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“… het is allemaal ijdel 

en grijpen naar wind.” 

PREDIKER, 2:17 

 

Inleiding 
 

1. Het voorliggende proefschrift gaat terug op een indruk, een vraag die ontstaan 

is na twee jaar begeleiding van het werkcollege “rechtsmethodiek” van de tweede 

kandidatuur rechten aan de KULeuven. In dit college gaan de studenten voor het 

eerst zelf de confrontatie aan met de juridische bronnen en moeten zij, onder 

begeleiding van een assistent, hun eerste juridisch werkstuk afleveren. De opdracht 

die daartoe moet leiden, bestaat uit een “rechtsvraag”. De studenten krijgen een 

eenvoudig juridisch probleem voorgelegd dat zij zo volledig mogelijk moeten 

uitklaren. De klemtoon bij de quotering ligt op het bronnenonderzoek en niet op de 

“juistheid” van het antwoord, en dat weten de studenten. Zij moeten in de eerste 

plaats tonen dat zij het recht weten te vinden, en op een verstandige manier met de 

rechtsbronnen kunnen omgaan. Deze opdracht resulteert dan ook vaak in een ware 

ontdekkingsreis van de studenten doorheen de bronnen van soms exotische 

rechtsdomeinen, die ook voor de begeleider tot nieuwe inzichten kan leiden. Het is in 

dit kader dat de inspiratie voor dit onderzoek ontstaan is.  

Toen ik in mijn eerste jaar als assistent immers de ingediende werkstukken 

nalas, werd ik daarin vaak geconfronteerd met een visie op de rechtsbronnen die 

afweek van degene die ik vanuit onze constitutionele achtergrond zou verwachten, a 

fortiori van studenten die pas geleerd hadden hoe de vork precies aan de steel zit. 

Kenschetsend in dat verband was een zinnetje in een paper, waar ik een kronkel 

onder gezet had omdat het klopte en toch weer niet, en waaraan ik nadien nog vaak 

teruggedacht heb. Tot mijn spijt weet ik niet meer in welk leerstuk het juist gebruikt 

werd, noch door welke studenten – op het moment dat ik hun paper nalas, besefte ik 

nog niet dat zij voor mij de eerste bakens uitzetten van de juridische intrige die ik nog 

jaren zou proberen te ontrafelen – maar de bewoordingen van het zinnetje zijn me 

wel bijgebleven. “Deze voorwaarde staat niet in de wet,” zo schreven de studenten, 
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“maar werd toegevoegd door het Hof van Cassatie”, en daarna redeneerden zij 

ongestoord verder alsof die voorwaarde wel degelijk een wettigheidsvereiste was.  

Dit lijkt misschien een triviale opmerking voor de hedendaagse jurist, maar ik 

vond haar toch treffend in een land waarin de rechters geen wetgevende 

bevoegdheid hebben. Toen ik erover nadacht, leek deze opmerking mij ook 

kenmerkend voor een houding die ik bij wel meer studenten had bespeurd, en die, 

toen ik erop begon te letten, ook steeds vaker naar voren kwam in gesprekken met 

collega’s-assistenten en met mensen uit de rechtspraktijk. Die houding komt er 

eenvoudig gesteld op neer dat men vandaag de dag vaak geneigd is de rechter als 

de belangrijkste figuur in de normstelling te beschouwen, en dat men een onderzoek 

van de wetteksten, in ieder geval als onvoldoende, in sommige gevallen zelfs als 

overbodig beschouwt om het geldende recht te leren kennen. Dit alles omdat men 

ervan uitgaat dat de rechter de wettelijke norm indien nodig toch buiten werking zal 

stellen, en dat men zich dus beter rechtstreeks op de rechterlijke normstelling 

baseert. Ik vond dit intrigerend.  

 

2. Het beeld van deze vrije taakopvatting van de hedendaagse rechter is, zo zal 

nog blijken uit een eerste deel van het onderzoek, in strijd met het heersende 

scenario van de trias politica.1 Als men de verschillende opvattingen omtrent de 

verhoudingen  tussen de verschillende gezagsdragers in de staat opvat als 

evenzovele “verhalen” over dezelfde personages, die tussen elkaar om het overwicht 

strijden, dan kan men het bij ons het meest vertelde verhaal, op zijn minst wat de 

verhouding tussen de rechter en de wetgever betreft, best plaatsen onder de noemer 

scheiding der machten, al zullen de meeste vertellers daar meteen aan toevoegen 

dat die scheiding niet absoluut is en samenwerking tussen de verschillende spelers 

zeker niet uitsluit. Wel zal men in dit verhaal meestal aangeven dat er tussen de 

verschillende spelers op rechtsvormend vlak een hiërarchie bestaat en dat de rechter 

                                            
1 Deze “narratologische” benadering van het leerstuk van de scheiding of het evenwicht der 
machten als een strijd tussen verschillende “verhalen” werd overgenomen uit de opmerkelijke 
inaugurele les van WITTEVEEN: W. WITTEVEEN, Evenwicht van machten, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1991, 100 p., i.h.b. 9-14 voor de narrotologische benadering. 
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daarin ondergeschikt is aan de wetgever, wat meteen verklaart waarom de hoger 

geschetste benadering van de rechtsvorming met dit verhaal vloekt.2  

Dit nieuwe beeld van de rechter wordt evenwel in de hand gewerkt door de 

opkomst van een ander verhaal over de verschillende staatsmachten. Tegenover het 

verhaal van de scheiding der machten staat immers het onder meer door WITTEVEEN 

gepropageerde verhaal van het evenwicht der machten, waarin de rechter veel meer 

een sturende en reflexieve rol krijgt.3 Dit verhaal heeft in onze rechtsgemeenschap 

vooral opgang gemaakt doorheen de moderne theorieën over rechtsvinding, zoals zij 

in ons land geïntroduceerd en toegankelijk gemaakt zijn door het boeiende en nog 

steeds veel weerklank vindende werk “Het beleid van de rechter” van VAN GERVEN.4 

De auteurs van deze strekking, die soms ook onder de noemer “functionele 

rechtsleer” worden geplaatst, zien het recht veeleer dan als een waarde in zichzelf 

met een strikte hiërarchie tot gevolg, als een maatschappelijke opdracht, waarbij het 

de taak is van elke rechtsbeoefenaar, en in het bijzonder van de rechter, om te 

komen tot de maatschappelijk meest aanvaardbare oplossing voor elk juridisch 

probleem.5 Om die reden zou de rechter in zijn oordeelsvorming dan ook een 

belangen- en waardebeoordeling mogen en moeten uitvoeren die vergelijkbaar is met 

die van een wetgever. Centraal in die theorieën staat dan ook de rechtscheppende 

activiteit van de rechter, die buiten de vooraf gegeven normen ook oog moet hebben 

voor het resultaat van zijn beslissing. Die beslissing moet immers ook tot 

maatschappelijke vrede leiden. 

 Hoewel deze rechtsvindingstheorieën, zoals VAN GERVEN ook zelf aangeeft, in 

de eerste plaats betrekking hebben op de atypische gevallen van de rechtsvinding, 

en dus vooral een beschrijving willen geven van de wijze waarop de rechter tot zijn 

                                            
2 De rechter verschijnt in dit verhaal immers hoogstens als een “deputy legislator”: aldus R. 
DWORKIN, “Hard cases”, opgenomen in D. PATTERSON (ed.),  Philosophy of law and legal 
theory. An anthology, Oxford, Blackwell Publishing, 2003, (147) 147-148, die zich wel zelf 
tegen dit verhaal verzet.  
3 W. WITTEVEEN, Evenwicht…, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 63-93, i.h.b. 84-91 voor de 
sturende rol van de rechtspraak. 
4 W. VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 
Uitgeverij, 1973, 167 p. 
5 R. DE CORTE, Overzicht van het burgerlijk recht, Mechelen, Kluwer, 2005, 16-26 en 35-37. 
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oordeel komt in “moeilijke zaken”,6 werkt hun verspreiding de opmars van het verhaal 

van het evenwicht der machten in de hand. De rechter verschijnt in deze theorieën 

immers als een zeer vertrouwenswaardig figuur, die misschien zelfs meer dan de 

wetgever in staat lijkt om te komen tot de maatschappelijk meest aanvaardbare 

oplossing voor moeilijke rechtsproblemen. Precies om die reden wordt de rechter in 

dergelijke “hard cases” een zekere vrijheid toevertrouwd tegenover de wet, die hem 

niet  zou mogen hinderen te komen tot de best mogelijke oplossing voor een geschil.  

De nadruk die aldus gelegd wordt op de mogelijke waarde van het 

probleemgestuurde oordeel van de rechter tegenover de systeemgebonden 

antwoorden van de wetgeving, heeft echter gevolgen voor meer dan alleen de 

atypische rechtsgeschillen. Hoe meer men ervan overtuigd geraakt dat de rechter 

beter geplaatst is om de maatschappelijke tendenzen te lezen dan de wetgever, hoe 

gemakkelijker men zal aannemen dat de rechter de wetgeving ook in andere gevallen 

zal mogen of moeten loslaten. De theorie van de vrijere rechtsvinding door de rechter 

zal dan ook uitgebreid worden van de zogenaamde “hard cases”, waarop zij 

oorspronkelijk betrekking had, tot de “easy cases”. Concreet zal men de rechter dan 

niet meer enkel de zorg toevertrouwen om de best mogelijke oplossing te kiezen los 

van de geldende regels in die gevallen waar hij dat toch al onvermijdelijk zou doen, 

namelijk in die “moeilijke zaken” waarin er geen wet toepasselijk is of waarin de wet 

onduidelijk is of vaag of waarin verschillende rechtsnormen met elkaar in strijd 

komen, maar ook in die gevallen waarin er zonder meer een wettelijke oplossing 

toegepast zou kunnen worden.7 De opkomst van deze idee van een rechterlijke 

beleidsvorming in de literatuur versterkt dan ook de indruk dat de hedendaagse 

rechter zich steeds vrijer zal opstellen tegenover de wettelijke oplossingen, en dit 

zelfs op die punten waarop de wetgever zich wel al uitgesproken heeft. De indruk kan 

dan ook ontstaan dat de wetgever zijn greep op de rechter aan het verliezen is en dat 

hij zijn sturende rol in de rechtsvorming niet meer ten volle kan spelen, zelfs indien hij 

dat zou willen. De indruk kan dan ontstaan dat de hedendaagse praktijk niet meer 

                                            
6 W. VAN GERVEN, De taak van de rechter in een West-Europese democratie, Antwerpen, 
Kluwer, 1977, 3. 
7 Term en begripsomschrijving van “hard cases” gebaseerd op R. DWORKIN, “Hard cases”, 
opgenomen in D. PATTERSON (ed.),  Philosophy…, Oxford, Blackwell Publishing, 2003, 
(147) 148: “But if the case at hand is a hard case, when no settled rule dictates a decision 
either way, […]”, en nader gepreciseerd vanuit de beginselen van de artikelen 5 en 6 Ger. W. 
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overeenstemt met het in de (grond)wettelijke teksten uitgeschreven verhaal van de 

machtenscheiding. 

 

3. Het voorliggende onderzoek is een poging na te gaan of deze laatste intuïtie 

correct is. Concreet zal dat gebeuren doorheen de analyse van een aantal juridische 

leerstukken die gemeenzaam bestempeld worden als voorbeelden van rechtsvorming 

contra legem. De bedoeling van het onderzoek is immers om in de realiteit van de 

rechtsvorming na te gaan of de wetgevende oplossingen daarin inderdaad op 

systematische wijze door de rechtspraak terzijde geschoven kunnen worden, en om 

als dat zo is, te reflecteren over de beste wijze om daarmee om te gaan. Moet het 

verdedigingsarsenaal van de wetgever uitgebreid worden of moet juist de rol van de 

rechtspraak verder worden geaccentueerd? Deze vraag wordt bewust benaderd via 

de studie van een aantal casussen waarvan geredelijk aangenomen kan worden dat 

de rechtspraak minstens het vormen van recht tegen de wet in geprobeerd heeft. De 

vraag naar de precieze verhouding tussen rechter en wetgever wordt in de 

hedendaagse rechtsleer tot nog toe immers hoofdzakelijk op theoretische gronden 

beantwoord. Het is de betrachting van dit onderzoek het verhaal van de scheiding op 

een andere, meer empirische manier te bevragen en na te gaan of er in de praktijk 

van de rechtsvorming gronden te vinden zijn om de theoretische pleidooien voor een 

meer actieve rol van de rechter in de rechtsvorming bij te vallen.  

Bij een eerste blik over het onderzoeksveld moet immers worden vastgesteld dat 

er een groot aantal rechtsvindingstheorieën en/of constitutionele leerstukken over de 

plaats van de rechter zijn ontwikkeld, maar dat deze nog onvoldoende empirisch zijn 

getoetst. Het pleidooi voor een actieve rechter in de rechtsvorming wordt meestal op 

één van de twee volgende theoretische wijzen onderbouwd. Ofwel richt men zich op 

het herdenken en het opnieuw invullen van de constitutionele principes om aan te 

tonen dat het gangbare begrijpen daarvan in werkelijkheid een misvatting is.8 Tegen 

deze benadering kan men evenwel opwerpen dat de gangbare versie van het verhaal 

lijkt overeen te stemmen met wat de Grondwetgever gewenst heeft, en dat een nieuw 

positief-juridisch theoretisch kader slechts door hem kan tot stand gebracht worden. 

