch belang is, is de vraag of miskenning van het recht 
van verdediging voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen.  Het Hof overwoog: 
 “Overwegende voor het overige dat het middel een miskenning van het recht van verde-
diging afleidt uit het feit dat eiseres verweerders conclusie niet heeft ontvangen en dat zij on-
voldoende tijd heeft gekregen om erop te antwoorden; / Overwegende dat noch uit het proces-
verbaal van de terechtzitting van 14 november 1997 noch uit enig stuk waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat eisers dat middel voor de feitenrechter heeft aangevoerd; dat 
een dergelijk middel niet voor het eerst voor het Hof mag worden aangevoerd; / Dat, in zover-
re, het middel nieuw is”.1668

 Ook in strafzaken is de rechtspraak van het Hof van Cassatie in die zin gevestigd dat 
schending van het recht van verdediging niet voor het eerst in cassatie kan worden aange-
voerd.1669

 Uit die rechtspraak afleiden dat het recht van verdediging de openbare orde niet zou ra-
ken, lijkt overhaast.  Immers, zoals reeds opgemerkt onder randnummer 549, zijn weinig as-
pecten van het burgerlijk procesrecht van fundamenteler belang dan het recht van verdedi-
ging.1670  Er zijn echter ook fenomenen of instellingen waarvan wordt aangenomen dat ze als 
zodanig (d.i. in het algemeen) wel de openbare orde raken, maar dat de concrete toepassing 
ervan de openbare orde dan weer niet raakt.  Zie bv. randnummer 27 en 28: de instelling van 
de verjaring raakt de openbare orde, maar de opwerping van het middel van de verjaring 
(waarvan wordt aangenomen dat het strekt tot bescherming van individuele belangen) wordt 
geacht niet van openbare orde te zijn. 

Wat het recht van verdediging betreft, kan men bezwaarlijk buiten de vaststelling dat 
maatregelen, beslissingen en werkwijzen gericht op bescherming van het recht van verdedi-
ging, ambtshalve dienen te worden toegepast (zie bv. randnrs. 678-679 en de gevallen waarin 
de rechter soms, ter bescherming van het recht van verdediging, verplicht is het debat te 
heropenen).  In het licht van het bovenstaande, is het aanvaardbaar dat het middel dat een 
miskenning van het recht van verdediging opwerpt, in de regel niet voor het eerst in cassatie 
kan worden opgeworpen.  Indien de schending van het recht van verdediging betekenisvol is, 
mag worden aangenomen dat de gelaedeerde niet zal nalaten die schending aan te vechten. 

De precisering in de regel duidt inderdaad aan dat er gevallen zijn waarin schending van 
het recht van verdediging, wèl voor het eerst in cassatie moet kunnen worden opgeworpen, 
met name in alle gevallen waarin sprake is van schending van het recht van verdediging in 

                                                 
1668  Cass. 14 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 52. 
1669  Cass. 30 september 1997, P.97.1177/N, www.cass.be. 
1670  Zie J. LAENENS, K. BROECKX en D. SCHEERS, Handboek…, 2004, 52 (het recht van verdediging als “het 

grondrecht bij uitstek in het gerechtelijk recht”). 
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omstandigheden waarin de door die schending benadeelde partij niet de gelegenheid heeft ge-
had die schending voor de feitenrechter aan te vechten. 

Een voorbeeld kan voorliggen in een situatie waarin een partij in een in extremis 
conclusie voor het eerst het middel van de verjaring opwerpt (dat kan in iedere stand van het 
geding), waarna de zaak gepleit wordt en waarbij de wederpartij tijdens haar pleidooi de her-
opening van het debat vordert om op die conclusie nog te kunnen repliceren (vordering waar-
van per hypothese geen akte wordt genomen op het zittingsblad).  Vervolgens wijst de rechter 
(per hypothese zetelend in laatste aanleg) een vonnis of arrest waarin hij zijn rechtsmacht uit-
put en waarin de vordering wordt afgewezen op grond van de ingetreden verjaring.  Uit de 
stukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, blijkt dan niet dat de eiser in 
cassatie het middel van de schending van het recht van verdediging, voor de feitenrechter 
heeft opgeworpen.  In een dergelijk geval, bestaat er geen reden om het middel in cassatie te 
beschouwen als nieuw. 
 
692. Een louter gebrek aan antwoord op een verweer, maakt geen schending uit van het recht 
van verdediging.1671

 
693. M.b.t. het recht van verdediging en het deskundigenonderzoek mogen enkele arresten 
niet onvermeld blijven.1672

 Aldus werd geoordeeld dat het recht van verdediging niet wordt geschonden wanneer 
het niet-contradictoir karakter van een deskundigenonderzoek voor de rechter kan worden te-
gengesproken en waaraan de rechter slechts de waarde van een inlichting hecht.1673  Die 
rechtspraak kan worden bijgevallen in zoverre zij begrepen wordt in die zin dat niet elke 
minste of geringste aantasting van het contradictoir karakter van een deskundigenonderzoek 
ipso facto aanleiding moet geven tot het oordeel dat het recht van verdediging miskend werd.  
Ook hier moet rekening gehouden worden met de omstandigheden van de zaak.  Als het gaat 
om een louter eenzijdige expertise – uitgevoerd door een technisch raadsman van een partij – 
m.b.t. een uitermate technische en complexe aangelegenheid (bv.: geldt een bepaald generisch 
geneesmiddel als een inbreuk op een werkwijzeoctrooi?), waarbij niets verhindert dat een 
nieuwe expertise plaatsvindt maar dan contradictoir, dan zal het toch erg delicaat zijn voor de 
rechter om zijn oordeel te vormen louter op basis van de eenzijdige expertise.  In andere om-
standigheden kan de vermelde rechtspraak wel verhinderen dat enige aantasting van het con-
tradictoir karakter van het deskundig onderzoek, aanleiding geeft tot blokkering van de pro-
cedure (bv. het object dat het voorwerp uitmaakte van de expertise is vernietigd).  Als het gaat 
om een aantasting van het contradictoir karakter van een expertise in het kader van een onder-
zoek door een gerechtsdeskundige, zullen de gevolgen daarvan in beginsel minder verregaand 
zijn dan bij afwezigheid van enig contradictoir karakter (zoals bij onderzoek door een partij-
deskundige). 

                                                 
1671  Cass. 11 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1245. 
1672  Zie ook: J. LAENENS, “Het deskundigenonderzoek en de rechten van verdediging”, (noot onder Brussel 

26 februari 1986), T.B.B.R. 1987, 71. 
1673  Cass. 11 december 1997, Arr. Cass. 1997, 1348. 
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 Bij een gerechtelijk deskundigenonderzoek is het ook perfect denkbaar dat een partij om 
allerlei redenen nalaat om opmerkingen te formuleren ten aanzien van de deskundige.  Dat 
ontneemt die partij niet het recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de 
rechter te onderwerpen.1674

 Ook in het kader van de expertise is het recht van verdediging cruciaal, maar naar aan-
leiding van een expertise wordt in een procedure nooit het laatste woord gezegd.  Dat 
betekent allerminst dat bij een expertise slechts een “light” versie van het recht van 
verdediging zou gelden, maar wel dat dit met zin voor mate en nuance moet worden 
begrepen, zonder enige verabsolutering.  Het recht van verdediging moet bij de expertise, 
zoals steeds, gelden als een waarborg voor het goede procesverloop en niet als een instrument 
voor chicanes. 
 
694. Naar sanctionering toe, geeft schending van het recht van verdediging door toedoen van 
een rechter, aanleiding tot een aantal delicate vragen.  Als een beslissing verbroken wordt 
wegens schending van het recht van verdediging door de rechter, krijgt (onder de huidige wet-
geving) de gebruikelijke regeling haar uitwerking – m.a.w. vaak zal er verwijzing na cassatie 
zijn.  Voor de partijen impliceert dat een nieuwe etappe in de procedure – dus in de praktijk 
vaak een nieuwe calvarietocht. 
 Wanneer een beslissing gecasseerd wordt enkel en alleen omdat de rechter het recht van 
verdediging miskend heeft, is het vanuit maatschappelijk oogpunt eigenlijk niet verantwoord 
dat de partijen het slachtoffer worden van een rechterlijke misslag.1675

 In sommige gevallen is een nieuwe procedure niet te vermijden.  Als er sprake is van 
een schending van het recht van verdediging, mag ervan worden uitgegaan dat er een kans be-
staat dat de rechter, als er geen schending van het recht van verdediging was geweest, tot een 
andere beslissing was gekomen.  Als twee partijen procederen over de vraag wie eigenaar is 
van een schilderij of wie het ouderlijk gezag over een kind mag uitoefenen, kan de last moei-
lijk worden afgewenteld op de overheid (waarvan een orgaan bij een rechterlijke vergissing 
per hypothese gefaald heeft).  In randnr. 700 wordt onderzocht of het niet wenselijk zou zijn 
dat bij beslissingen zoals inzake de betaling van een geldsom (of m.b.t. in geld waardeerbare 
prestaties), de last bij een rechterlijke vergissing wordt afgewenteld op de overheid. 
 
M. VERKEERDE ADRESSERING VAN PROCESSTUKKEN 
 
695. Zie randnrs. 282 e.v. over deze problematiek.1676

 
N. ONDUIDELIJKHEDEN OF MATERIËLE VERGISSINGEN IN VONNISSEN: VORDERING TOT UIT-
LEGGING OF VERBETERING 
 

                                                 
1674  Cass. 16 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 183. 
1675  Hetzelfde geldt in beginsel bij alle rechterlijke misslagen: zie randnrs. 700 e.v. 
1676  Zie ook: Cass. 14 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 549 en P. & B. 1998, 298 (gerechtsbrief verstuurd naar 

verkeerd adres, niettegenstaande adreswijziging uitdrukkelijk vermeld was in een procesakte). 
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696. De rechtzetting (hetzij door uitlegging, hetzij door verbetering) van onduidelijkheden of 
materiële vergissingen is op zich nog nauwelijks een probleem van sanctionering (handha-
ving) van procesrechtelijke normen te noemen, maar is veeleer een technische kwestie. 
 Aangezien dit buiten het bestek van dit proefschrift valt, mogen enkele verwijzingen in 
voetnoot volstaan.1677

 
O. WRAKING OF ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER WEGENS GEWETTIGDE 

VERDENKING 
 
697. In wat volgt worden enkele principes m.b.t. de wraking c.q. onttrekking van de zaak aan 
de rechter wegens gewettigde verdenking beknopt vermeld (zie ook randnrs. 171 en 193-194 
over die fenomenen, i.h.b. over de toepasselijke vormvereisten).  Toegegeven moet worden 
dat deze kwesties slechts in bepaalde gevallen betrekking hebben op een normovertreding 
door de rechter zelf.  Er zijn nl. ook gevallen waarin die fenomenen aan de orde kunnen zijn 
zonder dat de rechter iets kan worden verweten, zoals hierna zal blijken. 

Krachtens art. 828, 1°, Ger. W. kan de rechter worden gewraakt “wegens wettelijke ver-
denking”.  Die bepaling werd ingevoerd bij Wet van 10 juni 2001 (B.S., 22 september 2001, 
2° uitgave).1678

In art. 648, 2°, Ger. W. is sprake van “wettige verdenking”.  Aangenomen mag worden 
dat de begrippen “wettige” en “wettelijke” verdenking dezelfde draagwijdte hebben.1679  Lui-
dens art. 648 Ger. W. kan de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden 
ingesteld, onder meer wegens wettige verdenking. 