                                            
8 Een mooi voorbeeld van een dergelijke benadering voor het Nederlandse recht, biedt het 
werk van RIJPKEMA: P. RIJPKEMA, Rechtersrecht. Over de rechtsvormende rol van de 
rechter in een democratische rechtsstaat, Den Haag, Boom, 2001, 232 p. 
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Vooraleer een Grondwetgever dat zal willen doen, zal die echter meer dan een 

theoretische steun willen, maar ook willen weten dat dit tot een beter functionerende 

rechtsorde zal leiden. Er zijn immers evengoed theoretische argumenten voor de 

gangbare versie voorhanden. Het is die laatste onderbouw die men hoopt te vinden 

in de andere theoretische benadering: de hoger vermelde rechtsvindingstheorieën 

lijken immers de meerwaarde van de rechterlijke rechtsvorming te kunnen 

bevestigen. Doordat hun reflectie op de rechterlijke oordeelsvorming vaak echter al 

vlug meer prescriptief dan descriptief aandoet, blijft hun argument echter ook eerder 

theoretisch. Zij geven in dat opzicht een ideaalbeeld weer van de mogelijkheden van 

rechterlijke rechtsvorming, van hoe een goede rechter zou kunnen en zou moeten 

oordelen, waarbij nog onvoldoende vastgesteld is of de rechterlijke empirie daaraan 

kan voldoen. Bovendien is deze theorievorming, zelfs wanneer zij vanuit een aantal 

empirische vaststellingen vertrekt, er meestal in hoofdzaak op gericht om uitspraken 

te doen over de wijze waarop de oordeelsvorming tot stand komt in het concrete 

geval, wat inderdaad de hoofdopdracht van de rechter is, maar waarbij het 

“levenspad” van die uitspraak binnen het rechtssysteem niet mee onder de loep 

genomen wordt. Het ruimere gezichtspunt van de rechtsvorming – kan het oordeel 

overeind blijven als nieuwe norm? verstoort dit de verdere rechtsontwikkeling niet? 

hoe reageert de wetgever? … – als continu proces binnen een bepaalde 

rechtsgemeenschap blijft in dat opzicht enigszins buiten beeld. Door een confrontatie 

met de praktijk van de rechtsvorming wil het voorliggende onderzoek het debat op 

deze punten aanvullen. Het vertrekt daarbij met een positief vooroordeel tegenover 

het heersende verhaal van de scheiding der machten, dat slechts zal worden 

opgegeven in de mate dat dit tot een effectieve verbetering van het functioneren van 

het rechtsstelsel lijkt te zullen leiden. 

 

4. De indeling van het proefschrift ziet eruit als volgt. In een eerste deel wordt 

een schets gegeven van het Belgische constitutionele systeem en, meer in het 

bijzonder, van de respectieve posities van de rechter en de wetgever daarin. Dit 

eerste deel is opgedeeld in twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de 

principes van die onderlinge verhouding besproken. Hierbij wordt vertrokken van de 

tekst van de Grondwet en van de voorbereiding daarvan in het Nationaal Congres. 

Ook de beginselen neergelegd in het eerste deel van het Gerechtelijk Wetboek, meer 
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bepaald in de artikelen 5 en 6 daarvan (de oude artikelen 4 en 5 van het Burgerlijk 

Wetboek), komen hier aan bod. De rechtstheoretische achtergronden van deze 

regels worden in aanmerking genomen, maar treden niet echt op de voorgrond, en 

op dit punt van de analyse wordt het systeem ook nog niet in vraag gesteld. Het 

opzet van dit hoofdstuk is immers nog in belangrijke mate inleidend: het is de 

bedoeling hier het geldende verhaal van de trias politica te schetsen om daar nadien, 

in het tweede deel, op een eigen, juridisch-empirische wijze stelling tegenover te 

kunnen innemen. In dat opzicht is het in dit hoofdstuk vooral van belang het op dit 

moment heersende “algemeen begrijpen” van de machtenverdeling binnen de 

rechtsgemeenschap correct weer te geven, zoals dat naar voren komt in de 

algemene handboeken en de inleidende studies van het Belgische recht, veeleer dan 

dat een specialistische studie in de diepte van de betrokken staatsrechtstheoretische 

leerstukken betracht wordt.  

In het tweede hoofdstuk van het eerste deel komt de handhaving van deze 

principes aan bod. Hierin wordt dieper ingegaan op de specifieke waarborgen die in 

het leven zijn geroepen om machtsoverschrijding door de rechter tegen te gaan. 

Reeds in 1830, immers, was de Grondwetgever zich van dit risico bewust, zoals blijkt 

uit het verslag van RAIKEM: “Le but de la loi, dans l’établissement des tribunaux, est 

d’obtenir une exacte justice. Mais le juge peut excéder ses pouvoirs en franchissant 

les limites de l’autorité judiciaire, et en se portant dans le domaine d’un autre 

pouvoir”.9 Het ligt dan ook voor de hand dat hij in middelen voorzien heeft om hieraan 

te verhelpen. Van die institutionele waarborgen wordt in het tweede hoofdstuk van 

het eerste deel een overzicht gegeven. 

 

5.  In het tweede deel van het onderzoek, dat het kernstuk van de analyse vormt, 

worden deze waarborgen op de proef gesteld en worden de geldende verhoudingen 

tussen de verschillende gezagsdragers in vraag gesteld. Dit gebeurt door bewust de 

grenzen van het systeem af te tasten en het te confronteren met de praktijk van de 

rechtsvorming. In de eerste plaats wordt de hoger vermelde intuïtie bevraagd. Klopt 

het aanvoelen dat rechters (steeds gemakkelijker) afwijken van de richtlijnen van de 
                                            
9 Verslag van RAIKEM, namens de centrale afdeling, over Hoofdstuk III van titel III van de 
Grondwet, getiteld “Du pouvoir judiciaire”, opgenomen in [J. VAN OVERLOOP], Exposé des 
motifs de la Constitution belge, Brussel, Goemaere, 1864, 612; E. HUYTTENS, Discussions 
du Congrès national de Belgique, IV, Brussel, Société typographique belge, 1844, 96. 
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wetgever? Zijn er in alle domeinen van het recht voorbeelden te vinden van 

rechterlijke dissidenties of is dat een rechtstakgebonden fenomeen? Dit alles werd 

getoetst door in verschillende rechtsgebieden na te gaan of de vakeigen rechtsleer 

daarin het bestaan van rechtsvorming tegen de wet in erkent. Aan de hand daarvan 

werd gepoogd een zo gevarieerd mogelijke, maar onvermijdelijk exemplarisch 

blijvende lijst op te stellen van dergelijke gevallen van rechtsvorming “contra legem”.  

Het opstellen van een exhaustieve catalogus van gevallen van rechtsvorming 

contra legem daarentegen is een opdracht die de mogelijkheden van een individueel 

proefschrift veruit overstijgt. Om die reden is ervoor gekozen het onderhavige 

onderzoeksproject uit te bouwen als een verkennend vooronderzoek. De 

voornaamste betrachting is aan te tonen dat het theoretische debat omtrent de 

rechterlijke opdracht op vruchtbare wijze aangevuld zou kunnen worden met een 

empirische toets van theoretische modellen omtrent de taak en functie van de 

rechter. Alvorens een breder onderzoeksproject hierover zou kunnen worden 

opgezet, moet er immers eerst – want dat is nog niet eerder gebeurd – op beperkte 

schaal worden uitgetest of een dergelijke benadering van de problematiek 

daadwerkelijk de potentie vertoont om tot nieuwe inzichten te leiden. Het is precies 

dat wat dit onderzoeksproject beoogt door te werken vanuit een theoretische 

steekproef van dergelijke gevallen. In overleg met collega’s en deskundigen werd 

een eerste reeks gevallen van rechtsvorming contra legem verzameld, waarin de 

rechters zich dus bewust afgekeerd hebben van de letter, of minstens de duidelijke 

bedoeling van de wet en hun eigen oplossingen daarvoor in de plaats gesteld 

hebben, met daarin de op dit ogenblik meest belangrijk geachte gevallen. Het zijn 

enkel die gevallen die in dit onderzoek effectief bestudeerd werden. Op die manier 

werd immers een selectie voor inhoudelijke studie samengesteld van die gevallen 

van rechterlijk activisme uit verschillende rechtsdomeinen, die elk voor zich in de 

ogen van de vakeigen doctrine het meest van belang zijn. Een dergelijke 

steekproefmethode kan weliswaar niet op een volledige representativiteit bogen, 

maar kan voor het uitvoeren van een beperkt en verkennend vooronderzoek wel 

degelijk volstaan als eerste toegang tot het empirische onderzoeksveld. 

Deze gevallen worden vervolgens één voor één kritisch onder de loep genomen. 

Voor elk van hen wordt, doorheen een rechtspraak- en doctrineanalyse van het 

betrokken leerstuk, gepoogd de redenen voor en de concrete motivering van die 
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rechterlijke dissidenties te achterhalen – als er al van dissidentie sprake is. Ook wordt 

nagegaan op welke manier de wetgever of de door hem aangestelde institutionele 

“wachters” hierop gereageerd hebben, waardoor meteen de vraag naar de 

instandhouding en de afwikkelingsstrategieën van deze fenomenen aan de orde 

wordt gesteld. Tot slot komt ook de receptie van deze afwijkende rechtspraak in de 

doctrine aan de orde. Op basis van het geheel van de analyse wordt gepoogd telkens 

een oordeel uit te spreken over de opportuniteit van de rechterlijke tussenkomst en, 

meer algemeen, daaruit de lering te trekken die deze kan bieden over de mogelijke 

waarde van deze vorm van rechtsvorming. In het bijzonder wordt in de bespreking 

van de verschillende casussen telkens op zoek gegaan naar aanwijzingen om te 

komen tot een betere vormgeving van de verhouding tussen rechter en wetgever, 

waarin de rechterlijke dissidentie, al naargelang haar evaluatie, niet langer nodig of 

mogelijk is. 

 

6. In een derde en laatste deel wordt het geheel van deze aanzetten 

samengebracht. Op basis van een helikopterzicht over de drijfveren van de 

rechtspraak en de reacties van de rechtsgemeenschap daarop wordt gepoogd te 

komen tot een juiste(re) invulling van de in het eerste deel besproken grondwettelijke 

beginselen. In dit laatste stuk wordt ook de vraag gesteld of het systeem als geheel 

wel legitiem is en of er geen duidelijkere plaats moet ingeruimd worden voor de 

rechtspraak. Op die manier is het meteen ook een poging om mee af te lijnen hoever 

het beleid van de rechter in onze rechtsorde werkelijk kan én mag reiken. 



 

 

10

Deel I. De theorie 

Eerste hoofdstuk. Rechter en wetgever in het constitutioneel 

systeem 

 

7. De verhouding tussen de verschillende hoofdrolspelers in de Belgische 

constitutionele orde berust op een aantal bekende, maar fundamentele principes. De 

samenlezing daarvan geeft ons meteen een duidelijk beeld van de respectieve plaats 

die rechter en wetgever in ons staatsrechtelijk bestel bekleden. In wat volgt worden 

die principes dan ook achtereenvolgens besproken en met elkaar in verband 

gebracht. Vermits het er op dit punt van de analyse vooral op aankomt tot een goed 

begrip te komen van het heersende systeem – dat pas in het tweede deel bevraagd 

zal worden vanuit de realiteit van de rechtsvorming – worden de verschillende 

principes hier bewust eenvoudig, maar eenduidig ingevuld, zonder de analyse al te 

bezwaren met te vergaande nuances of distinguo’s. Ook een onderzoek naar de 

concrete, historische omstandigheden waarin de oorspronkelijke Grondwet tot stand 

kwam, of van de filosofische debatten waartoe een aantal kernbegrippen daaruit 

aanleiding gaven, wordt daarom goeddeels achterwege gelaten.10 Zoals zo vaak het 

geval is met grote principes, gaat het hier immers in de eerste plaats om de 

“wetenschappelijke”, of beter: “meer algemeen-geldige”, vertalingen van in se 

eenvoudige menselijke intuïties, waaruit wij de noodzakelijke gevolgtrekkingen 

moeten trekken. Het is hier nog niet de bedoeling om die gevolgen te betwisten 
                                            
10 Hierover bestaat reeds een uitgebreide literatuur. Zie onder de werken opgenomen in de 
algemene bibliografie i.h.b. A. ALEN, Rechter en bestuur in het Belgische publiekrecht: de 
grondslagen van de rechterlijke wettigheidskontrole, II dln., Antwerpen, Kluwer, 1984 (met 
een diepgravende rechtshistorische analyse van de genese van artikel 159 G.W. en van de 
verhoudingen tussen de staatsorganen, in het bijzonder tussen de hoven en rechtbanken en 
het bestuur); A. ALEN en L. WINTGENS (eds.), De Trias Politica ruimer bekeken..., Brussel, 
Larcier, 2000, 121 p. (bundel waarin het thema van de machtenscheiding, zowel 
rechtstheoretisch als grondwettelijk, en vanuit nationaal en internationaal perspectief 
benaderd wordt); J. DABIN, Doctrine générale de l’Etat: éléments de philosophie politique, 
Brussel, Bruylant, 1939, 507 p. (wat oudere, maar uitdagende theoretische analyse van de 
belangrijkste elementen van een modern staatsbestel); F. DELPEREE (ed.), De scheiding 
der machten: twee eeuwen na Montesquieu, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1998, 187 
p. (bundel met de belangrijkste bijdragen tot op dat ogenblik omtrent de scheiding der 
machten, eens te meer met een variëteit aan invalshoeken). 
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vanuit een theoretisch standpunt, maar veeleer om het gangbare algemeen begrijpen 

daarvan in herinnering te brengen.  

 

A. SOEVEREINITEIT 
 

8. Het eerste beginsel, waartegen de andere beginselen zullen moeten afgezet 

worden, dat in dit opzicht vermeld moet worden is dat van de “soevereiniteit”. Het is 

inderdaad dit begrip, de aanwezigheid van deze notie, die de moderne staat 

onderscheidt van zijn voorgangers, en die gemaakt heeft dat de nood aan een 

taakverdeling tussen verschillende overheidsorganen, zoals die tussen de wetgever 

en de rechter, dermate sterk werd aangevoeld. Het soevereiniteitsbegrip 

responsabiliseert immers de humane gezagsdrager evenzeer als het die dreigt te 

“corrumperen”: het haalt de macht weg bij het goddelijke opperwezen en plaatst die 

in de handen van de mens, maar verleidt tegelijkertijd de concrete mens aan wie die 

macht zou worden toevertrouwd, ertoe zichzelf als opperwezen te gaan gedragen. 

Het is omwille van dit risico van absolutisme dat het soevereiniteitsbegrip binnen de 

moderne staatsrechtstheorie aanleiding heeft gegeven tot de (verdere) ontwikkeling 

van een aantal andere, corrigerende beginselen die specifiek aan de grondslag 

liggen van onze problematiek. 

 

9. Het moderne soevereiniteitsconcept werd voor het eerst als zodanig 

geïntroduceerd door de zestiende-eeuwse denker BODIN in zijn gerenommeerd werk 

“Les six livres de la république”.11 Na aan het begin van het eerste boek de 

“republiek” te hebben gedefinieerd als “un droit de gouvernement de plusieurs 

ménages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine” omschrijft hij in 

het achtste hoofdstuk van dat boek de soevereiniteit als “la puissance absolue et 

perpétuelle d’une République”.12 De soevereiniteit verschijnt als absoluut en eeuwig, 

en is gelegen in de republiek, dus in de politieke gemeenschap zelf. Dit betekent 

                                            
11 Dit concept vond evenwel reeds zijn voorloper in een aantal Romeinsrechtelijke en 
middeleeuwse noties, zie R. FOQUE, “Op de drempel van de moderniteit. De 
soevereiniteitsleer van Jean Bodin”, Wijsgerig Perspectief 2000, afl. 2, 3-18. 
12 J. BODIN, Les six livres de la république, I, Parijs, Fayard, 1986 (oorspr. 1576), 27 resp. 
179. 
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meteen ook, zo voegt HINSLEY daar in zijn studie naar de grondslagen van het 

soevereiniteitsbegrip aan toe, dat er elders geen andere ultieme autoriteit meer 

bestaat: “and no final and absolute authority exists elsewhere”.13 Hoewel de 

soeverein voor BODIN bij het uitoefenen van de soevereiniteit nog aan de goddelijke 

autoriteit onderworpen kan zijn, is dat voor de soevereiniteit zelf, als ultieme macht 

binnen de gemeenschap, niet het geval. De menselijke polis wordt dus onttrokken 

aan een extern, transcendent gezag, en de staat treedt de moderniteit binnen: de 

politieke gemeenschap kan voor zichzelf beginnen denken.14 

 

10.  De aanwezigheid van een ultieme macht, die aan geen verder gezag meer 

onderworpen is, maakt evenwel ook het risico op willekeur reëel. Van zodra één van 

de verschillende geledingen binnen de maatschappij de soevereiniteit exclusief in 

handen zou krijgen, zou die de andere geledingen kunnen overheersen. Aan het eind 

van het Ancien Régime ontstond er in dat opzicht een strijd tussen de Koning en “het 

volk”, meestal de gegoede burgerij, om de soevereiniteit. De idee van de 

volkssoevereiniteit verscheen in dat opzicht als een voortzetting van de vroegere 

koninklijke soevereiniteit – en droeg daarmee dus hetzelfde risico op almacht en 

absolutisme in zich – waarbij de soevereiniteit gewoon een andere drager kreeg. Om 

het risico op willekeur werkelijk te bezweren werd een dubbele beweging gemaakt. 

Enerzijds heeft men ervoor gekozen de soevereiniteit vanuit theoretisch oogpunt 

niet toe te vertrouwen aan een bepaalde reële entiteit binnen de staat, maar aan een 

“notional bearer”, aan een abstracte of ideële notie, die erin slaagt de twee polen in 

de machtsstrijd, de Koning en het volk, te overstijgen: 15 dat kan gaan om pakweg de 

“Crown-in-Parliament” of om bijvoorbeeld de soevereine Grondwet, maar in de 

Belgische rechtsorde is ervoor gekozen de soevereiniteit toe te vertrouwen aan de 

Natie, dit is een “abstracte, ondeelbare en blijvende collectiviteit die de burgers uit het 

                                            
13 F. HINSLEY, Sovereignty, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 26. 
14 G. MAIRET, Le principe de souveraineté. Histoires et fondements du pouvoir moderne, 
Parijs, Gallimard, 1997, 31: “La souveraineté est donc, à y bien voir, le principe du fondement 
profane de la puissance.” 
15 F. HINSLEY, Sovereignty, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 156-157. 
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verleden, het heden en de toekomst omvat”.16 Geen van de concreet aanwezige 

gezagsdragers kan zich dus op het bezit van de soevereiniteit zelf  beroepen. 

Anderzijds heeft men een bijzondere zorg gedragen voor de inrichting van de 

wijze waarop die ultieme macht dan voor rekening van die abstracte soeverein zou 

moeten worden uitgeoefend. Praktisch gezien immers moet men ook het 

accapareren van de uitoefening van de soevereiniteit door één gezagsdrager 

vermijden: vermits de ultieme soeverein zelf als abstract wezen daarop geen toezicht 

kan houden, moet men door het kiezen van de juiste inrichting van het staatsgezag 

ervoor zorgen dat die uitoefening niet in willekeur kan ontaarden. Zoals FOQUÉ 

terecht stelt, wordt in het soevereiniteitsdenken immers zichtbaar hoezeer een 

politieke gemeenschap er behoefte aan heeft om haar relatie tot de macht te 

thematiseren en te conceptualiseren.17 Het is die betrachting die naar voren komt in 

de hierna besproken beginselen. 

B. GRONDWETTELIJKE STAAT 
 

11. De aanwezigheid van een eerste beginsel dat corrigerend kan werken ten 

aanzien van de soevereiniteit in onze rechtsorde, blijkt uit het loutere bestaan van 

onze Grondwet. Het gaat hier om het beginsel van de “rechtsstaat”, opgevat in zijn 

meest algemene publiekrechtelijke betekenis. Dit beginsel houdt in de eerste plaats 

inderdaad in dat ook het gedrag van de overheid aan rechtsregels onderworpen is. 

De overheid verschijnt dus niet enkel meer als regulator van particuliere 

verhoudingen, maar ook als gereguleerde zelf. Deze regels moeten de burger 

beschermen tegen misbruik en zijn doorgaans neergelegd in een plechtige tekst.18 

Het aanvaarden van het beginsel van de rechtsstaat is op die manier een logisch 

correlaat van, sterker nog, een logische noodzakelijkheid voor, het hebben van een 

Grondwet. Omdat men aan het concept van de “rechtsstaat”, dat afgezet wordt tegen 

de politiestaat, doorgaans echter nog een aantal kwalitatieve vereisten toevoegt 

                                            
16 A. ALEN, Handboek van het Belgisch staatsrecht, Deurne, Kluwer, 1995, 19; vgl. de 
kritische blik van J. DABIN, Doctrine générale de l'Etat: éléments de philosophie politique, 
Brussel, Bruylant, 187-189. 
17 R. FOQUE, “Op de drempel…”, Wijsgerig Perspectief 2000, afl. 2, (3) 15. 
18 Premoderne voorbeelden hiervan zijn de Magna Charta uit 1215 en de Blijde Inkomst van 
1356. 
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omtrent de inhoud van die basisregels, is in de tussentitel gekozen om te spreken 

over het principe van een “grondwettelijke staat”. Dit om aan te geven dat het hier 

nog enkel gaat om het beginselmatig aanvaarden van de mogelijkheid de 

staatsorganen aan banden te leggen, hetgeen staatsorganen met absolute macht 

onmogelijk maakt, nog niet om de wijze waarop dat gebeurt.19  

 
Om het belang van dit beginsel juist in te schatten, is het nuttig het doel van de 

staatsvorming – ten minste zoals dit filosofisch gedacht wordt – even in herinnering 
te brengen. Staten worden in regel gevormd uit angst.20 Hoe je het ook draait of 
keert, en of je nu uitgaat van de goedheid van de mens, of van zijn slechtheid, als je 
nadenkt over het samenzijn van mensen, komt er steeds een punt in de analyse 
waar de verschillende individuen met elkaar dreigen in conflict te komen; en daar 
verschijnt de staat. De eerste taak van de staat is dus het beschermen van de 
burgers tegen elkaar, en tegen de andere staten.21 Toch is deze taak nog 
ondergeschikt aan een ruimer doel. Bijna even kostbaar, en misschien zelfs 
kostbaarder, als zijn veiligheid, is voor de moderne mens zijn vrijheid. Men zou zelfs 
kunnen stellen dat hij vooral naar veiligheid verlangt ter wille van zijn vrijheid. Zijn 
ware doel is “vrijheid in veiligheid” en bij het vormen van de staat geeft hij een deel 
van zijn vrijheid op om des te meer te kunnen genieten van wat hem aan vrijheid 
overschiet. 

Binnen die moderne staat onderwerpt de vrijheidszoekende mens zich evenwel 
aan een soevereine macht. Die macht is aan geen verdere regels onderworpen en 
zou dus op grond van zijn ongelimiteerde bevoegdheid bij het nastreven van 
veiligheid de vrijheid van de burger opnieuw kunnen vernietigen. Er moeten daarom 
regels komen om ervoor te zorgen dat de prijs aan vrijheid die betaald wordt voor 
die veiligheid, niet te hoog is.  Ook moet vermeden worden dat de terreur van de 
medemens vervangen wordt door de terreur van de staat: willekeur dient onmogelijk 
te worden gemaakt en de staat dient aan banden te worden gelegd. Tot slot is het 
mogelijk dat de gemeenschap die een staat constitueert, aan haar gezagsdragers 
een aantal richtlijnen wil meegeven, zonder welke ze niet langer door hen bestuurd 

                                            
19 Vgl. de rede van DUMON die ook vanuit deze zeer algemene opvatting van de rechtsstaat 
lijkt te vertrekken, maar het beginsel vervolgens aankleedt: F. DUMON, "Over de 
rechtsstaat", R.W. 1979, 273-298 en 338-368. Men vergelijke in het bijzonder de zeer 
algemene typering in de eerste regels met daaropvolgende begripsomschrijvingen. 
20 Of positief geformuleerd: uit een hang naar veiligheid. Men zou ook kunnen spreken van 
een “schaalvoordeel”: eerder dan dat elk individu in zijn eigen veiligheid gaat voorzien, wordt 
er samengewerkt om aan een lagere kost per hoofd in de veiligheid van het collectief te 
voorzien.  
21 Vgl. bijvoorbeeld de opvattingen van MONTESQUIEU, HOBBES, LOCKE en ROUSSEAU wier 
werken recent nog (al dan niet in de vorm van een selectie) in het Nederlands uitgegeven zijn 
in de Boom Klassiek reeks: J. LOCKE, Over het staatsbestuur, Amsterdam, Boom, 1994, 219 
p.; C. MONTESQUIEU, Over de geest der wetten (een selectie), Amsterdam, Boom, 2003, 
151 p. (eind 2006 verscheen ook een integrale vertaling); T. HOBBES, Leviathan, 
Amsterdam, Boom, 2002, 330 p.; J. ROUSSEAU, Het maatschappelijk verdrag, Amsterdam, 
Boom, 2002, 216 p. 
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wil worden. Al deze regels kunnen bijeengebracht worden in een Grondwet, zoals in 
België in 1831 gebeurd is.22 

 

Die Grondwet verschijnt dan als een geschreven neerslag van de basisregels 

van de betrokken rechtsgemeenschap. Zowel de grondnormen voor de organisatie 

van de gezagsstructuren, als de fundamentele waarden die die structuren steeds 

moeten naleven en nastreven, worden in deze tekst bijeengebracht.23  

 

12. Uit het bestaan van die Grondwet volgt dadelijk een eerste beperking aan de 

bevoegdheid van de rechter, maar meteen ook van de wetgever. Vermits de 

Grondwet niet alleen de basisregels voor, maar ook de grenzen aan elke 

gezagsuitoefening bevat, zullen alle overheden, wat ook hun taak mag zijn, die 

Grondwet steeds in acht moeten nemen.24 Ook is duidelijk dat die tekst het 

                                            
22 Voorbereid in een daartoe op 6 oktober 1830 aangestelde Grondwetscommissie, 
besproken in de diverse afdelingen van het Nationaal Congres en afgekondigd op 7 februari 
1831. De Belgische Grondwet was ten tijde van haar afkondiging uitgesproken “liberaal” van 
inslag (P. ERRERA, Traité de droit public belge, Parijs, Giard, 1918, 12; A. MAST en J. 
DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story-Scientia, 1987, 7-
13; zie over de geest van de Grondwet ook W. VAN DEN STEENE, De Belgische 
grondwetscommissie (oktober-november 1830). Tekst van haar notulen en ontstaan van de 
Belgische Grondwet, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren 
en Schone Kunsten van België, 1963, 58-64). Veel aandacht werd besteed aan het beperken 
van het staatsgezag, vooral dat van de Koning en de administratie, en het veiligstellen van 
de vrijheid van de burgers. De prijs die men voor veiligheid wou betalen in termen van 
overheidsinmenging, was in die periode dan ook minimaal. Met de opkomst van het 
socialistische gedachtegoed is hierin verandering gekomen. Bij het opbouwen van de sociale 
welvaartsstaat kan de overheid niet anders dan een actieve rol spelen en volgens de 
gangbare opinie kunnen solidariteitseisen dan ook een verdergaand ingrijpen van de staat 
legitimeren, wat zich onder meer uit in de opname van sociaal-economische grondrechten in 
de Grondwet. Deze overgang van de “liberale nachtwakersstaat” naar de “sociale 
verzorgingsstaat” is trouwens positief te evalueren. Toch moeten we op onze hoede zijn. Op 
dit moment dreigt immers een nog vergaander “vrijheidsverlies”: op de voedingsbodem van 
de angst voor het terrorisme en van het sluimerend onveiligheidsgevoel – dat op zijn beurt 
een gevolg is van het verlies aan houvast door de teloorgang van de moderne ideologieën – 
groeit de roep naar een nog “sterkere” staat, met steeds ingrijpender bevoegdheden, in die 
mate zelfs dat men dreigt te vervallen in een “Hobbesiaanse” veiligheidsstaat, waarin 
veiligheid gekocht kan worden aan elke prijs. Het spreekt voor zich dat een dergelijke 
evolutie dient vermeden te worden. 
23 Vgl. A. ALEN, Handboek…, Deurne, Kluwer, 1995, 64; A. MAST en J. DUJARDIN, 
Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Gent, Story-Scientia, 1987, 3-4. 
24 Deze principiële voorrang van de Grondwet kan ten aanzien van de wetgever wel pas 
sinds kort (gedeeltelijk) worden afgedwongen, met name door het Grondwettelijk Hof (cf. 
infra). 
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uitgangspunt moet zijn voor de oplossing van geschillen betreffende de onderlinge 

verhouding van die overheden.25  

Die verplichting om de Grondwet in acht te nemen, geldt overigens niet alleen 

voor geschreven grondwetsbepalingen. Er bestaat immers grondwettelijk recht naast 

de eigenlijke tekst van de Grondwet:26 ware volledigheid blijft, gelet op de menselijke 

feilbaarheid, voor elke grondwetgevende vergadering een betrachting en wat 

uiteindelijk in de tekst komt, is een aan tijd en plaats gebonden selectie, niet in 

geringe mate beïnvloed door de politieke omstandigheden van het moment. De 

lacunes die hieruit kunnen voortvloeien, worden, eerder dan door de tekst veelvuldig 

te wijzigen en aan te vullen, opgevangen door het aannemen van ongeschreven 

normen, bijvoorbeeld in de vorm van algemene rechtsbeginselen, die de tekst van de 

Grondwet vervolledigen.27 Deze ongeschreven normen worden dan geacht deel uit te 

maken van de materiële Grondwet, terwijl het grondwettelijk geschrift betiteld wordt 

als de formele Grondwet. 