De onttrekking van de zaak aan de rechter kan worden gevorderd, volgens de procedure 
bepaald in de artikelen 648 e.v. Ger. W., wanneer men verdenking aanvoert tegen àlle ma-
gistraten van een rechtbank.1680  Wanneer men slechts verdenking aanvoert tegen één of meer-
dere maar niet alle magistraten van een bepaalde rechtbank, is een verzoek tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter kennelijk onontvankelijk, en dient men de wraking te vorderen.1681

                                                 
1677  Cass. 24 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 647; Cass. 8 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 334 (intrekking van 

arrest bij feitelijke vergissing, buiten het geval van art. 1113 Ger. W.); Cass. 22 maart 1999, Arr. Cass. 
1999, 411 (middel geen belang meer, na verbetering van materiële vergissing in de bestreden beslissing, 
waarvoor het Hof bevoegd is); Cass. 22 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 741 (intrekking van arrest bij 
feitelijke vergissing); Cass. 17 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1151; Cass. 3 oktober 1996, Arr. Cass. 
1996, 843; Cass. 30 september 1996, Arr. Cass. 1996, 818; Cass. 26 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 665 
(verschrijving die uit de processtukken blijkt, verbetering door het Hof van Cassatie).  Zie ook: Arbh. 
Gent, afd. Brugge, 23 februari 2004, T.G.R. 2004, 215 en P. & B. 2004, 84 (geen rekening kan worden 
gehouden met nieuwe elementen niet onderworpen aan de rechtsmacht van de rechter vóór de uitspraak 
waarvan de uitlegging of verbetering gevorderd wordt). 

1678  Voor een uitvoerige bespreking van de problematiek van wraking en onttrekking van de zaak aan de 
rechter voorafgaand aan deze wetswijziging, raadpleeg o.m. H. BOULARBAH, “Dessaisissement, 
récusation et impartialité du juge: évolutions récentes en matière civile”, P. & B. 1999, 287 e.v. 

1679  De correcte term is “gewettigde verdenking” (zie in fine van dit randnummer).  Die uitdrukking duikt 
soms in de rechtspraak op: zie bijv. Cass. 20 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1812; Cass. 18 juli 2000, 
Arr. Cass. 2000, 1273. 

1680  Bijvoorbeeld omdat de eiser zelf een magistraat is uit een bepaalde rechtbank: Cass. 4 mei 2000, Arr. 
Cass. 2000, 852. 

1681  Cass. 20 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1812; Cass. 18 juli 2000, Arr. Cass. 2000, 1273. 
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De “wettige”, “wettelijke” of “gewettigde” verdenking is een restcategorie, die alle 
gronden tot wraking omvat die niet elders in art. 828 omschreven worden.1682  In art. 828, 3°, 
is bijvoorbeeld sprake van betrokkenheid van de echtgenoot, bloed- of aanverwanten van de 
rechter bij de zaak.  Wanneer nu een partij blijkt een intieme relatie te onderhouden met de 
rechter, dreigt minstens de schijn te ontstaan dat de rechter niet meer in staat is een onaf-
hankelijk en onpartijdig oordeel te wijzen.  De rechter kan in zo’n geval krachtens art. 
828, 1°, Ger. W. wegens “wettelijke” verdenking gewraakt worden.  Hetzelfde geldt wanneer 
een relatie zoals bedoeld in art. 828, 3°, voorligt, maar niet tussen de rechter en een partij 
maar tussen de rechter en de raadsman van een partij. 

Het begrip “wettelijke” verdenking gebruikt in art. 828, 1°, is ongelukkig.  In het Frans 
is sprake van “suspicion légitime”.  Bedoeld wordt eigenlijk niet “wettelijke” verdenking (d.i. 
overeenkomstig of krachtens de wet, of in een wet vastgelegd).  Het begrip “wettig” (cf. art. 
648 Ger. W.) betekent in beginsel overeenkomstig of krachtens de wet, net zoals “wettelijk”, 
maar kan (althans volgens Van Dale) bij uitbreiding ook gebruikt worden in de betekenis van 
“geldig”.  Het begrip “wettige verdenking” geldt bijgevolg als een betere (minstens minder 
slechte) vertaling van “suspicion légitime”. 

Het adjectief “gewettigd” betekent volgens Van Dale: “waarvoor een deugdelijke grond 
bestaat”.  Dat laatste is wat in de artikelen 828 en 648 bedoeld wordt, zodat de uitdrukking 
“gewettigde verdenking” de voorkeur verdient, spijts de door de wetgever in die bepalingen 
gehanteerde bewoordingen, die – vooral voor wat betreft “wettelijke verdenking” – als 
ongelukkige vertalingen van “suspicion légitime” moeten worden beschouwd. 

Sedert de invoeging van het nieuwe art. 828, 1°, Ger. W., is de rechtspraak die invulling 
geeft aan het begrip “gewettigde verdenking” in het kader van geschillen inzake onttrekking 
van de zaak aan de rechter, ook voor de wraking relevant.  Aldus is er geen gewettigde ver-
denking aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van een rechter, wanneer een 
procespartij “scherpe kritiek” geuit heeft op de voorzitter van de rechtbank waartoe de rechter 
behoort.1683  Persoonlijke aanvallen die een procespartij richt tegen de voorzitter van een 
rechtbank zijn als dusdanig niet voldoende om bij de partijen en bij derden een gewettigde 
verdenking te doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van die 
rechtbank.1684

Wanneer “scherpe kritiek” of “persoonlijke aanvallen” gericht worden tegen de rechter 
zelf, en niet enkel tegen de voorzitter van de rechtbank waartoe die rechter behoort, zal men 
voor wat de wraking betreft ook rekening moeten houden met art. 828, 12°, Ger. W., waarin 
onder meer sprake is van “mondelinge beledigingen” (zie daarover ook randnr. 699).  Stel dat 
een partij de rechter ter zitting een “dirty tyrannical old dog” noemt:1685 levert dat een grond 

                                                 
1682  Vóór de invoeging van de gewettigde verdenking als wrakingsgrond, volstond een vermoeden of een 

schijn van partijdigheid ten aanzien van een bepaalde rechter niet om een verzoek tot wraking te kunnen 
toekennen, aangezien dat “geen grond is die wordt vermeld onder de in artikel 828 [oud] Gerechtelijk 
Wetboek opgesomde redenen tot wraking”: Cass. 15 juni 1999, P. & B. 2000, 196. 

1683  Cass. 14 augustus 2000, Arr. Cass. 2000, 1280. 
1684  Cass. 14 augustus 2000, Arr. Cass. 2000, 1280. 
1685  Mayberry v. Pennsylvania, U.S. Supreme Court, 400 US 455 (1971). 

 



 – 540 –

tot wraking op?  Vast staat dat zoiets een zittingsmisdrijf kan opleveren.1686  Wanneer de 
voorzitter overeenkomstig art. 762 Ger. W. proces-verbaal opmaakt naar aanleiding van 
dergelijke feiten, moet redelijkerwijze worden aangenomen dat er een wrakingsgrond 
voorligt.  Precies het feit dat dergelijke feiten strafrechtelijk beteugeld worden, lijkt te 
verhinderen dat men door het beledigen van de rechter hem opzettelijk zou noodzaken zich 
uit de zaak terug te trekken, bij wijze van dilatoir maneuver.1687  Wanneer er daarentegen 
sprake is van “kritiek” of “persoonlijke aanvallen” die niet beledigend geformuleerd wordt en 
die geen misdrijf oplevert, moet dat – in het verlengde van het arrest van 14 augustus 2000 – 
in beginsel niet als een wrakingsgrond beschouwd worden. 

Meldenswaard is nog een arrest van 30 april 2004 waarin het Hof van Cassatie 
geoordeeld heeft dat miskenning van het beschikkingsbeginsel (wat weliswaar aanleiding kan 
geven tot cassatieberoep) geen grond tot gewettigde verdenking vormt.1688

 
698. In burgerlijke zaken kan de rechtbank niet beslissen om de zaak aan zichzelf te onttrek-
ken, inzonderheid wegens gewettigde verdenking, en ambtshalve naar een andere rechtbank 
verwijzen.1689

 Wel kan het O.M. de vordering tot onttrekking instellen, bijvoorbeeld wanneer geen 
enkele rechter van een rechtbank zitting wenst te nemen in een bepaalde zaak.  Immers, wan-
neer geen enkele rechter van een rechtbank zitting wenst te nemen in een bepaalde zaak, kan 
bij partijen en derden gewettigde verdenking ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en 
onpartijdigheid van die rechtbank.1690

 De rechtspraak is op dit stuk nogal casuïstisch, en mede gelet op de grote verschei-
denheid van situaties die zich kunnen voordoen, valt in die casuïstiek weinig lijn te trek-
ken.1691

 In een arrest van 13 juni 2003 overwoog het Hof van Cassatie: 
                                                 
1686  Op smaad door woorden, daden, gebaren of bedreigingen gepleegd tegen een lid van de rechterlijke orde 

op de terechtzitting, staat krachtens art. 275 Sw. een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar, 
benevens een geldboete van 200 tot 1000 euro. 

1687  Zie voor een geval waarin een verzoek tot wraking werd afgewezen omdat uit de omstandigheden van de 
zaak bleek dat het slechts tot doel had de voortgang van de procedure te dwarsbomen: Cass. 21 juni 2000, 
Arr. Cass. 2000, 1176 (onontvankelijkheid als sanctie voor rechtsmisbruik). 

1688  Cass. 30 april 2004, R.W. 2005-06, 1302. 
1689  Cass. 6 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1032 (het ging om een zaak waarbij een raadsheer in sociale 

zaken zelf betrokken was bij een geschil – in zo’n geval moet men de zaak toewijzen aan een andere 
kamer of een anders samengestelde kamer). 

1690  Cass. 17 december 1998, Arr. Cass. 1998, 1160. 
1691  Zie o.m.: Cass. 3 december 1998, Arr. Cass. 1998, 1096 (verzoek tot onttrekking van de zaak aan de 

rechter wordt verworpen in een zaak (i.v.m. alimentatiegelden) waarin verweerder ondervoorzitter was 
geweest van de betrokken rechtbank en op het ogenblik van de procedure plaatsvervangend rechter in die 
rechtbank was; het O.M. meende dat wel gewettigde verdenking kon worden gewekt); Cass. 17 april 
1998, Arr. Cass. 1998, 434; Cass. 13 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 313 (geval van plaatsvervangend 
rechter); Cass. 27 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 254 (geval van raadsheer, in dat geval wel gewettigde 
verdenking, i.t.t. tot bij plaatsvervangende rechters); Cass. 24 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1027; Cass. 
19 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 672; Cass. 9 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 56 (wel gewettigde 
verdenking, tegenpartij was de hoofdgriffier bij de rechtbank die over het hoger beroep uitspraak moest 
doen). 
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“Overwegende dat het verzoek tot onttrekking gebaseerd is op de omstandigheid dat 
verzoekster eiseres is in een zaak aanhangig gemaakt voor de Vrederechter te Turnhout 
terwijl verweerder Ondervoorzitter is van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, 
rechtbank die zal moeten oordelen over een eventueel hoger beroep ingesteld tegen een 
vonnis van die vrederechter; / Overwegende dat de loutere hypothese dat een rechtsmiddel 
zou kunnen worden aangewend tegen een beslissing van die Vrederechter geen voldoende 
reden is om te verantwoorden dat de zaak wordt onttrokken aan de vrederechter die krachtens 
de wet van de zaak kennis moet nemen”.1692

Men kan in een dergelijke situatie – wellicht niet geheel onterecht – toch opwerpen dat 
bij de wederpartij minstens de indruk gewekt wordt dat de rechter gevraagd wordt te oordelen 
over zijn hiërarchisch overste… 
 Of en vanaf wanneer er al dan niet sprake is van gewettigde verdenking, is een vraag 
waarover moeilijk in algemene bewoordingen uitsluitsel kan worden gegeven.  Enerzijds 
moet rekening gehouden worden met het belang van het vermijden van iedere schijn van 
partijdigheid en afhankelijkheid.  Anderzijds mag niet gezwicht worden voor chicanes.  Op 
het vlak van de gewettigde verdenking, geldt bij uitstek dat voorkomen beter is dan genezen.  
Met name zou het aanbeveling verdienen dat magistraten die zien dat sprake is van een 
dossier waarbij iemand betrokken is die zij van nabij kennen, systematisch trachten de zaak te 
laten toebedelen aan een anders samengestelde kamer.  Met name op het niveau van de vrede-
gerechten, kan zoiets wel aanleiding geven tot aanzienlijke – en soms niet door onredelijke in-
spanningen te overwinnen – moeilijkheden. 
 