  

C. DEMOCRATIE 
 

13. Bij het vormen van de staat onderwerpt de burger zich, zoals aangegeven, 

aan een extern gezag. Dat gezag krijgt vorm in de Grondwet. De burger heeft 

evenwel a priori geen enkele garantie dat de uitspraken van dit gezag, die hem 

voortaan tot wet zullen strekken en die in hun geheel het aan hem opgelegde “recht” 

uitmaken, zullen overeenstemmen met de “rechtvaardigheid”, of toch minstens met 

                                            
25 De sedes materiae is dan natuurlijk titel III “De machten”, waarvan het eerste artikel (het 
huidige artikel 33 van de Grondwet) bepaalt dat “[de machten] worden uitgeoefend op de 
wijze bij de Grondwet bepaald”.  
26 In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, waar het grondwettelijk recht 
grotendeels verspreid ligt over een geheel van rechterlijke precedenten en politieke 
“conventions” (de zogenaamde “non-legal rules of the constitution”), bestaat er zelfs geen 
geschreven grondwet. Zie o.m. A. MAST en J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch 
Grondwettelijk Recht, Gent, Story-Scientia, 1987, 33-36; L. PRAKKE, “Het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland” in X. (ed.), Het staatsrecht van de landen 
van de Europese Unie, Deventer, Kluwer, 2004, (843) 851-855.  
27 Zo zou bijvoorbeeld het beginsel van de rechtsstaat zelf door het Grondwettelijk Hof 
erkend worden als een elementair ongeschreven grondwettelijk beginsel (A. ALEN en K. 
MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht. Deel I.A, Mechelen, Kluwer, 2004, 67-
68 en de verwijzingen aldaar). 



 

 

17

het beeld dat hij daarvan heeft. Het is daarom dat in de Grondwet een aantal 

waarborgen in die zin worden opgenomen. Dat kan op verschillende manieren, en 

niet in de laatste plaats door het stellen van grenzen aan de overheidsmacht: door de 

erkenning van bepaalde fundamentele vrijheden in hoofde van de burger wordt 

meteen gezegd wat de overheid kan, en vooral níet kan doen.28  

Toch blijft er een grote ruimte in te vullen door de gezagsdragers. Daarom is het 

belangrijk dat de Grondwet niet alleen een negatieve bescherming biedt, tégen 

machtsmisbruik, maar ook positief de gezagsstructuren zo inricht dat recht en 

rechtvaardigheid niet te ver kunnen uiteenlopen. In België werd hiertoe, zoals in een 

moderne staat gebruikelijk is, een beroep gedaan op één bepaalde, van de 

verschillende mogelijke inrichtingen van het staatsgezag: de democratie.29 Al kan 

deze zelf ook nog verschillende verschijningsvormen aannemen – waarbij dan vooral 

een onderscheid gemaakt wordt tussen een rechtstreekse democratie, waarin de 

burgers in persoon (mee)beslissen, en een onrechtstreekse, zoals de Belgische, 

waarin zij aan de gezagsuitoefening deelnemen via hun vertegenwoordigers – gaat 

het steeds om een staatsvorm waarin de bestuurden ook zelf een stem krijgen. Zij 

nemen, al dan niet door bemiddeling van vertegenwoordigers, zelf deel aan het 

bestuur, besturen dus als het ware zichzelf en zouden zo zelf moeten kunnen zorgen 

voor de “rechtvaardigheid” van het “recht”.  

 

14. Het Belgische stelsel is er één van representatieve parlementaire 

monarchie.30 De Belgen worden dus niet rechtstreeks betrokken bij het beleid – men 

                                            
28 In titel II van de Belgische Grondwet van 1831 werd een uitgebreid arsenaal van dergelijke 
“weerstandsrechten” tegen de overheid, zoals de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en 
taal, opgenomen als reactie op het autoritaire bewind van Koning Willem I, die op 24 
november 1830 uitdrukkelijk, samen met zijn nageslacht, “eeuwigdurend” uitgesloten werd 
van de macht in België. 
29 Zij het dat die in 1831 wel nog dusdanig werd ingericht dat zij vooral de burgerij die toen 
aan de macht was, ten goede kwam (zie verder). 
30 De keuze voor deze staatsvorm gebeurde reeds bij decreet van 22 november 1830 “par 
lequel le congrès déclare que le peuple belge adopte, pour forme de son gouvernement, la 
monarchie constitutionelle représentative, sous un  chef héréditaire”. De keuze voor een 
monarchie, en dus niet voor een republiek, werd in belangrijke mate ingegeven door de 
toenmalige internationaal-politieke situatie, zoals blijkt uit de debatten die daaraan 
voorafgingen.  
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gaat er zelfs van uit dat een rechtstreekse deelname verboden is 31 –  maar oefenen 

hun democratisch recht uit via hun, overigens verplichte, deelname aan de 

verkiezingen. Via die verkiezingen duiden zij hun vertegenwoordigers aan in het 

parlement.  
 
Aanvankelijk mocht slechts een beperkt deel van de Belgische bevolking 

deelnemen aan de verkiezingen. Enkel burgers die over een substantieel vermogen 
beschikten, werden in staat geacht met hun stem bij te dragen tot het welzijn van de 
staat. De Grondwet van 1831 voorzag daarom uitdrukkelijk in een cijnskiesstelsel 
(artikel 47). Het was onvermijdelijk dat deze regeling in de loop der tijden aan kritiek 
onderhevig zou worden. Hoewel er voor het doel van het cijnskiesstelsel nog iets 
gezegd kan worden – wie wil er nu géén verantwoordelijke kiezers? – was de 
manier waarop men dit probeerde te realiseren natuurlijk weinig overtuigend. Eerder 
dan kiezers te selecteren op hun merites, bevestigde dit systeem de machtsgreep 
van de gegoede burgerij. Protest kon dan ook niet uitblijven en in het bijzonder de 
socialistische beweging liet zich hierin horen. Mede onder haar impuls werd het 
electoraat doorheen verschillende Grondwets- en wetswijzigingen in de 19de en 20ste 
eeuw uitgebreid, tot er in 1948 uiteindelijk een algemeen enkelvoudig stemrecht 
was, voor mannen én vrouwen.   
 
Het is belangrijk op te merken dat de parlementsleden niet hun kiezers of het 

volk vertegenwoordigen – de term “volksvertegenwoordiger” is dan ook enigszins 

misleidend – maar optreden namens de “Natie”.32 Zij verschijnen dus niet als 

gemandateerden van een bepaalde reële groep uit de samenleving, maar brengen 

veeleer de abstracte drager van de soevereiniteit in de realiteit van de staat tot 

aanzijn, zodat zij dan ook, in de terminologie voorgesteld door HOOGERS, de Natie 

niet zouden vertegenwoordigen, maar “representeren”.33 Artikel 33 (het vroegere 

artikel 25) van de Grondwet is terzake formeel: “Alle machten gaan uit van de Natie”, 

en artikel 42 (het vroegere artikel 32) herhaalt dit nogmaals in het bijzonder ten 

aanzien van de parlementsleden: “De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de 
                                            
31 De organisatie van een beslissend referendum zou daarom niet mogelijk zijn. Zie recent 
nog het advies van de Raad van State over de voorstellen tot inrichting van een 
volksraadpleging over de Europese Grondwet: Wetsvoorstel houdende organisatie van een 
volksraadpleging over het verdrag tot instelling van een grondwet voor Europa. Advies van 
de Raad van State, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 281/4.  
32 De Belgische leer op dit punt gaat dan ook niet terug op de denkbeelden van ROUSSEAU, 
die pleitte voor volkssoevereiniteit, maar wel op die van SIÈYES, die het had over nationale 
soevereiniteit (A. ALEN, Handboek.., Deurne, Kluwer, 1995, 20-21).   
33 Zie H. HOOGERS, De verbeelding van het souvereine: een onderzoek naar de 
theoretische grondslagen van politieke representatie, Deventer, Kluwer, 1999, 125-130. Deze 
auteur maakt een onderscheid tussen vertegenwoordiging en representatie naargelang de 
vertegenwoordigde resp. gerepresenteerde al dan niet in staat is bindende richtlijnen te 
geven aan zijn vertegenwoordigers of representanten. 
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Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”.34 In die laatste bepaling mag 

evenwel ook weer niet meer gelezen worden dan wat er staat. De parlementsleden 

worden eraan herinnerd dat zij de Natie, en dus het algemeen belang, dienen en niet 

hun kiezers, of in een moderne context hun partij.35 Er wordt echter niet gezegd dat 

de Kamers de enige, of zelfs maar de eerste, vertegenwoordiger van de Natie 

zouden zijn.36 Ook de andere staatsorganen dienen de Natie en hun onderlinge 

verhouding wordt op andere gronden geregeld. 

 
In het algemeen gesteld dient de representatiegedachte voor de zogenaamde 

volksvertegenwoordigers een dubbel doel. Enerzijds geldt zij als legitimatie voor de 
onafhankelijkheid van de “députés” of “afgevaardigden” ten opzichte van hun 
kiezers en het volk. Zij hebben van hun kiezers geen instructies te ontvangen en 
evenmin moeten zij de bevliegingen van het volk volgen, vermits zij niet het volk 
vertegenwoordigen, maar de Natie representeren.37 De Natie, op haar beurt, 
verschijnt, zoals hoger aangegeven, als een ongrijpbare collectiviteit van burgers 
van heden, verleden en toekomst, zonder emoties, maar met een voortdurende 
gerichtheid op het algemeen belang, dat uiteraard kan verschillen van de wensen 
van het volk op een bepaald moment.38 Anderzijds geldt de representatiegedachte 
ook als een rem op de macht van de volksvertegenwoordigers zelf. Zij krijgen de 
macht immers niet voor zichzelf, maar treden op bij delegatie voor een abstract 
ideaal dat geacht wordt redelijk te zijn. Hoe vaag ook, er zíjn wel degelijk grenzen 
op wat zij al dan niet kunnen doen. Zelfs de wetgever moet immers in al zijn 
handelingen de Natie dienen.39   

Heden ten dage komt die tweeledige functie van de “Natie” ten aanzien van de 
Wetgevende Kamers niet meer helemaal tot haar recht. Vooreerst is er 
onmiskenbaar een zekere terugkeer naar het vertegenwoordigingsdenken vast te 
stellen. Door de opkomst van de politieke partijen en de strikte partijtucht die zij 

                                            
34 Tot de grondwetswijziging van 5 mei 1993 was dat: “De leden van beide Kamers 
vertegenwoordigen de Natie, en niet enkel de provincie of de onderverdeling van een 
provincie die hen heeft benoemd.” 
35 Destijds ging het vooral om een reactie tegen het hardnekkige provincialisme. 
36 J. VELU, “Vertegenwoordiging en rechterlijke macht”, R.W. 1996-97, (585) 602-604.  
37 In de besprekingen voorafgaand aan de Grondwet van 1831 kwam dit soort denken nog 
duidelijk tot uiting. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de woorden van 
DESTOUVELLES en DE MEULENAERE die bij de bespreking van het decreet tot uitsluiting van 
het huis van Oranje-Nassau nadrukkelijk hun onafhankelijkheid ten aanzien van “le peuple” 
en hun “commettants” opeisten ([J. VAN OVERLOOP], Exposé des motifs…, Brussel, 
Goemaere, 1864, 79 en 86; E. HUYTTENS, Discussions…, I, Brussel, Société typographique 
belge, 1844, 308 en 315).  
38 A. ALEN, Handboek…, Deurne, Kluwer, 1995, 19; P. POPELIER, “Democratie in de 
Belgische Grondwet” in M. ADAMS en P. POPELIER (eds.), Recht en democratie. De 
democratische verbeelding in het recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, (103) 113-115.  
39 De parlementsleden blijven immers, zoals ALEN aangeeft onder verwijzing naar DELPÉRÉE 
en BERLIA,  slechts “vertegenwoordigers van de soevereine natie” en zijn geen “soevereine 
vertegenwoordigers” daarvan (A. ALEN, Handboek…, Deurne, Kluwer, 1995, 19).   
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hanteren, vertegenwoordigen vele hedendaagse parlementsleden niet meer dan de 
wil van hun partij. Bovendien kan ook de steeds luider klinkende roep om 
“democratische legitimiteit” als argument gelden om de representatiegedachte weer 
te verlaten voor een echt vertegenwoordigingsdenken.  

Als deze trend zich doorzet, is de tweede functie van het representatiedenken, 
het begrenzen van het staatsgezag, natuurlijk meer dan ooit nodig. Het is dan ook 
geen onaangename vaststelling dat die op dit moment hoge toppen scheert, al 
gebeurt dat nu via andere overheidsorganen dan het Parlement. In het algemeen 
zou men immers kunnen stellen dat het vroegere vertrouwen in de parlementair als 
representant meer en meer vervangen is door een verhoogde afdwingbaarheid te 
zijn aanzien van het mensenrechtendiscours. De mensenrechten, onder meer zoals 
neergelegd in titel II van de Grondwet, fungeren steeds meer als effectieve 
buitengrenzen voor het wetgevende optreden: men is afgestapt van de idee van 
“onverantwoordelijkheid” bij de uitoefening van de wetgevende macht en men heeft 
zijn absoluut vertrouwen in de wetgever opgezegd. Hoewel de waarborgen uit titel II 
van de Grondwet over “De Belgen en hun rechten” historisch gezien vooral bedoeld 
waren als een waarborg tegen de Koning en het bestuur, beroept men zich daarop 
steeds vaker tegen de wetgever (zie ook verder). Bovendien zijn die waarborgen 
sinds de Tweede Wereldoorlog ook opgenomen in een resem, minder of meer 
afdwingbare, internationale instrumenten,40 en wordt jurisdictionele controle op die 
marges mogelijk. Het smeerkaasarrest,41 de oprichting van het (vroegere) 
Arbitragehof,42 de uitbreiding van toetsingsbevoegdheid daarvan tot de gehele titel II 
van de Grondwet,43 en recent nog de mogelijke overheidsaansprakelijkheid voor 
foutief wetgevend optreden,44 kunnen hier als mijlpalen vermeld worden.  
 
15. Uit wat voorafgaat, blijkt duidelijk dat de Belgische democratie geen zuivere 

democratie is. De gekozen vertegenwoordigers treden niet op voor het volk, maar 

voor de Natie, en al is de wil van de Natie enig, zolang zij die zelf niet kan uitdrukken, 

                                            
40 Denken we maar aan het EVRM en het individuele klachtrecht bij het EHRM, aan het 
IVBPR, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens… 
41 Cass. 27 mei 1971, Pas.1971, I, 886, concl. W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Arr. 
Cass. 1971, 959 en R.W. 1971-72, 424. Het Hof van Cassatie erkende hierin de voorrang 
van rechtstreeks werkende verdragen op de interne wetgevende normen. 
42 Artikel 142 van de Grondwet, opgenomen bij grondwetswijziging van 29 juli 1980 (B.S. 30 
juli 1980), en zoals gewijzigd bij grondwetswijziging van 7 mei 2007 (B.S. 8 mei 2007), 
waarover verder meer, aanvankelijk uitgevoerd in de Wet van 28 juni 1983 (B.S. 8 juli 1983), 
die werd vervangen door de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (B.S. 7 
juli 1989). 
43 Bijzondere wet van 9 maart 2003 (B.S. 11 april 2003). Deze uitbreiding had in eerste 
instantie vooral een symboolwaarde. Door een uitgebreide interpretatie van zijn 
toetsingsbevoegdheid aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet had het Hof zich deze 
mogelijkheid eigenlijk al toegeëigend. Wel lijkt deze uitbreiding, zoals verder nog wordt 
aangegeven, weer nieuwe mogelijkheden te bieden voor het Hof om zijn bevoegdheid 
jurisprudentieel verder uit te bouwen, met name door de samenlezing van titel II met analoge 
verdragsbepalingen. 
44 Cass. 28 september 2006, R.W. 2006-07, 27,  noot A. VAN OEVELEN en J.T. 2006, 594, 
concl. J. LECLERCQ; Cass. 1 juni 2006, R.W. 2006-07, 213, concl. M. DE SWAEF, noot A. 
VAN OEVELEN. 
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staat niets eraan in de weg dat verschillende organen die wil in een onderlinge 

interactie proberen bloot te leggen. Evenmin is er een principieel argument om te 

stellen dat een gekozen orgaan daartoe beter in staat zou zijn dan een niet-gekozen 

monarch of bijvoorbeeld de filosofen-koningen van Plato.45 De Natie heeft immers 

eerder een sturende kracht naar het algemeen belang dan een duidelijke, eenzinnig 

verwoorde wil. Vervolgens is er natuurlijk ook de eenvoudige vaststelling dat de 

Belgische democratie nog steeds een monarchie is, al is het dan een 

parlementaire.46 De Grondwet ruimt dus uitdrukkelijk plaats in voor niet-gekozen 

organen.47  

 
Het is precies die nadruk die de Grondwetgever ook gelegd heeft op de niet-
verkozen gezagsdragers die het moeilijk maakt in te stemmen met het onderscheid 
dat tussen de verschillende grondwettelijk gestelde lichamen werd gemaakt door de 
bekende Franse constitutionalist CARRÉ DE MALBERG. Deze auteur ging er, mede 
geïnspireerd door het werk van SIEYÈS en de teksten van de Franse 
Revolutionairen, van uit dat het verkozen lichaam als enige op oorspronkelijke wijze 
voor de Natie kon willen, en in dat opzicht het enige “organe d’Etat” was, terwijl al de 
overige gezagsdragers slechts “fonctionnaires” waren, die die oorspronkelijke wil 
verder moesten uitvoeren. Enkel het Parlement zou dan kunnen opgevat worden als 
een “représentant” van de Natie.48 Onze Grondwet lijkt evenwel een minder enge 
opvatting omtrent de notie “staatsorgaan” te huldigen en lijkt de verschillende 
dragers van de grondwettelijke machten niet te onderscheiden in de mate waarin zij 
toegang hebben tot de wil van de Natie.   

                                            
45 Afgaand op de beschrijving van zijn werk bij HOOGERS, zou Abbé SIEYÈS het met dit punt 
evenwel niet helemaal eens zijn, zie H. HOOGERS, o.c., 105-121, i.h.b. voetnoot 154, p. 
119. Het werk van SIEYÈS was volgens MAIRET immers in de eerste plaats een listige nieuwe 
verpakking van de volkssoevereiniteit op een wijze die het mogelijk maakte die met de idee 
van vertegenwoordiging te verzoenen, zie G. MAIRET, Le principe de souveraineté…, Parijs, 
Gallimard, 1997, 94-103. 
46 En al is de rol van de Koning tanend, zie hierover R. ERGEC en M. UYTTENDAELE, “La 
monarchie en Belgique - reflet du passé ou nécessité nationale?” in X. (ed.), Présence du 
droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, Brussel, Bruylant, 
1992, 597-614. Men moet overigens vaststellen dat zelfs die tanende rol in het publieke 
debat recent nog onder druk is komen te staan naar aanleiding van enkele (al dan niet 
vermeende) incidenten met leden van het Koningshuis, die aanleiding gegeven hebben tot 
een aantal pleidooien om de rol van het Koningshuis te beperken tot een louter protocollaire 
functie. Verschillende hedendaagse parlementsleden pleitten reeds in die zin. Zij sluiten 
daarmee aan bij de opvattingen van een aantal leden van het Nationaal Congres die in 1830 
al verklaarden dat de monarchie slechts een tussenstap zou zijn naar de republiek (zie bijv. 
het betoog van LECLERQ bij de bespreking van de keuze van de staatsvorm, opgenomen in 
[J. VAN OVERLOOP], Exposé des motifs…, Brussel, Goemaere, 1864, 96-102; E. 
HUYTTENS, Discussions…, I, Brussel, Société typographique belge, 1844, 185-190). 
47 Naast de Koning is dat ook het geval voor bijvoorbeeld de ministers, de hoven en de 
rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. 
48 E. MAULIN, La théorie de l’état de Carré de Malberg, Parijs, PUF, 2003, 203-206. 
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Toch lijkt de Grondwetgever blijk te geven van een zekere voorkeur voor het 

democratisch gekozen orgaan.49 Zijn juridische voorrang kan echter minder gegrond 

worden op de vertegenwoordigingsgedachte zelf, dan dat deze een gevolg is van de 

rol die onze Grondwet aan het verkozen lichaam heeft toegekend. Wij zullen immers 

nog zien dat dit orgaan de voornaamste overheidsfunctie heeft toevertrouwd 

gekregen. 

 

D. MACHTENSCHEIDING 
 

16. Macht “corrumpeert”. Het was die eenvoudige gedachte die zowel LOCKE als 

MONTESQUIEU ertoe bracht de macht in een staat te verdelen. Een al te grote 

machtsconcentratie in één hand moest vermeden worden, want zou onvermijdelijk 

aanleiding geven tot willekeur. Het is daarom beter de macht te verspreiden zodat 

“de macht de macht tot staan brengt”.50 Hoe die opdeling gebeurt, is eigenlijk van 

ondergeschikt belang. Kern van de zaak is dat het gezag in de staat verdeeld wordt 

over verschillende groepen of personen – waaronder bij ons in ieder geval het 

verkozen lichaam en de Koning, zie hoger – en dat er zodoende verschillende 

machtscentra ontstaan die elkaar in evenwicht houden. Er is niet vereist dat die 

verschillende gezagsdragers alle contact zouden mijden.51 Zij streven immers allen 

naar hetzelfde doel – de bevordering van de publieke zaak – worden ook gescheiden 

met het oog op dat doel – niemand met té veel macht kijkt nog naar het algemeen 

belang – en kunnen dus beter samenwerken op de punten waar dat nodig is.52   

                                            
49 Een afkeer was er trouwens zeker, namelijk van een al te sterke Koning, na de ervaringen 
met Koning Willem I. 
50 C. MONTESQUIEU, Over de geest der wetten, boek XI, hoofdstuk 4. 
51 EISENMANN toonde in het begin van de 20ste eeuw al aan dat ook MONTESQUIEU zelf geen 
voorstander was van een absolute scheiding tussen de verschillende overheidsorganen, zie 
C. EISENMANN, “L'esprit des lois et la séparation des pouvoirs”, in X. (ed.), Mélanges R. 
Carré de Malberg , Parijs, Sirey, 1933, 165-192 (opgenomen in F. DELPEREE (ed.), De 
scheiding der machten: twee eeuwen na Montesquieu, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 
1998, 187 p.). 
52 Vgl. A. ALEN, “‘Scheiding’ of ‘samenwerking’ der machten?”, Med. A.W.L.S.K. 1990, alf. 1, 
1-73, later verkort en geactualiseerd opgenomen als “De trias politica in grondwettelijk 
perspectief”, in A. ALEN en J. WINTGENS (eds.), o.c., 25-49. Ook de hogervermelde bundel 
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17. Over die verschillende organen worden dan de overheidsfuncties verdeeld.  

 
Hoewel de leer van de scheiding der machten dus in de eerste plaats een 

staatsdoctrine is en handelt over de verhouding tussen de verschillende 
staatsorganen, kan zij ons ook iets leren over de plaats en de rol van bedrijven, in 
het bijzonder multinationals, in het maatschappelijk bestel.53 Er kan immers niet 
ontkend worden dat die in de huidige context ook een zekere “macht” hebben en 
zelfs een aanzienlijke invloed uitoefenen op de besluitvorming. De economische 
macht van een aantal concerns is zelfs zo groot geworden dat zij erin slagen de 
politieke macht te domineren. Bovendien is het door de toenemende globalisatie en 
de delokalisatie van bedrijfsactiviteiten, voor individuele staten steeds moeilijker om 
vat op hen te krijgen.  Hierdoor benadert het probleem van de multinationals – dat er 
conceptueel één is van rechtsonderhorigheid, eerder dan van institutioneel 
evenwicht – steeds dichter de kern van de machtenscheiding. Er moet immers te 
allen prijze vermeden worden dat bedrijven erin slagen een dusdanige overmacht te 
verwerven dat zij hun groepsbelang in de plaats kunnen stellen van het algemeen 
belang. De oplossing hiervoor lijkt te moeten komen van internationale kant: er 
moeten afdwingbare internationale minimumnormen komen die een rem zetten op 
ongebreideld kapitalisme en die een voldoende groot draagvlak hebben om te 
vermijden dat bedrijven zich eraan kunnen onttrekken door simpelweg van 
“nationaliteit” te veranderen. Enkel op die manier zal men erin slagen een adequaat 
politiek tegengewicht te bieden voor hun economische macht. Van zodra bedrijven 
op die manier hun voordeel bij een verhuis, en dus hun dreigingsmiddel van vertrek 
met alle economische gevolgen vandien, verliezen, zullen zij ook op het interne vlak 
veel minder invloed kunnen uitoefenen. 

 

Om die overheidsfuncties te kunnen verdelen, moeten ze uiteraard eerst zelf 

onderscheiden worden. Verschillende indelingen zijn mogelijk – wat al blijkt uit het 

enkele feit dat zelfs de leer van LOCKE en MONTESQUIEU op dit punt niet volledig 

overeenkomt 54 – maar het is vooral de opdeling van MONTESQUIEU die school heeft 

gemaakt.55 Bijna alle westerse democratieën spreken naar zijn voorbeeld van een 

                                                                                                                                         
van de Koning Boudewijnstichting bevat een aantal interessante bijdragen over dit 
onderwerp. 
53 Vgl. J. GIJSSELS, “De scheiding der machten”, in M. STORME (ed.), Recht en macht, 
Brussel, Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 
1990, (59) 66. 
54 Met name onderscheidt LOCKE de rechterlijke functie niet als een afzonderlijke macht en 
zondert hij het buitenlands beleid van de uitvoerende macht af als een afzonderlijke 
“federatieve” macht, die evenwel in dezelfde handen berust (J. LOCKE, Over het 
staatsbestuur, Amsterdam, Boom, 1994, h. XII, 150-152). 
55 Voor een alternatieve indeling kan bij wijze van voorbeeld nogmaals naar de bijdrage van 
GIJSSELS worden verwezen (J. GIJSSELS, “De scheiding…”, in M. STORME (ed.), Recht en 
macht, Brussel, AWLSK, 1990, (59) 70). 
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wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Ook de Belgische Grondwet volgt 

deze indeling.56  

 

18. Het is belangrijk voor ogen te houden dat deze machten in de eerste plaats 

functies zijn en géén organen, en zodoende vooral een bevoegdheidsverdelende rol 

hebben: het gaat om het vermogen om iets te doen, níet om de persoon die dat kan 

doen, en dat vermogen wordt toevertrouwd aan één of meer van de met 

overheidsmacht beklede organen. Nochtans bestaat hierover veel verwarring. Niet 

zelden worden de termen, ook door de (Grond)wetgever zelf, organiek gebruikt en 

dienen zij om een bepaalde groep overheidsorganen af te zonderen van de andere. 