P. VIJANDIGHEID VAN DE RECHTER TEGENOVER EEN PARTIJ OF HAAR RAADSMAN 
 
699. De rechter mag een partij of haar raadsman niet met ongepaste vijandigheid beje-
genen.1693  Norsheid of zelfs onvriendelijkheid maakt nochtans niet noodzakelijkerwijze on-
duldbare vijandigheid uit. 

In het maatschappelijk verkeer, dus ook voor de rechtbank, past respect voor de mede-
mens, zelfs in een conflictueuze situatie.  Zeker de medemens die niets te verwijten valt – ook 
al staat hij iemand bij die wellicht wel een en ander te verwijten valt – moet met de nodige 
voorkomendheid bejegend worden.  Vijandigheid ten aanzien van de raadsman van een partij 
is dus zo mogelijk nog ongepaster dan vijandigheid jegens een partij.  Ook dat laatste is noch-
tans uit den boze: in beginsel mag de rechter zijn oordeel pas vellen nadat het laatste woord 
naar aanleiding van het voor hem gevoerde debat gezegd is. 

Het verbod van vijandigheid van de rechter vindt dus zijn grondslag in de verplichting 
voor de rechter tot onpartijdigheid.  Aan de hand daarvan, blijken meteen een aantal 
krijtlijnen op dit stuk: niet iedere onvriendelijke uitlating van de rechter kan aanleiding geven 
tot vernietiging van zijn uitspraak.  Immers: er zijn talloze omstandigheden denkbaar waarin 
een rechter zich onvriendelijk uit tegenover een partij, bijvoorbeeld wanneer de materialiteit 

                                                 
1692  Cass. 13 juni 2003, C.03.0201/N, www.cass.be. 
1693  Zie voor een toepassing: Cass. 4 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 162. 
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van bepaalde laakbare feiten door die partij erkend wordt.  Daaruit kan in principe 
bezwaarlijk enige vooringenomenheid van de rechter worden afgeleid. 
 De wettelijke grondslag voor sanctionering van vijandschap in hoofde van de rechter, 
ligt vervat in art. 828, 12° Ger. W.  Het cassatie-arrest waarnaar bij het begin van dit 
randnummer verwezen wordt, biedt in dat verband een interessante precisering, daar in de wet 
sprake is van “partijen” maar uit het arrest blijkt dat ook vijandschap of vijandigheid tegen-
over een raadsman van een partij gesanctioneerd kan worden. 
 Enerzijds is de mogelijke sanctionering van die bepaling de wraking; maar anderzijds 
kan er ook eenvoudigweg aanleiding bestaan tot vernietiging van een uitspraak waarna behan-
deling door een ander rechtscollege volgt, ook zonder enige wraking.  Het spreekt voor zich 
dat men in dit verband niet moet zwichten voor chicanes van de rechtzoekende die ongelijk 
heeft en ongelijk gekregen heeft en daarover ongelukkig is – rechters dienen hun uitspraken te 
motiveren en mogen uiting geven aan gevoelens als bv. verontwaardiging over laakbaar 
gedrag.  Van vijandschap in de zin van art. 828, 12° Ger. W. (waarin trouwens sprake is van 
een hoge graad van vijandschap) kan in beginsel slechts sprake zijn wanneer de rechter een 
partij (of haar raadsman) beledigd of bedreigd heeft.1694  Andere negatieve uitingen zullen in 
beginsel moeten worden beschouwd als gesteund op laakbaar gedrag of als niet te sancti-
oneren onvriendelijkheid of gebrek aan wellevendheid.1695

Op dit stuk zal veel afhangen van de feitelijke omstandigheden van de zaak: in een 
delicate aangelegenheid, bv. een geschil voor de jeugdrechter waarbij de ouders van het kind 
procederen tegen de grootouders van het kind, kan aanvaard worden dat de gevoeligheden iets 
scherper liggen dan in een commercieel geschil.  Aldus werd ooit een jeugdrechter gewraakt 
op grond van art. 828, 12° Ger. W. omdat hij de sereniteit van de behandeling in gevaar had 
gebracht, i.h.b. door de neutraliteit in twijfel te trekken van de advocaat die optrad voor het 
kind en die was aangesteld door de grootouders.1696

 
BESLUIT VAN HOOFDSTUK IX: MOGEN PARTIJEN HET SLACHTOFFER ZIJN VAN OVERTRE-
DING DOOR DE RECHTER VAN PROCESRECHTELIJKE NORMEN? 
 
700. Uit het bovenstaande blijkt dat behoorlijke rechtsbedeling ook voor rechters niet zelden 
een lastige oefening is.  Op talloze fronten kan het mislopen.  De bovenstaande paragrafen 
zijn uiteraard geen volledige opsomming van alle gevallen waar het in een burgerlijke proce-
dure kan mislopen ingevolge een handeling of verzuim vanwege de rechter.  Enkel de meest 
praktisch relevante of de frappantste gevallen werden vermeld. 

                                                 
1694  Zie ook over dat begrip: Cass. 26 oktober 2000, C.00.0572/F, www.cass.be. 
1695  Zo heeft een magistraat een raadsman (die wat te lang aandrong in een discussie over een 

ingereedheidbrenging) ooit een “zagevent” genoemd, waarna het Hof van Beroep oordeelde dat een 
dergelijke (“volkse”) woordkeuze inderdaad ongepast was, maar niet noodzakelijkerwijze uiting gaf van 
een hoge graad van vijandschap in de zin van art. 828 Ger. W. (Brussel 29 juli 1999, A.J.T. 1999-2000, 
183). De betrokken raadsman was bovendien niet de dominus litis die over de grond van de zaak zou 
pleiten.  Zie ook: E. BREWAEYS, “De actieve maar onpartijdige rechter”, (noot onder Brussel 21 septem-
ber 2001), P. & B. 2001, 248. 

1696  Antwerpen 18 januari 2005, P. & B. 2005, 128. 
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 Wat in de praktijk (hopelijk) iets minder vaak voorkomt dan de verschillende gevallen 
die hierboven vermeld werden, is eenvoudigweg de (flagrant) verkeerde – maar welbewuste – 
toepassing door de rechter van een procesrechtelijke regel.  Als bijna anekdotisch voorbeeld 
wordt verwezen naar een arrest van het Hof van Cassatie van 31 januari 1997, waarin een ar-
rest verbroken wordt van een hof van beroep dat een hoger beroep nietig achtte omdat, in een 
hoger beroep tegen een kortgedingbeschikking, een verschijningstermijn van minder dan 15 
dagen in acht was genomen.1697  Het Hof van Beroep meende erop te moeten wijzen dat over-
eenkomstig artikel 1062 Ger. W., de gewone termijn van verschijning in hoger beroep vijftien 
dagen is.  Het Hof van Cassatie dient in dat arrest in herinnering te brengen dat artikel 1040 
Ger. W. bepaalt dat wat betreft de inleiding van de vordering in kort geding, art. 1035 Ger. W. 
van toepassing is op de termijnen van verschijning voor het hof van beroep en voor het ar-
beidshof (dus: twee dagen).1698

 Een flagrante schending van een (eenvoudige) procesrechtelijke regel geeft aanleiding 
tot een vernietiging van het arrest als sanctie.  Als even het tijdsperspectief in ogenschouw 
wordt genomen, rijst de vraag of dit alles aanvaardbaar is.  De kortgedingbeschikking dateer-
de van mei 1993, waarna het Hof van Beroep zijn arrest wijst in december van hetzelfde jaar.  
Bij arrest van het Hof van Cassatie van 31 januari 1997 wordt het arrest van het Hof van Be-
roep vernietigd, waarna de zaak verwezen wordt naar het Hof van Beroep te Brussel.  Voor-
aleer het Hof van Beroep te Brussel zich zal hebben uitgesproken, zal er met andere woorden 
door de partijen naar alle waarschijnlijkheid meer dan een half decennium geprocedeerd zijn 
(in “kort” geding…), waarbij de duur van die procedure voor een niet onbelangrijk deel te 
wijten is aan het feit dat het Hof van Beroep te Gent zich (ernstig) vergist heeft. 
 Een vergelijkbare situatie doet zich voor wanneer de rechter zich niet, zoals in het geval 
hiervoor besproken, vergist omtrent de inhoud van een procesrechtelijk voorschrift, doch een-
voudigweg verzuimt een bepaald voorschrift na te leven.  Aldus vernietigde het Hof van Cas-
satie bij arrest van 8 januari 1997 een arrest waarin men vergeten was de datum te vermelden, 
in strijd met art. 780, 5° Ger. W.1699

 
701. Gebreken in een vonnis of arrest ten gevolge van vergissingen die geheel voor rekening 
van de rechterlijke macht zijn, mogen m.i. niet zonder meer gesanctioneerd worden met een 
vernietiging van de betrokken uitspraak zonder rekening te houden met de aard van de norm-
overtreding, per hypothese voortspruitend uit een vergissing of nalatigheid waar geen der par-
tijen schuld aan treft. 
 Het uitgangspunt zou moeten zijn dat een rechterlijke uitspraak in laatste aanleg gewe-
zen die behept is met een gebrek ten gevolge van een vergissing of nalatigheid aan de zijde 
van de rechterlijke macht, voor de winnende partij zoveel als mogelijk finaal moet zijn. 

                                                 
1697  Cass. 31 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 139. 
1698  De verschijningstermijn voor het hof van beroep dat moet oordelen over een hoger beroep tegen een 

beschikking van de beslagrechter, bedraagt dus ook twee dagen: Antwerpen 25 juni 2003, N.J.W. 2004, 
448 en P. & B. 2003, 366. 