De verleiding is dan ook groot om de “machten” te personifiëren en om de naam van 

het vermogen te geven aan hij die het uitvoert. In het bijzonder voor de rechterlijke 

macht is dit het geval, vermits deze méér dan de twee andere machten in handen ligt 

van één enkele groep van organen, met name de hoven en de rechtbanken, die 

bovendien weinig anders mogen doen. Toch lijkt het beter dergelijk taalgebruik te 

vermijden. Een organiek gebruik van de termen geeft immers de indruk dat elke 

macht overeenstemt met een bepaald geheel van staatsorganen, met uitsluiting van 

alle andere, die aan een eigen geheel van regels onderworpen zijn en die geen 

overlappingen kennen.  

Dit is evenwel niet de optie die de Grondwetgever gekozen heeft. Na te hebben 

vastgesteld dat de organen die hij had ingesteld, niet samenvielen met de “machten” 

die hij wilde verdelen – vermits één orgaan vaak betrokken was bij meerdere functies 

en één functie verdeeld lag over meerdere organen – kwam hij tot de conclusie dat 

het niet opportuun was het concept “macht” een organieke betekenis te geven. De 

verschillende subtitels van titel III over “De machten” verwijzen dan ook niet naar 

algemene “machten”, maar naar concrete organen, 57 en de termen “wetgevende”, 

                                            
56 Zie de huidige artikelen 36, 37 en 40 van de Grondwet, evenals voor de gemeenschappen 
en gewesten de analoge bepalingen opgenomen in hun organieke wetgevingen (bijv. art. 17 
en 20 BWHI). 
57 Met uitzondering van hoofdstuk VI (het vroegere hoofdstuk III) van titel III “De rechterlijke 
macht”, dat wel degelijk nog naar een macht verwijst. De reden hiervoor werd hoger al 
aangegeven: de rechterlijke macht ligt  – en lag zeker in die tijd – méér dan de twee andere 
machten in handen van één enkele groep van organen (de hoven en de rechtbanken), die 
bovendien weinig andere bevoegdheden hebben, waardoor de noodzaak om de regels van 
de functie en van de daarmee belaste organen te scheiden minder dwingend was. Toch lijkt 
het beter ook deze “macht” op te vatten als een vermogen of bevoegdheid. Het hoofdstuk 
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“uitvoerende” en “rechterlijke macht” vielen terug in hun functionele betekenis. Zij 

fungeren immers niet als een onderverdeling van die organen, maar als het 

“voorwerp” dat daaraan toebedeeld werd. RAIKEM verwoordde het als volgt: 
 
“En discutant le titre: Des pouvoirs, la section centrale a vu qu’elle ne pouvait suivre 
la subdivision, qu’elle n’avait adoptée que provisoirement. 
Le pouvoir législatif ne réside pas uniquement dans les chambres. Le chef de l’Etat 
n’est pas borné à l’exercice du pouvoir exécutif ; il participe au pouvoir législatif. On 
a donc cru devoir suivre une division moins abstraite, et indiquer les institutions 
elles-mêmes plutôt que leur objet. ”58 

 

In de optiek van de Grondwetgever wordt het statuut van een orgaan dus op elk 

moment bepaald door de samenlezing van de regels eigen aan dat orgaan, met de 

regels van de functie die het op dat moment uitoefent. Vermits een orgaan vaak aan 

verscheidene functies kan deelnemen, kan dat statuut variëren. Het is dus niet 

mogelijk om het statuut van een overheidsinstelling te bepalen door ze enkel maar 

organiek in één van de drie 59,60 grondwettelijk erkende machten te klasseren, zoals 

men soms probeert te doen. Integendeel, elke statuutsbepaling vergt eerst een 

onderzoek van de concrete handeling ten aanzien waarvan het statuut moet bepaald 

worden, zodat men weet tot welke functie die behoort en men de regels van die 

functie kan combineren met die van het concrete orgaan. Dat is het geheel van 

regels waarnaar het orgaan zich op dat ogenblik moet gedragen. Zo zal een 
                                                                                                                                         
bevat niet voor niets ook de rechtsbasis voor de inrichting van administratieve rechtscolleges 
(huidige artikelen 145 en 146 Grondwet) en kan dus niet louter opgevat worden als een 
organiek deel over de hoven en de rechtbanken. De latere opname van de bepalingen over 
de Raad van State en de administratieve rechtscolleges in een afzonderlijk hoofdstuk moet 
dan ook betreurd worden.  
58 J. RAIKEM, (Verslag namens de centrale afdeling over de titel ‘De machten’), opgenomen 
in [J. VAN OVERLOOP], Exposé des motifs…, Brussel, Goemaere, 1864, 355; E. 
HUYTTENS, Discussions…, IV, Brussel, Société typographique belge, 1844, 69.  
59 Of (destijds) vier, als je de provinciale en gemeentelijke macht meetelt (huidig artikel 41 
G.W.). Het bestaan van deze macht illustreert trouwens de bevoegdheidsverdelende rol van 
de machtenscheiding in onze Grondwet. Het gaat hier immers om een bijzonder deel van de 
wetgevende en uitvoerende macht dat onder bepaalde voorwaarden (afwezigheid van 
regelgeving op een hoger niveau) en met zekere beperkingen (administratief toezicht), wordt 
toevertrouwd aan territoriaal gedecentraliseerde organen. 
60 Ook de basisbepalingen omtrent de bevoegdheid van de gemeenschappen en de 
gewesten zijn intussen in de titel over de machten opgenomen (huidige artikelen 38 en 39 
G.W.), waardoor men die strikt genomen als een vijfde grondwettelijke macht zou kunnen 
zien, zij het dan wel van een bijzondere soort, vermits het hier gaat om deelstaten 
waarbinnen weer een onderscheid gemaakt wordt tussen de eigen wetgevende en 
uitvoerende functie (zie bijv. de artikelen 17 en 20 BWHI). 
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administratieve handeling van het parlement of van een hof of rechtbank niet 

onderworpen zijn aan de beginselen van behoorlijke wetgeving of rechtsbedeling, 

maar aan die van behoorlijk bestuur.  

  

19. In dat licht lijkt het, om spraakverwarring te vermijden, aangewezen de regels 

eigen aan de functies strikt te onderscheiden van de regels van de betrokken 

organen. Onder de regels van een macht zou men dan, zoals RAIKEM’s bedoeling 

leek te zijn, die regels kunnen verstaan die toepasselijk zijn op om het even wie de 

betrokken activiteit uitoefent, zonder organieke bijklank. Evenmin zou hun 

geldingskracht beperkt kunnen worden tot een bepaalde groep van organen. De 

grondwettelijke regels van “de rechterlijke macht” bijvoorbeeld kunnen dan zonder 

voorbehoud beschouwd worden als regels van het “rechtspreken”, die op méér van 

toepassing zijn dan de hoven en de rechtbanken alleen, en die daar niet steeds op 

van toepassing zijn, tenzij dat uitdrukkelijk wordt aangegeven.    

Jammer genoeg heeft zelfs de oorspronkelijke Grondwetgever zelf dit taalgebruik 

niet consequent weten aan te houden. Zowel in artikel 5 (het latere artikel 9),61 als in 

de artikelen 108 en 131 (later 162 en 195),62 verwijst hij naar “de wetgevende macht” 

als handelend persoon en ook de titel van hoofdstuk VI van titel III, “De rechterlijke 

macht”, kan zoals vermeld aanleiding geven tot verwarring.63 Die verwarring is ook 

op latere wetgevers en Grondwetgevers overgeslagen en heeft ertoe geleid dat de 

“machts”-begrippen ook in onze wetgeving een ambigue betekenis gekregen hebben. 

Het is dus steeds afgaan op de context om te weten waarop men juist doelt, en er 

zijn wel degelijk regels ontstaan die verwijzen naar een macht als een groep van 

organen.64  

                                            
61 Nog net aangenomen voor de koerswijziging in het verslag van RAIKEM. 
62 Ruimschoots nadien. 
63 Hetzelfde geldt voor de artikelen 27 en 28 (oud) uit de titel over de machten zelf. Artikel 27 
(nu: 75) vertrouwt het recht van initiatief toe aan elk van de drie “takken van de wetgevende 
macht” – de samenlezing met artikel 26 (nu: 36) toont echter dat het om de drie dragers 
daarvan gaat. Zo ook stelt de oorspronkelijke tekst van artikel 28 (nu: artikel 84) dat het recht 
op authentieke wetsinterpretatie “n’appartient qu’au pouvoir législatif”, wat zowel kan 
betekenen dat het daaraan “toebehoort” als dat het daarvan “deel uitmaakt”. In 1980 werd 
dat rechtgezet: voortaan kan niet langer de “wetgevende macht”, maar de “wet” tot 
authentieke interpretatie overgaan. 
64 Eén van de meest sprekende voorbeelden is natuurlijk Boek I van het Tweede deel van het 
Gerechtelijk Wetboek dat handelt over de “Organen van de rechterlijke macht”. 
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  In dit proefschrift wordt gepoogd dit probleem te vermijden. Voor zover de 

termen “wetgevende”, “uitvoerende” en “rechterlijke macht” worden gebruikt, is dat 

zoveel mogelijk om functies weer te geven, niet organen. Toch is het nuttig, en nodig, 

om in een term te voorzien om de functie te substantiveren, dus om de staat te 

onderscheiden in zijn verschillende rollen, en om zij die een bepaalde functie 

uitoefenen aan te duiden als beoefenaars van die functie. De vraagstelling heeft 

immers betrekking op hun onderlinge verhouding. In dit werk is gekozen voor de 

termen “wetgever” en “rechter” om de protagonisten van de vraagstelling te 

benoemen.65 Met “wetgever” worden dan natuurlijk de beoefenaars van de 

wetgevende macht bedoeld, ongeacht in welke samenstelling,66 of op welk niveau,67 

en met “rechter” iedereen die “recht spreekt”. Maar voor we op hun relatie ingaan, die 

de kern van de zaak vormt, is het toch belangrijk aan te geven waarom zij in relatie 

treden. De wetgevende en de rechterlijke functie zijn namelijk, overeenkomstig het 

beginsel van de scheiding der machten, toevertrouwd aan verschillende organen. In 

wat volgt wordt besproken welke vorm die relatie grondwettelijk gezien juist heeft – 

een voorrang van de wetgever op de rechter – en vanwaar die voorrang komt.  

 

 

 

                                            
65 De beoefenaars van de “uitvoerende macht” worden naargelang het geval in het algemeen 
aangeduid als “uitvoerders” of met de meer concrete termen “regering”, “Koning” of 
“administratie”. De term “uitvoerders” heeft immers niet steeds de gewenste toonzetting.  
66 Zie de artikelen 74, 77 en 78 van de Grondwet. 
67 De analyse geldt zowel voor het federale als voor het gemeenschaps- en gewestniveau. In 
de context van dit onderzoek moet geen onderscheid gemaakt worden tussen de “wet-” en 
“decreet-“ of “ordonnantiegevers”. Wel wordt er geen rekening gehouden met “wetgeving” 
van de territoriaal gedecentraliseerde organen op gemeentelijk en provinciaal niveau. In 
theorie zou men ook daar kunnen spreken van “wetgeving” omdat deze de gemeentelijke 
resp. provinciale belangen zowel in abstracto als in concreto, dus in theorie zowel met 
wetgevende als met uitvoerende akten, mogen behartigen. Omdat dit echter op territoriaal 
gedecentraliseerde wijze gebeurt – op een territoriaal lager niveau – en men de toen 
nationale, nu federale, gemeenschaps- of gewestregelingen toch duidelijk hoger acht, 
worden de gemeentelijke en provinciale regelingen helemaal onderaan de hiërarchie van 
rechtsnormen geplaatst en krijgen zij meestal de titel “uitvoerend”, om zo gemakkelijker 
ondergeschikt te worden aan wat “wetgevend” is. Eigenlijk gaat het natuurlijk om een soort 
eigen rechtsorde die als geheel ondergeschikt is aan de federale overheid of de 
gemeenschappen en de gewesten. 
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E. WETGEVEN ALS EERSTE STAATSMACHT 
 

20. De wetgevende functie heeft voorrang op de rechterlijke functie uit haar aard. 

Het is eenvoudig, of zo lijkt het toch: de wetgever maakt de regels, de Koning voert 

ze uit, en de rechter beslecht geschillen aan de hand daarvan. Hij moet zich daar dus 

ook aan houden.  

In de theorie is er alleszins geen discussie mogelijk. Het volstaat de definities van 

de verschillende functies erop na te slaan. De wetgevende functie is het vermogen 

om algemene, de burger bindende gedragsvoorschriften uit te vaardigen, en om op 

die manier het samenleven binnen de betrokken rechtsgemeenschap te regelen. De 

uitvoerende functie is de bevoegdheid om die regels toe te passen op concrete 

situaties. En de rechterlijke functie, op haar beurt, verwijst naar het beslechten van 

geschillen en het uitspreken van straffen, het eerste overeenkomstig de regels, het 

tweede op grond daarvan. Het is dus de wetgever die de basisregels maakt en de 

lijnen uitzet. Organen belast met de andere functies mogen zich daar niet buiten 

begeven.  

 

21. In de realiteit ligt het allemaal net iets gecompliceerder. De voorrang van de 

organen belast met de wetgevende macht blijft conceptueel wel bestaan, maar wordt 

door de feiten op een aantal punten op de proef gesteld. Een eerste maal gebeurt dat 

vanuit het beginsel van de machtenscheiding zelf. Binnen de groep van organen 

belast met de wetgevende functie heeft er zich namelijk een verschuiving 

voorgedaan die de rechters tot een minder meegaande houding kan prikkelen.  