1699  Cass. 8 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 42. 
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 Wat de verliezende partij betreft, spreekt het voor zich dat zij recht heeft op een pro-
cedure die niet behept is met enige onregelmatigheid.1700

 Op het eerste gezicht kan het vreemd lijken dat een bepaalde uitspraak (bv. gewezen 
door een zetel die onregelmatig is samengesteld) voor een partij “finaal” zou moeten zijn 
doch niet voor een andere.  Nochtans is een dergelijk scenario perfect denkbaar in alle 
geschillen waar het gaat om de betaling van een geldsom.  Wanneer aldus de winnende partij 
in laatste aanleg een veroordeling van haar wederpartij bekomt tot betaling van 100, dan zou 
na eventuele cassatie wegens een gebrek in de procedure veroorzaakt door de rechterlijke 
macht, de winnende partij buiten zake moeten worden gesteld.  Om de overwinning dan geen 
Pyrrusoverwinning te maken en om ook de tweede kans voor de verliezende partij een echte 
tweede (of meestal reeds derde…) kans te maken, past het in zo’n geval de Belgische Staat – 
die per hypothese aan de oorsprong ligt van de vergissing – te veroordelen om 100 te betalen 
aan de winnende partij.1701  Op die manier krijgt de winnende partij niet meer, maar ook niet 
minder dan in het geval waarin er geen sprake was van enige vergissing, weliswaar met de 
niet onbelangrijke nuance dat het risico van insolvabiliteit van haar tegenpartij wordt uitge-
sloten.  Dat voordeel voor de winnende partij lijkt in zo’n scenario evenwel het 
onvermijdelijk gevolg van de definitieve beëindiging van de procedure ten aanzien van de 
winnende partij (en het betreft een voordeel dat die partij zich op geen enkele wijze zelf kan 
trachten toe te eigenen door enig maneuver1702).  De verliezende partij krijgt vervolgens de 
kans om voor een anders samengestelde rechtbank de rechtsgang over te doen, zodat er een 
uitspraak wordt gewezen conform de wettelijke voorschriften.  Als de nieuwe (bv. correct 
samengestelde…) zetel vervolgens oordeelt dat de eerste uitspraak (inhoudelijk) correct was, 
verkrijgt de Belgische Staat het recht om datgene wat hij ingevolge de eerste uitspraak 
uitbetaalde aan de winnende partij, terug te vorderen van de verliezende partij.  Het standpunt 
van de – buiten zake gestelde – winnende partij zou in de procedure na cassatie verdedigd 
kunnen worden door het Openbaar Ministerie (men kan er immers vanuit gaan dat alsdan een 
geval voorligt waarbij de openbare orde de tussenkomst van het O.M. vergt in de zin van art. 
138 Ger. W.).  Wanneer de oorspronkelijk verliezende partij in de nieuwe procedure na 
cassatie alsnog gelijk krijgt, zou het in zo’n geval passen de Belgische Staat te veroordelen tot 
betaling van de bedragen waarop die partij – na de correct gevoerde procedure – geoordeeld 
wordt recht te hebben. 
 Deze werkwijze, waarbij de Belgische Staat (i.p.v. de partijen) opdraait voor fouten be-
gaan door organen van de Belgische Staat, zou soelaas bieden in meer gevallen dan men op 

                                                 
1700  Maar of men na het bekomen van een arrest waarin bv. enkel de datum ontbreekt opnieuw zou mogen 

beginnen te procederen, lijkt hoogst twijfelachtig: zinvoller is in zo’n geval de raadsheren van het Hof 
van Beroep toe te laten de datum alsnog aan te vullen, indien zij menen te kunnen bevestigen dat het 
arrest inderdaad op die welbepaalde datum werd uitgesproken (aan de hand van hun geheugen, notities, 
andere processtukken, etc.). 

1701  Of bv. 50, wanneer geoordeeld zou worden dat de kans dat die partij wat de grond van de zaak betreft 
gelijk zou hebben gekregen, 50% bedraagt. 

1702  Wanneer bv. een rechterlijke uitspraak citaten uit stukken bevat in een vreemde taal, wat een schending 
van de taalwetgeving kan opleveren (zie randnrs. 648, 665, 673), dan moet men zulks niet beschouwen 
als een vergissing die louter te wijten is aan de rechterlijke macht indien de rechter de citaten heeft over-
genomen uit de conclusie van een partij waarin evenmin een vertaling vervat lag. 
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het eerste gezicht zou kunnen aannemen.  Niet alleen procedures waarbij sprake is van vorde-
ringen tot betalingen van geldsommen komen in aanmerking voor een dergelijke “verwijzing 
na cassatie met buitenzakestelling van één of meerdere der partijen”.  Ook alle procedures 
waarbij sprake is van prestaties in geld waardeerbaar, komen in aanmerking.  Wanneer bv. 
sprake is van een aannemer die gelijk krijgt van een zetel die onregelmatig blijkt te zijn sa-
mengesteld, doch naderhand de bouwheer na verwijzing alsnog gelijk krijgt, is het in de 
meeste gevallen perfect mogelijk om een oplossing te bewerkstelligen waarbij de vergissing 
van de rechterlijke macht niet wordt afgewenteld op de partijen (hetzij doordat de Belgische 
Staat zelf een andere aannemer betaalt om de werkzaamheden opnieuw of juist uit te voeren, 
hetzij doordat de oorspronkelijke aannemer ingevolge zijn vertrouwdheid met de situatie als-
nog instaat voor bijkomende werken of herstelwerkzaamheden, maar dan op kosten van de 
Belgische Staat). 
 Wanneer sprake is van een onsplitsbaar geschil is het scenario zoals hierboven geschetst 
uiteraard ondenkbaar (bv. in een stedenbouwkundig dispuut kan een bouwwerk niet ten aan-
zien van één partij blijven staan en ten aanzien van de wederpartij worden afgebroken), maar 
ook dan zou het passend zijn om de partij die ingevolge een vergissing aan de zijde van de 
rechterlijke macht genoodzaakt wordt een vervolg van de procedure te ondergaan, daarvoor 
op passende wijze te compenseren (bijvoorbeeld door de Belgische Staat in zo’n geval te 
veroordelen tot betaling aan de oorspronkelijk winnende partij van een bedrag ex aequo et 
bono geraamd op bv. tienmaal de rechtsplegingsvergoeding).  Die compensatie mag in een 
dergelijke situatie los staan van de uitkomst van de nieuwe procedure, aangezien de nieuwe 
(maar alsdan correct gevoerde) fase van de procedure aanleiding kan geven tot een 
andersluidende beoordeling.  Ook indien het resultaat wel hetzelfde is, zou de oorspronkelijk 
winnende partij recht moeten hebben op bv. tienmaal de rechtsplegingsvergoeding ten laste 
van de Belgische Staat (of enige andere compensatie), aangezien deze laatste er in die 
hypothese verantwoordelijk voor is dat die partij genoodzaakt wordt een nieuwe procedure te 
doorlopen.  Vanzelfsprekend lijkt een scenario zoals hier beschreven moeilijk denkbaar 
zonder wetswijziging, tenzij men art. 1382 B.W. als wettelijke grondslag zou aanvaarden. 
 
702. Naast een in het vorige randnummer beschreven “verwijzing na cassatie met buiten-
zakestelling van één of meerdere der partijen”, zijn nog andere oplossingen mogelijk om te 
vermijden dat partijen al te zeer het slachtoffer worden van een vergissing of verzuim begaan 
door de rechter zelf. 
 Neem bijvoorbeeld een geval waarin een appèlrechter, ten onrechte, oordeelt dat een 
hoger beroep tijdig is.1703  Naar aanleiding van de cassatieprocedure staat dan vast dat de 
appèlrechter het hoger beroep onontvankelijk wegens laattijdigheid had moeten verklaren. 
 In een dergelijke situatie is een verwijzing na cassatie naar de feitenrechter (zoals noch-
tans gebeurde in het arrest van 23 september 1996) een zinloze oefening, aangezien uit de uit-
spraak van het hof van cassatie in zo’n geval per hypothese voortvloeit dat het ingestelde ho-
ger beroep onontvankelijk zal worden verklaard.1704  Een opsomming van de situaties waarin 
                                                 
1703  Zie bv. Cass. 23 september 1996, Arr. Cass. 1996, 787. 
1704  Waarbij weliswaar abstractie gemaakt wordt van het gegeven dat de feitenrechter naar wie de zaak 

verwezen wordt, in theorie, niet gebonden is door het oordeel van het Hof van Cassatie, behoudens de 
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een verwijzing na cassatie eigenlijk niet meer zinvol is, zou schier eindeloos kunnen zijn.1705  
De zaak in zulke gevallen niet meer verwijzen naar de feitenrechter, impliceert ook niet dat 
het Hof van Cassatie in zo’n geval zou moeten overgaan tot een onderzoek van de feiten 
waartoe het niet bevoegd is.  Krachtens art. 147 van de Grondwet treedt het Hof van Cassatie 
niet in de beoordeling van de zaken zelf, maar als het enkel nog de uitspraak over de kosten 
gaat, vloeit uit art. 147 van de Grondwet niet op dwingende wijze voort dat het Hof van 
Cassatie daarvoor niet bevoegd zou zijn.  Immers, de uitspraak over de kosten moet geacht 
worden niet noodzakelijk deel uit te maken van de beoordeling van de zaak zelf.  Het Hof van 
Cassatie de mogelijkheid bieden om na cassatie zelf uitspraak te doen over de kosten, 
teneinde een verwijzing en een (soms nutteloos) vervolg op de procedure te vermijden, lijkt 
mogelijk met een beperkte wijziging van art. 1111, lid 4, Ger. W.  Die bepaling luidt thans: 
“Het hof kan evenwel uitspraak doen over de kosten van het cassatiegeding bij gedeeltelijke 
cassatie of wanneer de omstandigheden van de zaak het reeds wettigen.”  Wanneer in die tekst 
de woorden “van het cassatiegeding” geschrapt zouden worden, zou een aantal (vrij nutteloze) 
verwijzingen naar feitenrechters toch al vermeden kunnen worden. 
 Een arrest van 22 september 2005 van het Hof van Cassatie, gewezen in voltallige ka-
mer, illustreert dat wetsbepalingen met enige goede wil ook met zin voor efficiëntie kunnen 
worden geïnterpreteerd.1706  In dat arrest komt het Hof terug op de vroegere praktijk om bij 
een vernietiging van een uitspraak van de appèlrechter wegens schending van een bevoegd-
heidsregel, de zaak niet meteen door te verwijzen naar de bevoegde appèlrechter (indien bv. 
de rechtbank van koophandel, zetelend in hoger beroep, zich onterecht bevoegd had 
verklaard, verwees het Hof van Cassatie de zaak vroeger terug naar een andere rechtbank van 
koophandel – thans verwijst het Hof op grond van een andere interpretatie van art. 660, de 
zaak rechtstreeks naar de bevoegde appèlrechter (zie ook supra, randnr. 211). 

                                                                                                                                                         
bijzondere regeling van art. 1119–1120 Ger. W. (tweede beslissing vernietigd op dezelfde gronden, bij 
arrest uitgesproken in verenigde kamers). 

1705  Zie voor een ander geval: Cass. 19 september 1996, Arr. Cass. 1996, 775.  Uit het arrest van het Hof 
vloeit voort dat de eiser geacht wordt geen eigen belang te hebben bij zijn vordering (nl. een vereniging 
die zich tot doel stelt de mensenrechten ter harte te nemen, vorderde dat aan de Belgische Staat verbod 
zou worden opgelegd om in de gevangenis te Namen meer dan één gedetineerde op te sluiten per cel die 
ontworpen is voor één persoon). 

1706  Cass. 22 september 2005, R.W. 2005-06, 1340, concl. adv.-gen. M. TIMPERMAN, noot J. LAENENS. 
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Hoofdstuk X. ALGEMEEN BESLUIT: VAN SANCTIE NAAR REMEDIE 
 
703. Sommigen betreuren het, maar we leven in een onvolmaakte wereld.  In een volmaakte 
wereld zouden geen onrecht bestaan, geen misdrijven, geen onrechtmatige daden, zelfs geen 
contractuele wanprestatie. 
 De realiteit is echter doffe ellende, kommer en kwel.  We leven in een poel van verdor-
venheid, waarbij het recht zich, alles wel beschouwd, voornamelijk bezighoudt met ondraag-
lijke of nauwelijks te harden toestanden.  Vrijwel alles wat ons bestaan draaglijk maakt of bij 
momenten glans geeft, zoals de liefde, de muziek, de schoonheid der natuur, de lach van een 
kind, de wonderen van wetenschap en techniek, staat in zijn zuivere vorm mijlenver van het 
recht.  Toch is het moeilijk iets te vinden wat des mensen is maar niet in het recht is ingebed: 
de liefde geeft, wanneer het misloopt, aanleiding tot talloze juridische problemen gaande van 
echtscheidingen tot afstammingsgeschillen tot eigendomsbetwistingen; muziek kan aanleiding 
geven tot juridische betwistingen gaande van problemen van intellectuele eigendom tot buren-
ruzies; verwoesting van de natuur kan aanleiding geven tot vraagstukken van milieurecht tot 
kwesties van ruimtelijke ordening en stedenbouw, enz.  Het recht bestaat dus maar bij gratie 
van de onvolmaaktheid. 
 Het burgerlijk procesrecht beoogt de “geciviliseerde vorm van geweld” die het proces 
is, in goede banen te leiden.  Daarbij is het burgerlijk procesrecht zelf onvolmaakt, evenals 
het materiële recht waarvan naar aanleiding van een procedure toepassing moet worden 
gemaakt, evenals de deelnemers aan dat proces.  Het recht is mensenwerk.1707  Recht zoals het 
in de praktijk leeft, is bij uitstek mensenwerk dat niet al te veel hoop op volmaaktheid moet 
koesteren: voor handelaars die een overeenkomst bereiken is de juridische kant van de zaak 
vaak een hinderlijke annex verbonden aan een zakelijk succes.  Tussen familieleden bv. (of 
zelfs werknemers en werkgevers, buren, artsen en patiënten, banken en hun cliënten, enz.) 
komen juridische kwesties meestal pas aan de orde als het op talloze andere vlakken reeds 
grondig fout gelopen is.  Advocaten worden er vaak pas bij geroepen als het schip al finaal 
gezonken is.  Rechters moeten vervolgens oordelen over feiten waar ze zelf niet bij waren en 
die ze in beginsel slechts vanuit een welbepaalde invalshoek (de juridische) bekijken. 

Het burgerlijk procesrecht heeft bovendien te kampen met een reeks omgevingsfactoren 
die alle de volmaaktheid vijandig gezind zijn: het procesrecht wordt er niet eenvoudiger op; 
het materieel recht waar het in een procedure om draait wordt eveneens alsmaar complexer; 
minstens bij de aanvang van de procedure spitst de aandacht zich toe op het materieel recht, 
wat het gevaar impliceert dat procedurekwesties over het hoofd worden gezien; fenomenen 
als het bestaan van dwingende termijnen en de toenemende neiging van cliënten om 
onmiddellijk respons te verwachten, kunnen procedures weliswaar bespoedigen, maar zijn 
altijd een bron van tijdsdruk en soms ook van haastwerk. 
  Procesrecht en perfectie gaan dus niet hand in hand.  Tot hetzelfde besluit komt 
trouwens degene die niet mijmert over de onvolmaaktheid van deze wereld, maar die 
simpelweg eens bekijkt hoe en waar het in de rechtspraktijk allemaal kan foutlopen.  Ook 

                                                 
1707  Zie ook over de beperkingen van het recht: E. CLAES, W. DEVROE en B. KEIRSBILCK, “Grenzen van 

(rechtsstatelijk) recht”, R.W. 2006, (1201) 1212. 
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lectuur van dit proefschrift – met al zijn beperkingen en in al zijn onvolmaaktheid – levert 
toch al een staalkaart op van een aantal grote en kleine rampen naar aanleiding van een 
burgerlijke procedure. 
 
704. Wie uitgaat van simplistische uitgangspunten als “de wet moet toch worden toegepast” 
of “schendingen van duidelijke wetteksten mogen niet worden getolereerd”, en niets meer dan 
dat, geeft eigenlijk blijk van een immatuur verlangen naar volmaaktheid.  De weinige dingen 
in dit leven die perfect zijn, hebben helaas bitter weinig met burgerlijk procesrecht te maken – 
en nog minder met burgerlijk procesrecht in de praktijk. 
 Eisen dat elke misstap – hoe onbeduidend ook – in een burgerlijke procedure genade-
loos en blind wordt afgestraft, zonder oog te hebben over waar de procedure eigenlijk om 
draait, zou de wereld van het burgerlijk procesrecht even onleefbaar maken als Mercurius, 
waar het aan de dagzijde van de planeet 420 °C warm is en aan de nachtzijde 180° vriest. 
 Het kernprobleem van de handhaving van het burgerlijk procesrecht, is daarom het 
vraagstuk waar het evenwicht ligt tussen laksheid en formalisme, of tussen “anything goes” 
en de absolute perfectie. 
 Precies omdat de problemen die aan bod komen in het burgerlijk procesrecht uitermate 
gevarieerd zijn en niet zelden kwesties betreffen die zo uiteenlopend zijn dat men, buiten het 
niveau van de (voor de rechtspraktijk uiteraard nutteloze) filosofische overpeinzing, geen 
enkele parallel meer kan vinden, is theorievorming op dit stuk een heikele aangelegenheid.  
Hoe samenhangender, hoe mooier, hoe simpeler of hoe origineler een algemene theorie over 
de sancties, hoe groter de kans dat zij voor de praktijk onbruikbaar wordt. 
 Het besluit van het algemeen deel van dit proefschrift (de zgn. “Tien Geboden” van het 
burgerlijk procesrecht, zie randnr. 56) is daarom geen “theorie” in de klassieke zin van het 
woord, geen verklaringsmodel of geen stelsel van regels en principes dat voor ieder concreet 
geval een pasklare oplossing kan bieden, maar wel een geheel van attitudes, reflexen, 
leidsnoeren. 
 
705. Als men rekening houdt met al wat voorafgaat, kan men niet buiten de vaststelling dat 
de “theorie” zoals vervat in het Gerechtelijk Wetboek, nog niet zo slecht is.  Dat Wetboek is 
dan ook in essentie van de hand van grote juridische geesten als Van Reepinghen en Krings, 
in wier geesten het trouwens jarenlang tot rijping is kunnen komen.  Het werd niet in zeven 
haasten bij elkaar gekribbeld door een paar politiek aangestelde kabinetsmedewerkers, zoals 
veel van de huidige voortbrengselen van de wet- of decreetgever. 

De theorie van het Gerechtelijk Wetboek is inderdaad soms impliciet, maar de wet is 
geen plaats voor getheoretiseer.1708  Op sommige vlakken kan die theorie zelfs veeleer als 
“embryonaal” of “fragmentarisch” worden bestempeld dan als impliciet (bv. op het stuk van 
de ontvankelijkheid, of inzake termijnen). 

Wanneer echter de nodige goede wil, zin voor nuance en oog voor de kern van de zaak 
aan de dag wordt gelegd, is het Gerechtelijk Wetboek ook na dertig jaar nog een bruikbaar en 
over het algemeen zelfs goed instrumentarium.  Goede wetboeken kunnen makkelijk, soms 

                                                 
1708  Zie randnr. 45 en randnr. 106, in fine. 
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met wat retouches, tweehonderd jaar en langer meegaan.  Een grondige hervorming van het 
wetgevend instrumentarium is niet waar ons burgerlijk procesrecht nood aan heeft. 
 
706. Als het burgerlijk procesrecht in het algemeen of ons Gerechtelijk Wetboek in het 
bijzonder voor problemen zorgt of er niet in slaagt problemen te vermijden of op te lossen, 
ligt de sleutel van de oplossing niet in een hervorming van de wetgeving, niet in een attitude 
die genadeloze perfectie verlangt, maar wel in een toepassing van de bestaande wetgeving 
met (zie het vorige randnummer) goede wil, zin voor nuance en oog voor de kern van de zaak. 
 Wat de sanctionering van het burgerlijk procesrecht betreft, resulteert het bovenstaande 
in een attitude die door G. DE LEVAL als volgt werd samengevat1709: “Dans le conflit qui les 
oppose, il n’est presque jamais admissible de sacrifier le fond à la forme.  Un point 
d’équilibre doit être recherché qui écarte les périls du laxisme tout en évitant les maux d’un 
formalisme excessif en insistant sur ce que, en principe, le formalisme est raisonné dans une 
perspective fonctionnelle (utilité, finalité, proportionnalité) et non purement formelle (‘le 
fétichisme de la forme’); à l’aspect destructeur de la nullité, parfois inévitable, on préférera, 
lorsque c’est possible, l’aspect constructif de la réparation.”1710

 
707. Wanneer men vervolgens nederdaalt tot op het niveau van de concrete individuele ge-
vallen waarover rechters geoordeeld hebben, stelt men vast dat ook daar onvolmaaktheid troef 
is.  Dat besef dient nochtans geen bron van moedeloosheid te zijn, maar veeleer een aanspo-
ring om morgen beter te doen dan gisteren (een attitude die in de praktijk vanzelfsprekend 
niet altijd makkelijk vol te houden is). 
 
708. Het arrest van het Arbitragehof van 17 december 2003 (zie daarover supra, randnr. 141) 
biedt een goed voorbeeld van een casus waarin de rechter, binnen de bestaande regelgeving, 
over ruime mogelijkheden beschikt om gepast te reageren op een procesrechtelijk euvel.  Stel 
dat men – wat de juiste oplossing is – in zo’n geval ervan uitgaat dat de kennisgeving ten 
vroegste kon plaatsvinden op maandag, bij afgifte aan de postdiensten op vrijdag.  Wat indien 
op dinsdag geïntimeerde niet verschijnt?  In zo’n geval dient de rechter ambtshalve vast te 
stellen dat de verschijningstermijn niet werd gerespecteerd, zodat de beroepsakte nietig zou 
kunnen zijn.  In deze hypothese de nietigheid uitspreken, is echter niet wenselijk omdat betere 
oplossingen voorliggen (nietigheid als ultimum remedium).  Met name is wenselijk dat de 
rechter de zaak naar de rol verzendt of verdaagt, zodat geïntimeerde de nodige voorberei-
dingstijd kan worden verschaft.  De rechter kan ook toepassing maken van art. 1058 Ger. W. 
en bevelen dat de niet verschenen geïntimeerde bij gerechtsdeurwaardersexploot wordt opge-
roepen.  Wat indien, in de besproken casuspositie, op dinsdag geïntimeerde wel verschijnt?  
Als hij alsdan de schending van de verschijningstermijn niet aanklaagt, moet worden aange-
nomen dat het normdoel bereikt is.  De beroepsakte had dan in principe nietig kunnen worden 
verklaard (belangenschade wordt bij problemen i.v.m. termijnen vermoed, zie art. 862, maar 
de nietigheid kan worden gedekt als het normdoel bereikt is; art. 867 Ger. W.). 

                                                 
1709  Zoals reeds geciteerd in randr. 44. 
1710  G. DE LEVAL, Eléments…, 2005, nr. 35, p. 57. 
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Als de geïntimeerde verschijnt en de nietigheid wel aanklaagt, zal de vraag aan de orde 
komen wat het normdoel is van de regel die een verschijningstermijn van een bepaald aantal 
dagen voorziet.  Het normdoel van de regel is: zorgen dat de geïntimeerde (hetzelfde geldt 
voor de verweerder in eerste aanleg) zijn verweer kan voorbereiden.1711  Als hij verschenen is 
en de zaak wordt alsdan uitgesteld naar een zitting die ver genoeg in de toekomst ligt om, bij 
samentelling van alle relevante dagen (na de dagvaarding of het hoger beroep en vóór de ver-
schijningsdatum, evenals na de verschijningsdatum en de datum naar dewelke de zaak wordt 
uitgesteld), te komen tot een aantal gelijk aan of groter dan de verschijningstermijn, dan is het 
normdoel bereikt (d.i. genoeg tijd om het verweer voor te bereiden), zodat de nietigheid 
gedekt is op grond van art. 867 Ger. W.1712  Dat zal a fortiori het geval zijn indien op de 
inleidingszitting de zaak naar de rol wordt verzonden of de partijen conclusietermijnen over-
eenkomen.1713

 
709. Nu gebleken is dat de problemen waar het burgerlijk procesrecht mee kampt of rond 
draait talrijk en gevarieerd zijn, maar dat die problemen niet zozeer hun oorzaak vinden in ge-
breken van het wetgevend arsenaal, zijn er dan geen concrete verbeteringen mogelijk, of ver-
beteringen of aanbevelingen die concreter zijn dan beschouwingen over attitudes van goede 
wil en zin voor nuance?  Hopelijk wel.  Bijgevolg zullen in wat volgt toch een aantal concrete 
en punctuele voorstellen de lege ferenda worden geformuleerd. 
 