De federale wetgevende macht wordt uitgeoefend door het (federale) Parlement 

en de Koning – op gemeenschaps- en gewestniveau is dat het (gemeenschaps- of 

gewest-) Parlement en de Regering. Aan die Koning, respectievelijk Regering, wordt 

ook de uitvoerende macht toevertrouwd. Zij worden daarin bijgestaan door de 

administratie. Gelet op de onverantwoordelijkheid van de Koning, is het op federaal 

vlak de facto natuurlijk ook vooral de (federale) regering die deze taken op zich 

neemt. Die regeringen zijn verantwoording verschuldigd aan het betrokken 

parlement. Zowel de administratie, als in zeer beperkte mate de parlementen, krijgen 

in de Grondwet ook een zekere rechterlijke taak. In hoofdzaak, echter, berust de 
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rechterlijke macht bij de hoven en de rechtbanken, die in beginsel noch in de 

wetgevende noch in de uitvoerende macht een rol spelen. 

De hoven en rechtbanken krijgen in het grondwettelijk systeem dus een duidelijk 

afgezonderde plaats. Dat is bewust gebeurd. De Grondwetgever van 1831 wou met 

een sterke rechterlijke orde een tegengewicht bieden aan het bestuur. Centraal 

daarbij stond natuurlijk haar onafhankelijkheid in de individuele geschillenbeslechting 

tegenover de andere staatsorganen. Het kan dan ook verbazing wekken dat die 

onafhankelijkheid pas in 1998 uitdrukkelijk in de Grondwet werd vermeld – al werd zij 

reeds veel langer als beginsel erkend.68 De posities van de Wetgevende Kamers en 

de Koning of de Regering, daarentegen, zijn veel meer met elkaar verbonden. In 

theorie staat hier het parlement centraal. Als vergadering van gekozen 

vertegenwoordigers is dat in een democratische staat de natuurlijke spil van de 

beleidsvorming, vandaar ook dat het de belangrijkste, de wetgevende functie 

toevertrouwd krijgt. Minstens de fundamentele keuzes moeten hier gemaakt worden 

en het parlement moet erover waken dat de regering bij haar uitvoerend werk de 

gemaakte keuzes niet met de voeten treedt. Aan de beleidsruimte die de regering als 

bestuursorgaan noodzakelijk heeft, zouden dus duidelijke parlementaire grenzen 

gesteld moeten worden, waarop nauwlettend zou kunnen worden toegezien, onder 

meer bij het stemmen van de begrotingswetten. Omdat inbreng vanuit het dagelijks 

bestuur echter ook nuttig kan zijn bij het nemen van sturende keuzes, en opdat de 

macht van de gekozen vertegenwoordigers op haar beurt ook wat afgeremd wordt, 

krijgen de Koning en de verschillende Regeringen ook een plaats in het wetgevende 

werk. De klemtoon echter ligt op het parlement. 

Op dit ogenblik is die klemtoon echter in belangrijke mate omgeslagen. Het is 

steeds vaker de regering die vandaag de dag de fundamentele beleidskeuzes maakt. 

Bovendien staan regering en parlement niet meer als verschillende machtscentra 

tegenover elkaar. Eerder is er een samenwerking ontstaan tussen de dragers van de 

wetgevende en uitvoerende macht, die zij hebben laten versmelten tot een 

regelgevende macht. Daarvoor is er vooreerst een praktische reden. Het onderscheid 

tussen wetgeving en uitvoering is inderdaad steeds moeilijker te maken in een zeer 

complexe samenleving, waarin bovendien steeds méér levensdomeinen aan 

                                            
68 Artikel 151 G.W., met zijn huidige inhoud ingevoegd bij grondwetswijziging van 20 
november 1998 (B.S. 24 november 1998). 
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juridische reglementering worden onderworpen. Technische detailregelingen uit 

pakweg de landbouwsector, bijvoorbeeld, zijn immers in principe nog wetten, 

aangezien zij zich tot het geheel van de burgers richten die zich met de betrokken 

activiteit inlaten, maar zij vereisen een dermate gespecialiseerde kennis en hebben 

vaak zo’n beperkt “algemeen” belang dat het weinig zin heeft de parlementaire 

kamers met hun uitwerking te belasten. Om die reden komt er in eerder technische 

materies heel wat (louter materiële) wetgeving tot stand onder de noemer uitvoering, 

en worden een aantal materies in belangrijke mate gereguleerd door regering en 

administratie. 

Belangrijker nog is evenwel dat de belangenversmelting van regering en 

parlement niet alleen een door de omstandigheden ingegeven noodwendigheid is, 

maar een bewuste en nagestreefde keuze. Sinds ons politiek landschap enkel nog 

bevolkt wordt door verschillende politieke partijen, is de regering immers steeds 

minder een op zichzelf bestaand bestuursorgaan, dan wel een afvaardiging van de 

club van partijen die op een parlementaire meerderheid kunnen bogen. Tragisch 

genoeg vaardigen die vooral hun meest invloedrijke en leidinggevende personen af 

om in de regering te zetelen, waardoor zelfs die verhouding omkeert: de meerderheid 

van de volksvertegenwoordigers zendt níet haar zonen uit om haar beleidskeuzes 

waar te maken, maar net omgekeerd is het de kleine groep van partijbonzen die zijn 

volksvertegenwoordigers gebruikt om het beleid van hun regering te ondersteunen. 

Via enerzijds een actieve uitoefening van haar wetgevend initiatief- en 

amenderingsrecht, anderzijds het geven van steminstructies aan de parlementsleden 

van de eigen partij, weet die regering daarom ook op vele formele wetten haar 

stempel te drukken en dit ook in niet-technische materies.   

Het gevolg hiervan is natuurlijk dat van de institutionele spelers enkel nog de 

hoven en rechtbanken, aangevuld met de Raad van State en de administratieve 

rechtscolleges, waarvan zeker de Raad niet bepaald terugschrikt om de 

beleidsmakers af en toe tegen de haren in te strijken, overblijven om de macht van 

de “regelgevende” organen tot staan te brengen. Dat die “rechters” zich dan 

geroepen voelen om op bepaalde punten beleidsdiscussies aan te gaan, lijkt in 

dergelijke omstandigheden niet meer dan normaal. Maar, let op, er blijft een 

fundamenteel struikelblok: zij hebben noch wetgevende noch uitvoerende 
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bevoegdheid en in het huidige stelsel is er constitutioneel gezien voor een dergelijke 

houding dan ook geen plaats.   

 

22. Een volgend tegengewicht voor de voorrang van de wetgevende vergadering 

vinden we in de verhoogde afdwingbaarheid van hogere normen ten opzichte van de 

wetgever, en in het bijzonder in de positie van het vroegere Arbitragehof.69 Dit 

orgaan, dat een geheel eigen plaats bekleedt in ons staatsbestel, zoals ook blijkt uit 

zijn bijzondere samenstelling, krijgt uitdrukkelijk de bevoegdheid om de akten van de 

wetgever aan een kritische blik te onderwerpen en zelfs te vernietigen. Opgericht als 

“arbiter” tussen het federale niveau en de verschillende deelstaten die het federale 

België voortaan zou omvatten, is het Arbitragehof uitgegroeid tot een daadwerkelijk 

grondwettelijk hof, dat moet waken over de bestaanbaarheid van de wetten met de 

Grondwet, wat sinds kort ook tot uiting gebracht wordt in de naam van het Hof, dat 

voortaan uitdrukkelijk als “Grondwettelijk Hof” door het leven gaat.70 Niet alleen 

wanneer een wet-, decreet- of ordonnantiegever zijn eigen bevoegdheidsdomein 

overschrijdt en dat van één van de andere overheden betreedt, maar ook wanneer 

die wet-, decreet- of ordonnantiegever met zijn regelgeving het gelijkheidsbeginsel of 

enige andere bepaling van titel II van de Grondwet met de voeten treedt, kan het 

Grondwettelijk Hof ingrijpen.71 Het moet daartoe natuurlijk wel eerst geadieerd 

worden door middel van een beroep tot vernietiging of een prejudiciële vraag. Het 

Grondwettelijk Hof krijgt zo het laatste woord over de wetten die daaraan voorgelegd 

                                            
69 Wat de gewone rechters betreft, zie verder. 
70 Zie de wijziging van 7 mei 2007 aan artikel 142, eerste lid, van de Grondwet, B.S. 8 mei 
2007 (derde uitgave). In het vervolg van het proefschrift wordt consequent deze nieuwe 
benaming gehanteerd. 
71 Art. 142 G.W.; art. 1 en 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof. Eigenlijk gaat de 
bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof nog verder. Het is genoegzaam bekend dat het 
Grondwettelijk Hof via de omweg van het gelijkheidsbeginsel zijn toetsingsbevoegdheid in 
verregaande mate heeft uitgebreid tot onder andere het gros van de internationale 
mensenrechtenbepalingen. Recent heeft het daaraan nog een toetsingsmogelijkheid door 
“incorporatie” toegevoegd: het Hof is van mening dat het bij zijn onderzoek van de 
bepalingen van titel II van de Grondwet of van de artikelen 170, 172 of 191 daarvan ook 
internationaalrechtelijke bepalingen die analoge rechten of vrijheden waarborgen, mag 
betrekken, vermits de waarborgen vervat in die verdragsbepalingen een onlosmakelijk 
geheel vormen met de waarborgen opgenomen in de betrokken grondwetsbepalingen (zie 
o.m. Grondwettelijk Hof, nr. 199/2005, 21 december 2005, overweging B.4.1 en B.4.2; 
Grondwettelijk Hof, nr. 189/2005, overweging B.3.5; Grondwettelijk Hof nr. 136/2004, 22 juli 
2004, overweging B.5.3 en B.5.4). 
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worden: pas nadat een wetsbepaling de toets van het Hof heeft doorstaan, kunnen 

we er zeker van zijn dat zij overeind kan blijven. 

Theoretisch gezien is er hier evenwel geen sprake van een aantasting van de 

positie van de wetgever. Het Grondwettelijk Hof treedt immers slechts op als 

waakhond van de Grondwet en, door zijn toetsing via die Grondwet, van een aantal 

internationale verdragen. Deze normen moesten door de wetgever echter altijd al in 

acht genomen worden. Zoals eerder aangegeven werd, zijn de grondwettelijke regels 

immers díe regels waarvan de naleving voor het volk (beter: de Natie) elementair is. 

Daarzonder wil het niet bestuurd worden. Het is dan ook evident dat op die regels 

toezicht kan gehouden worden en dat zij kunnen afgedwongen worden. Door 

simpelweg het beginsel “nemo iudex in sua causa” in herinnering te brengen is 

meteen duidelijk dat de (oude) opvatting dat de wetgever zelf het best geplaatst is om 

de grondwettigheid van zijn eigen wetten te beoordelen, wat misplaatst is. Het laatste 

woord in een discussie over grondwettigheid wordt best, zoals trouwens in elk 

rechtsgeschil, toevertrouwd aan een derde. 

Hetzelfde geldt overigens voor de internationale normen waarop het 

Grondwettelijk Hof toezicht houdt. Deze stammen uit afspraken die onze rechtsorde 

als geheel, inclusief de wetgever, is aangegaan, of uit regels van een andere, hogere 

rechtsorde waarbij onze rechtsorde zich akkoord verklaard heeft zich eraan te 

onderwerpen. Voor zover die beslissing zelf niet in strijd is met de Grondwet – van de 

geldende Grondwet kan onze rechtsorde immers zelfs niet door een internationale 

afspraak afwijken,72 net zomin als die rechtsorde op haar in een verdrag gegeven 

woord kan terugkomen door nadien de Grondwet te wijzigen – gelden haar gevolgen 

voor alle geledingen van onze rechtsorde, de wetgever daarbij inbegrepen. Ook hier 

gaat het dus om regels die de wetgever steeds al moest naleven, maar die nu op een 

bijzondere manier kunnen worden afgedwongen. Het Grondwettelijk Hof brengt dus 

niets nieuws in de hiërarchie der normen, maar wel in de afdwingbaarheid daarvan 

en daarmee in de realiteit van de machtsverhoudingen. Een kleine groep van 

rechters, weliswaar voor de helft bestaande uit oud-leden van de wetgevende 

vergaderingen, krijgt een reële invloed op de uitoefening van de wetgevende functie. 
                                            
72 Dit zou toch al gebeurd zijn, precies door de onderwerping aan een hogere rechtsorde zelf, 
bij het aangaan van de verdragen van de Europese Gemeenschappen. Deze schijnbare 
ongrondwettigheid werd geregulariseerd door de invoering van artikel 34 G.W. (het vroegere 
artikel 25 bis). 
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De fundamentele normen uit de Grondwet en de mensenrechtenverdragen zijn 

immers zo vaag, dat zij voor een enigszins “creatief” rechter een wereld van 

mogelijkheden openen. Ook het Grondwettelijk Hof lijkt voor deze macht niet 

ongevoelig. 

 
Het is vooral via de ruime interpretatiebevoegdheid die het zichzelf toe-eigent dat 

het Grondwettelijk Hof het domein van de eigenlijke rechtsvorming betreedt. Het 
Grondwettelijk Hof acht zich immers niet enkel bevoegd om na te gaan of een 
wetsbepaling in de interpretatie waarin zij wordt voorgelegd aan het Hof, al dan niet 
grondwettig is, maar ook om, indien deze interpretatie inderdaad ongrondwettig is, 
een andere, wel grondwetsconforme interpretatie in de plaats te stellen.73 
Theoretisch gezien zou (van de reeds getoetste) die interpretatie dan opgevat 
moeten worden als de enig juiste interpretatie aangezien de wetgever verondersteld 
wordt de Grondwet niet te hebben willen schenden.74 Toch wordt op die manier 
meer dan eens een loopje genomen met de werkelijke wil van de wetgever, 
wanneer diens voorkeur duidelijk naar de ongrondwettige lezing uitging. De 
beslissing van het Grondwettelijk Hof om de bepaling niet te vernietigen of op 
prejudiciële vraag niet zonder meer ongrondwettig te achten, maar om haar te 
“interpreteren” komt dan neer op een impliciete wetswijziging en men kan zich de 
vraag stellen of het Hof zich niet zou moeten beperken tot het verwijderen van de 
(niet-grondwetsconform bedoelde) bepalingen. Het is immers niet omdat de 
wetgever de niet-grondwetsconforme regeling niet mag aannemen, dat hij daarom 
meteen het grondwetsconforme alternatief wil aannemen. Hij kan er immers ook 
voor kiezen helemaal niet te reguleren. 