710. Hierna volgt tevens een analytische weergave van enkele van de voornaamste kritische 
(of minstens voor controverse vatbare) stellingnames vervat in dit proefschrift.1714

 Beknoptheidshalve en om nodeloze herhaling te vermijden, worden de stellingnames in 
wat volgt niet opnieuw toegelicht, maar worden zij eenvoudigweg geïnventariseerd.1715  De 
vermelding tussen haakjes betreft telkens het randnummer waarin de stellingname wordt 
ontwikkeld (of het eerste randnummer van het betoog).  Wanneer geen randnummers vermeld 
worden, gaat het om stellingnames die nergens als zodanig ontwikkeld worden maar die in 
quasi-ontelbare randnummers toepassing vinden (m.a.w. algemene beginselen of attitudes die 
het volledige burgerlijk procesrecht doordesemen of dat zouden moeten doen). 
 
711. Wanneer een proefschrift te veel of te uitvoerig uitgeschreven voorstellen de lege 
ferenda bevat, is dat m.i. in vele gevallen ballast.  Zoals reeds vermeld in randnummer 2, 
werd bij de opbouw van de tekst getracht om dit proefschrift – in een praktische materie als 
het burgerlijk procesrecht – ook praktisch relevant en hanteerbaar te houden.  Vele van de in 

                                                 
1711  Zie hierover ook randnr. 295. 
1712  Voor een toepassing: Luik 29 juni 2004, J.L.M.B. 2005, 414. 
1713  In dezelfde zin: J. LAENENS, “Het sanctieloos civiel proces”, in J. LINSMEAU en M. STORME (eds.), Het 

gerechtelijk recht.  Waarom en waarheen?, Brugge, Die Keure, 2005, 47. 
1714  Algemene stellingen die eigenlijk niemand betwist maar die in de praktijk te vaak uit het oog verloren 

worden, kunnen daar ook onder vallen. 
1715  Om nodeloze herhaling te vermijden, wordt ook niet telkens teruggekoppeld aan de zgn. “Tien Geboden” 

van het burgerlijk procesrecht: wie die uitgangspunten indachtig is, zal zelf de specifieke voorstellen de 
lege ferenda kunnen inpassen in die tien algemene stelregels. 
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dit proefschrift aangekaarte problemen, kunnen ook middels andere wegen dan een 
wetgevend initiatief worden verholpen, wat ook een reden was om het corpus van de tekst 
niet te overbelasten met te veel voorstellen de lege ferenda. 
 Anderzijds mag men niet blind blijven voor de volgende twee vaststellingen: (1) soms 
is wetgevend optreden onvermijdelijk (ook rechters kunnen zich vergissen, en in sommige ge-
vallen lijkt een bepaalde neiging tot overdreven formalisme a.h.w. een moeilijk te bestrijden 
onkruid); (2) auteurs van academische geschriften moeten vermijden slechts kritiek te spuien 
zonder aan te duiden hoe het dan, volgens hen, beter kan. 
 Vandaar dat de inventarisering van de kritische standpunten ingenomen in dit proef-
schrift in de randnummers hierna, waar wenselijk wordt gevolgd door een voorstel de lege 
ferenda.  Ter onderstreping van de bescheidenheid van die voorstellen, worden zij telkens 
zeer beknopt en slechts in voetnoot geformuleerd. 
 
712. De rechtswetenschap is ondergeschikt aan de rechtspraktijk, omdat de rechtswetenschap 
geen andere bestaansreden heeft dan bij te dragen tot een betere werking van de 
rechtspraktijk.  De meest treffende en bescheiden definitie van “recht” is nog steeds die van 
O. W. HOLMES: “The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more 
pretentious, are what I mean by the law.” (nr. 45).  Een algemene theorie van de sancties in 
het burgerlijk procesrecht die geen aansluiting zou vinden bij wat in de praktijk aan de orde 
is, zou een nutteloos vehikel zijn.  Bovendien is de meest gewaagde theorie, ook de minst 
waarschijnlijke (nr. 45). 
 
713. Sancties in het burgerlijk procesrecht zijn maar verantwoord in zoverre zij bijdragen of 
kunnen bijdragen tot goede rechtsbedeling.  Dit impliceert onder meer dat sancties in beginsel 
proportioneel moeten zijn met de miskenning van de regel, of minstens met het belang van de 
miskende regel.  Waar mogelijk moeten sancties remedieerbaar zijn (nrs. 1, 36, 42-43).  Waar 
mogelijk moeten de gevolgen van sancties zo beperkt mogelijk zijn (nrs. 251 e.v.). 
 
714. Het is zeer moeilijk en wellicht onmogelijk voorbeelden aan te duiden van loutere 
vormgebreken waarbij iedere mogelijkheid van remediëring a priori uitgesloten mag worden. 
 Afwezigheid van de mogelijkheid om het euvel alsnog te remediëren, dient in beginsel 
te worden voorbehouden aan problemen van ontvankelijkheid, waarbij de eiser een aanspraak 
wenst te laten berechten in omstandigheden waarin hij niet of niet meer beschikt over het 
recht om over die aanspraak een rechterlijk oordeel te bekomen.  Zo is bijvoorbeeld geen 
remediëring mogelijk wanneer een vordering wordt ingeleid terwijl zij sinds één dag verjaard 
is (nr. 44). 
 
715. De nietigheid impliceert een ernstige verstoring van het rechtsverkeer en mag in het 
burgerlijk procesrecht gelden als ultimum remedium, enkel uit te spreken wanneer aan een 
dubbele voorwaarde voldaan is (1) enige andere vervangende sanctie of remediërende maatre-
gel is niet mogelijk of niet opportuun; (2) enige verzachting van de nietigheid is niet oppor-
tuun (nrs. 36, 42, 52, 53, 56, 374). 
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716. Art. 9, lid 2, Ger. W. luidens hetwelk de volstrekte, d.i. de materiële, bevoegdheid niet 
kan worden uitgebreid tenzij de wet anders bepaalt, mag worden afgeschaft (nrs. 211-212). 
 
717. Er is geen reden om aan een ingebrekestelling stuitende werking te ontzeggen (nr. 27).  
Idem voor wat betreft de dagvaarding in kortgeding (nr. 27).1716

 
718. Als gerechtsdeskundigen systematisch zouden worden uitgenodigd om de vertraging bij 
de neerlegging van hun verslag te verantwoorden, op straffe van vermindering van hun hono-
rarium bij gebreke aan verantwoording die door de rechter aanvaardbaar wordt geacht (bv. de 
houding van de partijen zelf, een opdracht die complexer bleek dan ten tijde van het vonnis 
kon worden vermoed), dan zou een uitermate belangrijke bron van vertragingen in de bur-
gerlijke procedure ongetwijfeld (minstens grotendeels) worden uitgeroeid (nr. 31).1717

 
719. Het fenomeen van de “actieve rechter” is in ruime mate een modeverschijnsel.  Er is 
weliswaar geen bezwaar tegen de rechter als promotor van een vlotte procesgang, maar de 
partijen noodzaken tot overhaasting of ze betuttelen is zeker niet wenselijk (nr. 41).  
Zodoende moeten partijen zelf kunnen beslissen of ze rond de tafel gaan zitten om te 
onderhandelen, zonder de hete adem van dwingende conclusietermijnen in hun nek te voelen 
(nr. 350), of moeten ze zelf kunnen beslissen dat (nieuwe) verzoeningspogingen geen zin 
hebben omdat het water toch te diep is (nrs. 584-587). 
 
720. Een debat moeten voeren over de wenselijkheid of de noodzaak van een remediëring 
(met uiteraard het risico dat de rechter in een bepaalde casus besluit tot afwezigheid van een 
dergelijke wenselijkheid of noodzaak), is meestal een dermate onprettig vooruitzicht, dat de 
loutere gedachte daaraan een zeer belangrijke factor van normhandhaving is (het afschrikkend 
effect van het risico van een sanctie), zodat niet elke daadwerkelijke normovertreding het 
procesverloop grondig moet verstoren (nr. 43). 
 
721. Er is een wildgroei aan verschijningsvormen van een of ander collectief actierecht.  Het 
verdient aanbeveling deze aangelegenheid op één plaats te regelen en niet in allerlei wetten.  
De natuurlijke habitat voor een regeling van het recht van groeperingen om in rechte te treden 
ter behartiging van een doelstelling die de individuele belangen van de groepering of haar 
leden overstijgt, is het Gerechtelijk Wetboek (nrs. 105-109).1718

                                                 
1716  Een nieuw artikel 2244 B.W. zou kunnen luiden (cursivering van de tekst de lege ferenda): “Een 

dagvaarding voor het gerecht, ten gronde of in kort geding, een ingebrekestelling, een bevel tot betaling, 
of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen burgerlijke 
stuiting.”  Als men echter “een dagvaarding voor het gerecht” of “een bevel tot betaling” maar ruim 
genoeg interpreteert, zou er aan dergelijke preciseringen geen nood mogen zijn… 

1717  Een nieuw tweede lid van art. 963 zou kunnen luiden: “Overschrijding van voormelde termijn kan, op 
vordering van de meest gerede partij, aanleiding geven tot vermindering van het honorarium van de 
deskundige door de rechter, na de deskundige en de partijen te hebben gehoord en bij ontstentenis van 
een door de rechter aanvaardbaar geachte verklaring voor de vertraging en onverminderd het recht op 
schadevergoeding in hoofde van de partijen.” 

1718  Een nieuw derde en vierde lid van art. 18 Ger. W. zou kunnen luiden (zie reeds randnr. 109): “De eiser 
wordt geacht een belang te hebben bij de vordering indien hij een rechtspersoon is die op het ogenblik 
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722. Het oordeel van het Hof van Cassatie dat bij een kennisgeving bij gerechtsbrief de 
termijn begint te lopen vanaf de dag waarop de gerechtsbrief verstuurd wordt, is niet 
houdbaar (nrs. 140 e.v.).  De wetgever heeft inmiddels relatief snel gecorrigeerd (nr. 143). 
 
723. Wanneer de verweerder na een in enig opzicht “problematische” dagvaarding, in de 
ruime zin (bv. verkeerde vorm van aanhangigmaking, bv. verzoekschrift op tegenspraak i.p.v. 
dagvaarding sensu stricto, of miskenning van de verschijningstermijn) toch verschijnt, is een 
nietigverklaring van de gedinginleidende akte in beginsel uitgesloten en kan er hooguit 
aanleiding bestaan tot remediëring van het euvel, bv. door middels een uitstel aan de 
verweerder meer voorbereidingstijd te geven, of door de eiser te verplichten bij conclusie de 
middelen van zijn vordering nader toe te lichten indien de dagvaarding obscuur was (nrs. 150, 
256, 295, 384, 399, 708). 
 
724. De vervanging van een rechter door een advocaat is een ongewenst fenomeen, dat deels 
kan worden teruggedrongen door gerechtelijk stagiairs met een bepaalde mate van ervaring 
(bv. na 12 maanden gerechtelijke stage) de mogelijkheid te bieden een rechter te 
vervangen.1719

 
725. Het zou geen slechte zaak zijn als de dagvaardingstermijn in kort geding zou worden 
bepaald op twee werkdagen (nr. 296).1720

 
726. M.b.t. het urgentievereiste in kort geding mag worden aangenomen dat er urgentie 
voorligt indien de eiser ze aanvoert of indien ze uit de omstandigheden zoals beschreven in de 
dagvaarding blijkt en indien het standpunt van de eiser dat de zaak urgent is niet kennelijk 
ongegrond voorkomt (nr. 236). 
 
727. Er kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden bij het openbare orde karakter van de 
materiële bevoegdheid (nrs. 211-212).1721

                                                                                                                                                         
van de inleiding van de vordering sedert ten minste drie jaren rechtspersoonlijkheid heeft, die optreedt ter 
behartiging van zijn maatschappelijk doel dat geoorloofd is en die voldoende representatief is. 

Indien de vordering wordt ingesteld ten bate van individuele betrokkenen, kan de rechter vereisen 
dat de in het vorige lid vermelde rechtspersoon het bewijs voorlegt van hun instemming met het optreden 
in rechte en de rechtspleging opschorten zolang dat bewijs niet wordt voorgelegd.” 

1719  Een nieuw art. 259 octies, § 7, lid 6, laatste volzin zou kunnen luiden: “Hij woont de beraadslagingen bij, 
maar kan gedurende de eerste twaalf maanden van de stage geen rechter vervangen.” 

1720  Een nieuwe eerste volzin van lid 2 van art. 1035 zou kunnen luiden (nieuwe tekst cursief): “De termijn 
van dagvaarding bedraagt ten minste twee werkdagen”. 

1721  Een nieuw eerste lid van art. 639 Ger. W. zou kunnen luiden: “Middelen van onbevoegdheid zijn slechts 
ontvankelijk indien degene die het middel opwerpt, aantoont dat de aangevoerde schending van een 
bevoegdheidsregel, zijn belangen schaadt.” 

 Een nieuw art. 640 Ger. W. zou kunnen luiden (nieuwe tekst cursief): “Wanneer een rechter ambtshalve 
een middel dient aan te voeren dat uit zijn onbevoegdheid voorkomt, hetgeen hij slechts vermag te doen 
indien het hem voorkomt dat de mogelijke schending van een bevoegdheidsregel de goede rechtsbedeling 
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728. Vele bevoegdheidsbetwistingen zijn nutteloos en onwenselijk (nrs. 203-207).  Vereisen 
dat degene die een bevoegdheidsprobleem opwerpt, belangenschade aantoont, kan hier een 
nuttige rem opleveren (nr. 209).1722

 
729. De integratie van de Rechtbank van Koophandel en de Arbeidsrechtbank in de Recht-
bank van Eerste Aanleg, is niet wenselijk (nr. 246).  Wel wenselijk is dat binnen de 
Rechtbank van Eerste Aanleg drie rechtbanken worden opgericht die zich toeleggen op: (1) 
familierecht, dus een familierechtbank; (2) jeugddelinquentie, dus een jeugdsanctierechtbank; 
(3) strafuitvoering, dus een strafuitvoeringsrechtbank (nr. 247). 
 
730. De neerlegging of mededeling van een laattijdige conclusie geeft aanleiding tot een  
nietigheid waarop de verzachtingsregeling toepassing kan vinden (nrs. 337-338).  Aldus kan 
er slechts aanleiding bestaan tot wering uit het debat van laattijdige conclusies bij daad-
werkelijke verstoring van het procesverloop (nrs. 337-339, 349).1723

 
731. Het bestaan van de  zgn. “regels van rechterlijke organisatie”, of minstens de onttrek-
king daarvan aan de nietigheidsleer, is niet verdedigbaar en moet worden verworpen als 
zijnde contra legem (nrs. 248, 263 e.v.).1724

 
732. Er bestaat geen reden om de verzachtingen van de nietigheid niet toe te passen op von-
nissen (nrs. 261-262).1725

 
733. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat een dagvaarding geldt als een “proceshande-
ling” in de zin van art. 860, waarop de verzachtingsregeling toepassing kan vinden (nr. 
256).1726

 

                                                                                                                                                         
in het gedrang brengt, gelast hij de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank opdat over 
het middel beslist wordt.” 

1722  Idem als vorige voetnoot. 
1723  Het laatste lid van art. 747, § 2, Ger. W., zou mogen worden vervangen door de volgende bepaling: 

“Onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in art. 748, §§ 1 en 2 en onverminderd de 
toepassing van art. 861 en 867, kunnen de conclusies die zijn medegedeeld of neergelegd na het 
verstrijken van de termijnen bedoeld in het voorgaande lid, op vordering van de wederpartij of, ingeval 
van daadwerkelijke verstoring van het procesverloop voor de rechter, ambtshalve, uit het debat worden 
geweerd.  Op de rechtsdag kan de meest gerede partij een op tegenspraak gewezen vonnis vorderen.  Dit 
lid vindt toepassing in alle gevallen van laattijdige conclusies, ongeacht op grond van welke 
wetsbepaling de laattijdigheid gesteund is.” 

1724  Een nieuw eerste lid van art. 860 zou kunnen luiden: “Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm 
ook zij, ook al betreft hij een regel van rechterlijke organisatie, geen dagvaarding, vonnis, of enige 
andere proceshandeling kan nietig worden verklaard, indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk 
heeft bevolen.” 

1725  Idem als vorige voetnoot. 
1726  Idem. 
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734. Over datgene wat onder de toepassing van de verzachtingen van de nietigheid kan 
vallen, zou de wet nog explicieter mogen zijn (nr. 360).1727

 
735. Het fenomeen van het “nieuw middel” uit de cassatie-techniek geeft aanleiding tot vrij 
uiteenlopende of moeilijk voorspelbare resultaten en zou anders moeten worden toegepast of 
wellicht mogen verdwijnen (nrs. 548 e.v.). 
 
736. De toepassing van de nietigheidsleer wordt door het Hof van Cassatie te vaak buitenspel 
gelaten. 

Aangezien verzachting van nietigheid tot gevolg kan hebben dat miskenningen van pro-
cedurevoorschriften die per hypothese door de burger als onbeduidend worden beschouwd 
(met name wanneer niemands belangen geschaad zijn en het normdoel toch bereikt is) niet 
resulteren in afwijzing van aanspraken op die grondslag of tot verstoring van het proces-
verloop (waaronder soms de noodzaak om opnieuw te moeten procederen), kan verzachting 
van nietigheid in belangrijke bijdragen tot herstel van het vertrouwen van de burger in het 
gerecht (of minstens verdere afbrokkeling van dat vertrouwen vermijden).  De verzachtings-
regeling is daarom een fundamentele pijler van ons burgerlijk procesrecht en moet in haar 
geheel geacht worden de openbare orde te raken.  Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat 
een bepaling als art. 860 de openbare orde niet raakt (zie bv. het arrest van 4 februari 2005), 
verdient zulks geen bijval (nr.359).1728

 
737. Een systeem van “leave for appeal” zou een bijkomend element kunnen zijn ter beper-
king van de instroom van zaken op het niveau van de hoven van beroep, maar een dergelijk 
systeem mag er niet toe leiden dat te veel tijd (arbeidsinzet) geïnvesteerd wordt in zo’n 
filtersysteem.  De bedoeling daarvan mag niet zijn dat, als te veel (of bv. alle zaken) door de 
filter moeten stromen, het gros van de zaken onderworpen wordt aan een dubbele behandeling 
op appèlniveau.  Om dat te vermijden, zijn twee pistes denkbaar.  Eén piste zou kunnen zijn 
een zeer strenge filter (cf. het systeem van het U.S. Supreme Court, dat zich in beginsel enkel 
uitspreekt over echte princiepskwesties met belangrijke precedentwaarde), maar dat lijkt te 
radicaal en ook om andere redenen onwenselijk (immers: men kan toch bezwaarlijk volhou-
den dat meer dan 50% van de thans ingeleide hogere beroepen, volstrekt overbodig zijn).  Een 
ander, minder radicaal systeem, zou erin kunnen bestaan om een echte “leave for appeal” te 
vervangen door een “toelating tot voortzetting van de appèlprocedure” op vordering van de 
geïntimeerde of één der geïntimeerden en te beslechten door een Kamervoorzitter van het hof 
van beroep of een beroepsmagistraat met minstens vijf jaar ervaring op het niveau van het hof 
van beroep, op basis van de stukken van de eerste aanleg, de appèlakte en de beknopte eerste 
conclusie van die geïntimeerde, waarbij die magistraat een arrest wijst waarin niet moet wor-
den geantwoord op de middelen vervat in het verzoekschrift tot hoger beroep en waarbij 

                                                 
1727  Een nieuw in te voegen voorlaatste lid van art. 860 zou kunnen luiden: “Van nietigheid als bedoeld in 

deze afdeling is sprake telkens in de wet bewoordingen gebruikt worden als nietig, nietigheid,  van gener 
waarde, geen gevolg, niet bestaande, uit de debatten geweerd, of ongedaan.” 

1728  Een nieuw in te voegen laatste lid van art. 860 zou kunnen luiden: “De bepalingen van deze afdeling 
raken de openbare orde.” 
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toelating tot voortzetting van de appèlprocedure geweigerd resp. verleend wordt wegens voor-
liggen resp. ontstentenis van een kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond hoger be-
roep. 
 
738. Een ander zinvol middel om de instroom van zaken op het niveau van de hoven van 
beroep te beperken, is de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep te vermenigvuldigen met 
een bepaalde factor (bv. maal 3 of zelfs maal 5).  Eventueel kan dan als correctiemechanisme 
aan de appèlrechter een matigingsbevoegdheid geboden worden voor de gevallen waarin het 
hoger beroep, ook al blijkt het onontvankelijk of ongegrond, toch een redelijke slaagkans kon 
worden toegedicht. 
 
739. De gewone beroepstermijn tegen vonnissen gewezen op tegenspraak mag in die zin ge-
wijzigd worden dat hij één maand bedraagt na de betekening of bij ontstentenis daarvan, twee 
jaar na de uitspraak. 
 
740. De regeling van art. 1068 Ger. W. (zie randnrs. 436 e.v.) geeft aanleiding tot nodeloos 
complexe vraagstukken en tot talrijke betwistingen.  Of en wanneer een maatregel nu al dan 
niet geldt als een onderzoeksmaatregel, of en wanneer sprake is van een bevestiging van een 
onderzoeksmaatregel of van een nieuwe onderzoeksmaatregel bevolen door de appèlrechter 
(al dan niet met hetzelfde voorwerp), zijn vraagstukken die door een eenvoudige ingreep ver-
mijdbaar zijn, nl. door de terugverwijzing naar de eerste rechter ingeval van bevestiging van 
een onderzoeksmaatregel, voor de appèlrechter optioneel te maken.1729

 
741. Er is geen nood aan een grondige hervorming van het Gerechtelijk Wetboek (nrs. 705-
706).  Mits enkele kleinere ingrepen, voldoet het huidige wetgevend instrumentarium van het 
burgerlijk procesrecht. 
 
742. Bij een voorziening in cassatie gesteund op een vormgebrek dat de eiser in cassatie 
onmogelijk belangenschade kan hebben berokkend, kan een onontvankelijkverklaring van de 
voorziening c.q. het middel niet zelden onwenselijke resultaten vermijden (nrs. 608, 611). 
 
743. Miskenning van normen van procesrechtelijke aard die klaar en duidelijk zijn, geeft niet 
noodzakelijk aanleiding tot een sanctie.  Sommige normen mogen immers beschouwd worden 
als normen van “procedureel fatsoen” (nr. 365). 
 
                                                 
1729  Art. 1068 luidt thans: 
 “Hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt het geschil zelf 

aanhangig bij de rechter in hoger beroep. 
Deze verwijst de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het 
aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.” 

 Die bepaling zou mogen luiden: 
 “Hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt het geschil zelf 

aanhangig bij de rechter in hoger beroep, in zoverre het hoger beroep ontvankelijk is. 
De rechter in hoger beroep kan de zaak alleen dan naar de eerste rechter verwijzen, indien hij, zelfs ge-
deeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.” 
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744. Sanctionering van procedurefouten – zeker wanneer slechts een vormelijke kwestie aan 
de orde is – is in beginsel slechts aanvaardbaar wanneer tolereren van het euvel aanleiding 
zou geven tot miskenning van iemands rechten, tot rechtsonzekerheid, of tot daadwerkelijke 
verstoring van het goede procesverloop. 
 
745. Wanneer vaststaat dat uit de aard van de miskenning van de regel vervat in de wet van 
1935 of uit de omstandigheden van het geding blijkt dat degene die zich beroept op de schen-
ding van de taalwetgeving onmogelijk naar aanleiding van die beweerde schending heeft kun-
nen dwalen nopens de inhoud van de akte waarin de schending van de taalwetgeving volgens 
hem vervat ligt, of zelfs maar moeilijkheden of ongemakken heeft kunnen ondervinden bij de 
kennisname daarvan, mag in beginsel worden besloten tot afwezigheid van opportuniteit van 
enige sanctie, wegens ontstentenis van belangenschade.1730

 
746. Artikel 64 van de Wet van 15 juni 1935 mag worden afgeschaft.1731

 
747. Wanneer het Hof van Cassatie zich genoodzaakt ziet een rechterlijke uitspraak te 
vernietigen op grond van een vormgebrek of een ander procesrechtelijk euvel dat uitsluitend 
te wijten is aan één of meerdere leden van de Rechterlijke Macht, dienen de gevolgen van die 
vernietiging voor de partij die in feitelijke aanleg de zaak gewonnen had, zoveel als mogelijk 
te worden beperkt.  Indien mogelijk moet zij buiten zake worden gesteld en moet de partij die 
per hypothese recht heeft op een nieuwe behandeling van de zaak, de kans krijgen zich te 
wenden tegen de Belgische Staat (nrs. 701-702).  Wanneer zulks onmogelijk is (bv. in een 
onsplitsbaar geschil), houdt de last voor de partijen om een nieuwe feitelijke aanleg te moeten 
voeren, ongeacht de uitkomst daarvan, een vorm van schade in waarvoor zij door de 
Belgische Staat mogen worden gecompenseerd.  “Res judicata pro veritatem habetur” heeft 
nl. ook een keerzijde, met name dat van de rechter verlangd mag worden dat hij zich niet 
vergist. 
 
748. De sanctionering van een procedurefout die voor de leek na een uitleg van maximaal 30 
seconden moeilijk te begrijpen is of die door hem waarschijnlijk als overdreven wordt be-
schouwd of als een uiting van haarkloverij, hééft in de meeste gevallen daadwerkelijk die 
eigenschappen.  Sancties met die eigenschappen ondermijnen het vertrouwen van de burger in 
het gerecht (nr. 192, 249, 276, 606, 644, 736). 

                                                 
1730  Artikel 40, § 1, van de Wet van 15 juni 1935 luidt als volgt “Vorenstaande regels zijn voorgeschreven op 

straf van nietigheid. Deze wordt van ambtswege door den rechter uitgesproken.” doch zou mogen luiden: 
“Vorenstaande regels zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.  Deze wordt van ambtswege door de 
rechter uitgesproken, onverminderd toepassing van art. 861 of art. 867 van het Gerechtelijk Wetboek”. 

1731  Die bepaling luidt: “De advocaten die vóór 1 januari 1930 het diploma van doctor in de rechten behaald 
hebben, kunnen, in burgerlijke zaken en in handelszaken, voor hun pleidooien alleen, de taal bezigen die 
zij verkiezen; voor de strafgerechten, andere dan de Hoven van Assisen, hebben zij, op uitdrukkelijk 
verzoek van den verdachte wiens verdediging zij waarnemen, hetzelfde recht. / Gedurende een termijn 
van vijf jaar, te rekenen vanaf het van kracht worden dezer wet, hebben de advocaten die het diploma van 
doctor in de rechten na 1 januari 1930 bekomen hebben, het in de vorige alinea verleende recht.” 
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 – vereiste kenmerken, 
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 – bij kort geding, 
 – i.v.m. remedieerbaarheid van vormgebreken, 189 
Belangenschade, 
Belanghebbende, 
Benadeling van rechten, 
Beschikkingsbeginsel, 41, 451, 675, 685 
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Beslissingen van inwendige aard, 
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Betwisting van vaderschap, zie Vaderschap 
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Collectieve acties, 
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Conclusietermijnen, zie Termijnen 
Cumul van rechtsmiddelen, 
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Dagtekening, 
Dagvaarding, 
Dagvaardingstermijn, zie Termijnen 
Declaratoire beslissing, 
Definities, 
De minimis non curat praetor,  
Derde, 
Derdenverzet, 
Deurwaarder, zie Gerechtsdeurwaarder 
Devolutieve werking, 
Dood, zie Overlijden 
Dringend, zie Kort geding 
Dubbele aanleg, 
Dubbele betekening, 
Duits, zie Taalgebruik 
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E 
 
Echtgenoten, 
Echtscheiding, 
Eenzijdig verzoekschrift, 
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Electa una via non datur recursus ad alteram,  
Elektronische post, 
E-mail, zie Elektronische post 
Eventueel nadeel, 
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Exceptie van aanhangigheid, 
Exceptie van dading, 
Exceptie van het gewijsde, 
 
F 
 
Faciliteitengemeente, zie Taalgebruik 
Facultatief karakter, 
Faillissement, 
Fax, 
Feestdagen, 
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Fiscale zaken, 
Formalisme, 
Frans, zie Taalgebruik 
 
G 
 
Gebruik der talen, zie Taalgebruik 
Gemeenschappen, 
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Gemengde tussenvonnissen,  
Gerechtelijk akkoord, 
Gerechtelijke vakantie, 
Gerechtelijke vertegenwoordiger, 
Gevolgen van derdenverzet, 
Gewesten, 
Gewijsde, 
Gewone rechtsmiddelen, 
Gezag van gewijsde, 
Grootouders, 
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Handelspraktijken, 
Handtekening,  
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Herroeping van het gewijsde, 
Hoger beroep, 
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– van de advocaat, 
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Hoogdringendheid, zie Kort geding 
Hypotheek, 
 
I 
 
Incidenteel derdenverzet, 
Incidenteel hoger beroep, 
Ingebrekestelling, 
Ingereedheidbrenging, 
Instaatstelling, zie Ingereedheidbrenging 
Intrekking, 
Inventaris, 
Inwendige aard, zie Beslissingen van inwendige aard 
 
J 
 
Jaar,  
 
K 
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Kennisgeving, 
Keuze van woonplaats, zie Woonstkeuze 
Kort geding, 
Kracht van gewijsde, 
 
L 
 
Lasthebber, 
Leefmilieu,  
Legitiem, zie Rechtmatig 
 
M 
 
Maatregel van inwendige aard, 
Matiging, 
Milieu, zie Leefmilieu 
Minderjarige, 
Misbruik, 
Moreel nadeel, 
 
N 
 
Naamlening, 
Nadeel, 
Nederlands, zie Taalgebruik 
Nemo tenetur edere contra se,  
Normdoel, 
– algemeen, 
– ambtshalve na te gaan, 
– van conclusietermijnen, 
– van wachttermijnen, 
– verhouding met belangenschade,  
Nul ne plaide par procureur, 
Nul ne se forclôt soi-même, 134. 
 
O 
 
Onregelmatig ingesteld geding, 94. 
Onsplitsbaarheid,  
Ontbrekende handtekening, zie Handtekening 
Onteigening, 
Ontstentenis van rechtsband, 
Onttrekking van de zaak aan de rechter, 
Opdracht van rechter, zie Taak van rechter 
Openbaar Ministerie, 
Orde, zie Termijnen van orde 
Overeenkomst, 
Overheid, 
Overledene, zie Overlijden 
Overlegging van stukken, 
Overlijden, 
 
P 
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Pacht, 
Pandverzilvering, 
Partij, 
Partijbekwaamheid, 
Partijdigheid, 
Perfectie, 
Postbus, 
Principaal derdenverzet, 
Principaal hoger beroep, 
Procedure, 
Proces, 
Procesbekwaamheid, 
Proceseconomie, 
Procesmisbruik, 
Procureur-Generaal, 
 
Q 
 
Quod nullum est, nullum producit effectum, 
 
R 
 
Raad van State, 
Rechtmatig, zie Belang 
Rechtsband, 
Rechtsmiddelen, 
Rechtsmisbruik, 
Rechtsopvolging, 
Rechtsplegingsvergoeding, 
Rechtsverwerking, 
Recht van verdediging, 
Rechtverkrijgende, 
Registratierechten, 
Relatieve nietigheid, 
Remedie, 
Ruimtelijke ordening en stedenbouw, 
 
S 
 
Sacrale bewoordingen, 
Schorsing, 
Schuldeiser, 
Schuldvordering, 
Spoedeisend, zie Kort geding 
Staat, 
– Belgische –, 
Staatshervorming,  
Staat van personen, 
Sterfgeval, zie Overlijden 
Straatnamen, zie Taalgebruik 
Strafzaken, 
 
T 
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Taak van rechter, 
Taalgebruik, 
Taalwijziging, 
Tantum devolutum, quantum appellatum, 
Tenuitvoerlegging, 
Termijnen, 
– conclusietermijnen,  
– dagvaardingstermijnen,  
– van orde, 
– verjaringstermijnen, 
– verschijningstermijnen, 150, 295, 384, 399, 414, 708. 
– vervaltermijnen, 
– wachttermijnen,  
Tussenkomst, 
Tussenvonnis, 
Tweevoudige betekening, zie Dubbele betekening 
 
U 
 
Uitvoering, 
Urgentie, zie Kort geding 
 
V 
 
Vaderschap, 
Vakantie, 
Vennootschap, 
Veranderde omstandigheden, 
Vereniging, 
Verhaalbaarheid advocatenhonoraria, 
Verjaring, 
Verkeer, 
Verkeersongeval, 
Verlenging van termijnen, 
– wegens afstand, 
– wegens gerechtelijke vakantie, 
Verschijningstermijn, zie Termijnen 
Verstek, 
Vertegenwoordigde persoon, 
Vertegenwoordiging, 
Vertrouwen, 
– in het gerecht, 
Vervaltermijnen, zie Termijnen 
Verzachting, 
Verzending naar de rol, 
Verzet, 
Volmaaktheid, 
Vonnis, 
Voorlopige beslissing, 
Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, 
Voorstellen de lege ferenda, 
Voorziening in cassatie, 
Vorderingsrecht,  
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Vreemde taal, zie Taalgebruik 
Vrijwaring, 
V.Z.W., 
 
W 
 
Wachttermijnen, zie Termijnen 
Werkdag, 
Wettelijke feestdag, zie Zaterdag 
Wettelijke vertegenwoordiger, 
Wijziging van woonplaats, 
Woonstkeuze, 
Wraking, 
 
Z 
 
Zaterdag, 
– zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, 
Zelf-incriminatie,  
Ziekte, 
Zondag, zie Zaterdag 
Zwarigheid, 
– beslagrechter, zie Beslagrechter 
Zwitserland 
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