Hetzelfde resultaat kan het Grondwettelijk Hof bereiken door op creatieve wijze 
zijn vernietigingsbevoegdheid uit te oefenen, met name door wetsbepalingen slechts 
gedeeltelijk te vernietigen en op die manier de lezing ervan aanzienlijk te 
veranderen. Een voorbeeld hiervan biedt de recente evolutie van de 
antidiscriminatiewet. Met behulp van deze techniek had het Hof die wet immers 
herschreven en het opzet ervan grondig gewijzigd: door het vernietigen van de 
limitatieve opsomming van discriminatiegronden in een aantal sleutelartikelen van 
de wet, met behoud van de rest van het artikel, werd die immers omgezet van een 
bescherming tegen een aantal specifieke discriminaties tot een algemeen 
discriminatieverbod in de private sfeer, althans op burgerrechtelijk vlak.75 Nochtans 
bleek uit de parlementaire voorbereiding dat dit nadrukkelijk niet de bedoeling van 
de wetgever was. Herhaaldelijk werd het limitatief karakter van de opsomming 
beklemtoond, en met name werd erop gewezen dat men uit vrees voor misbruik 
discriminatiegronden als “taal” en “politieke overtuiging” niet wenste op te nemen. 
Een algemeen verbod was voor de wetgever daarom duidelijk een stap te ver. Door 
niet de wet als geheel, maar enkel de opsomming van de discriminatiegronden te 

                                            
73 Zoals het Hof zelf aangeeft: Grondwettelijk Hof nr. 117/2002, 3 juli 2002, overweging B.6; 
Grondwettelijk Hof nr. 32/96, 15 mei 1996, overweging B.20. 
74 Vgl. met de WALEFFE-doctrine ontwikkeld door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 20 
april 1950 (Arr. Verbr. 1950, 517 en Pas. 1950, I, 560, concl. L. CORNIL). Men zou eventueel 
nog op zoek kunnen gaan naar een andere, óók grondwetsconforme interpretatie, die men 
op haar beurt weer door het Grondwettelijk Hof zou kunnen laten toetsen. De ongrondwettig 
bevonden interpretatie kan men evenwel in geen geval aanhouden. 
75 Grondwettelijk Hof nr. 157/2004, 6 oktober 2004. 
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vernietigen had het Grondwettelijk Hof die stap evenwel in zijn plaats gezet. Dat die 
stap niet gezet zou zijn als het Hof de wetgever terug aan zet had laten komen, blijkt 
uit het feit dat de Wetgevende Kamers recent nog een wet hebben gestemd die 
erop gericht is opnieuw tot een (gesloten) lijstsysteem te komen, zij het ditmaal op 
meer gemotiveerde wijze en met toevoeging van de gewraakte gronden van taal en 
politieke overtuiging.76  

 

F. RECHT SPREKEN ALS (GROTEN)DEELS GEBONDEN BEVOEGDHEID 
 

23. Een derde tegengewicht voor de voorrang van de wetgever vloeit voort uit de 

realiteit van het “rechtspreken”. Theoretisch gezien is de voorrang, zoals 

aangegeven, duidelijk: een rechter past enkel toe wat de wetgever heeft beslist, 

spreekt dat uit en is “la bouche de la loi” zonder eigen inbreng. 77  

 
Over de juiste betekenis van deze beeldspraak ontleend aan MONTESQUIEU is al 
heel wat inkt gevloeid.78 Traditioneel werd hieruit afgeleid dat de wetstoepassing 
door de rechter volgens MONTESQUIEU als een automatische en mechanische 
activiteit werd opgevat. Een aantal auteurs betwisten echter deze visie en geven 
een andere lezing aan de betrokken passus op grond van enerzijds het relationele 
rechtsbegrip dat MONTESQUIEU aanhield, anderzijds zijn grondige beïnvloeding door 

                                            
76 Zie de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 
mei 2007 (tweede uitgave), waarvan de Memorie van Toelichting het gesloten lijstsysteem in 
het licht van het vorige vernietigingsarrest probeert te verantwoorden, onder meer door de 
nieuwe wet een bewust beperkte doelstelling mee te geven, terwijl de vorige wet ondanks 
haar limitatieve lijst het bestrijden van discriminatie in het algemeen als doel had 
meegekregen (zie het Wetsontwerp ter bestrijding…, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2722/1, 
14-20). Toch blijft het naar mijn gevoel onzeker of het Grondwettelijk Hof zelfs een dergelijke 
oplossing zal aanvaarden. Zij lijkt immers moeilijk te verzoenen met de alles-of-niets-logica 
die in het vernietigingsarrest gelezen zou kunnen worden, in de mate dat het Hof er daarin 
van uit lijkt te gaan dat het beschermen van slechts een beperkt aantal 
discriminatieslachtoffers op zich een discriminatie inhoudt tegenover de slachtoffers van de 
andere discriminaties. De opstellers van het wetsontwerp gaan er evenwel van uit dat het Hof 
enkel aan die opvatting zou vasthouden in het licht van de te algemeen verwoorde 
doelstelling van de vroegere wetgeving. Het wordt naar mijn gevoel echter nog uitkijken naar 
eventuele latere beroepen tot vernietiging om te zien of het Grondwettelijk Hof een dergelijke 
beperkte doelstelling van de wet niet op zich discriminatoir zal achten.  
77 Deze beeldspraak gaat terug op een passus in het zesde hoofdstuk van het elfde boek van 
het werk “Over de geest der wetten” van MONTESQUIEU, waarin deze schrijft dat “[…] de 
rechters van het land […] slechts de mond (zijn) die de woorden van de wet spreekt”  (C. 
MONTESQUIEU, Over de geest der wetten (een selectie), Amsterdam, Boom, 2003, 114). 
78 Voor een beknopte introductie tot de discussie: zie M. ADAMS, De precedentwerking van 
rechterlijke uitspraken: een rechtstheoretische en rechtsvergelijkende studie, I, KULeuven 
Faculteit Rechtsgeleerdheid, proefschrift met het oog op het behalen van de graad van 
doctor in de rechtsgeleerdheid, 1997, onuitg., 24-28; A. ALEN, “‘Scheiding’ of ‘samenwerking’ 
der machten?”, Med. A.W.L.S.K. 1990, alf. 1, (1) 8-9.  
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de Engelse constitutionele geschiedenis in het algemeen, en de geschriften van Sir 
COKE in het bijzonder. Op basis hiervan kunnen zij aannemelijk maken dat 
MONTESQUIEU zelf misschien minder de visie deelde op de rechter als “juge-
automate”, waarvoor hij in veel rechtsleer model is komen te staan, dan wordt 
aangenomen – de betrokken passus zou teruggaan op de uitspraak van Sir COKE 
dat de rechter, en niet de Koning, als “lex loquens” moet worden beschouwd – en 
dat hij daarentegen voorstander was van een rechter die oordeelde vanuit wat we 
heden ten dage zouden omschrijven als algemene rechtsbeginselen.79 Dit belet 
evenwel niet dat het betrokken citaat in de andere opvatting school heeft gemaakt 
en een niet te miskennen invloed heeft uitgeoefend op het denken rond de trias 
politica in de negentiende eeuw, die tot op heden zijn sporen nalaat. 
 

Het lijkt dan ook niet voor niets dat de Belgische Grondwetgever over de 

rechtspraak sprak als “organe [spraakwerktuig] de la puissance législative”.80  Als 

uitgangspunt is dit trouwens een gezond principe. Wat heeft het voor zin om 

algemene regels te maken als geschillen niet aan de hand daarvan beslecht zouden 

worden? Theoretisch lijkt het dan ook simpel: de rechter is niet meer dan een 

automatische wetstoepasser en kan zich beperken tot het subsumeren van de feiten 

van het geschil onder de toepasselijke wetsbepaling. Dit was de geldende opvatting 

in het tijdperk van het legalisme.81 

 

24. In de realiteit is het legalisme echter niet houdbaar gebleken. De 

samenleving is gewoon te complex om álle mogelijke geschillen op voorhand te 

overzien en de wet kan dus niet voor alle rechtsverhoudingen in een oplossing 

voorzien. Bovendien zijn wetten zelf vaak onduidelijk en behoeven zij interpretatie. 
                                            
79 Zie in het bijzonder de dissertatie van SCHÖNFELD over dit onderwerp, evenals de bijdrage 
van FOQUÉ over de opvattingen van MONTESQUIEU: K. SCHONFELD, Montesquieu en “la 
bouche de la loi”, Leiden, New Rhine Publishers, 1979, 98 p.; R. FOQUE,  “Evenwicht van 
machten en rechtsstatelijke vernieuwing”, in A. ALEN en J. WINTGENS (eds.), De trias 
politica ruimer bekeken…, Brussel, Larcier, 2000, (1) 17-18. 
80 [J. VAN OVERLOOP], Exposé des motifs de la Constitution belge, Brussel, Goemaere, 
1864, 611; E. HUYTTENS, Discussions…, IV, Brussel, Société typographique belge, 1844, 
95. 
81 Dat legalisme wordt hier wel tot zijn elementaire proporties herleid. Voor een 
diepgravender benadering, zie R. FOQUE, "Het belang van het recht. Ontwikkelingen in de 
continentale rechtstheorie" in E. BRUGMANS en J. ELDERS (eds.), Recht en legitimiteit, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1987, (35) 60-68. Deze auteur wijst er met name op dat bij een 
nadere beschouwing blijkt dat de feitelijke wetgever ook in deze denkstroming al snel zijn 
macht verliest aan eerst zijn producten, de wetten en dan in het bijzonder de wetboeken, 
vervolgens aan de specialistische juristenstand die op basis van deze wetboeken een 
volledig wetssysteem gaat uitbouwen, dat soms ver van de bedoelingen van de wetgever zelf 
kan afstaan (dit gebeurde met name in de Frans-Belgische exegetische school die qua 
systeemdenken niet moest onderdoen voor de Duitse Begriffsjurisprudenz). 
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Soms ook geeft de wetgever vrijwillig een deel van zijn beslissingsmacht door aan de 

rechter. Hij doet dat bijvoorbeeld door die te laten oordelen op grond van billijkheid of 

door een verwijzing naar vage begrippen als “goede trouw”. In al die gevallen geeft 

de wetgever zijn voorrang onvermijdelijk ten dele op. 

De rechter komt dan in een spanningsveld terecht: enerzijds moet hij zich laten 

leiden door de wet, want dat blijft de eerste normgever, anderzijds schiet die wet 

tekort en behoeft het geschil dat voor hem ligt een oplossing. Deze spanning wordt 

beheerst door de artikelen 5 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek, die een overname 

zijn van de artikelen 4 en 5 van het Burgerlijk Wetboek, en die al meegaan sinds de 

tijd van Napoleon. Zij hebben dus hun waarde al bewezen. 

Artikel 5 geeft de rechter een bevoegdheid tot interpretatie, tot aanvulling, tot het 

dichten van gaten. “Er bestaat rechtsweigering van zodra de rechter weigert recht te 

spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de 

onvolledigheid van de wet”, en rechtsweigering, dat is verboden.82 De rechter moet 

dus wel interpreteren, verlichten, opvullen – hij mag niet, hij moet.83 Maar anderzijds 

mag hij daar niet te ver in gaan. Artikel 6 geeft duidelijk de contouren aan: “De 

rechters mogen in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak 

doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.” Rechters mogen 

geen wetgevers zijn en moeten zich in beginsel van de normstelling onthouden.  

Een volledige vrijheid heeft de rechter dus nooit. Hij mag opvullen, maar met 

gepaste terughoudendheid, hij mag verlichten, maar niet verduisteren “onder het 

mom van”, hij mag interpreteren, maar niet tegen de woorden of de duidelijke 

bedoeling van de wet in. Ook bij het uitoefenen van deze rechtscheppende, beter 

rechtsaanvullende, bevoegdheden bevindt de rechter zich immers niet in een 

vacuüm. De rechter staat wel degelijk nog in dezelfde levende, door wetgevers en 

beleidsorganen bevolkte rechtsorde, die zich misschien niet (duidelijk) over dit 

concrete punt heeft uitgesproken, maar die wel degelijk een bepaalde algemene 

                                            
82 Zelfs strafbaar: zie artikel 258 Sw. 
83 Het oude artikel 4 van het Burgerlijk Wetboek maakte immers komaf met het vroegere 
“référé législatif facultatif”, dit was de onder het revolutionaire recht bestaande mogelijkheid 
voor de feitenrechter om zich in geval van twijfel over de betekenis van een wetsbepaling 
voor advies tot de wetgever te richten. Zie A. ALEN, Rechter en bestuur…, II, Antwerpen, 
Kluwer, 1984, 498-499; W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgisch privaatrecht. 1: 
Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 25-26. 
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koers vaart. Het is aan de rechter om zijn ad hoc-oplossing voor het nieuw 

opgedoken geval te kaderen binnen deze algemene context. Bij het invullen van de 

ruimte die hem gelaten wordt, moet hij zich dan ook zoveel als mogelijk laten leiden 

door de aanwijzingen die de wetteksten wel degelijk bevatten, en als er niet (verder) 

geïnterpreteerd hoeft te worden, dan moet hij zich daarvan onthouden. Het blijft dus 

toch de wetgever die de algemene regels maakt en de grenzen uitzet, de rechter 

speelt hoogstens een tweede viool. 

 

25. Het is belangrijk dit laatste inzicht te benadrukken als een deel van het 

bestaande grondwettelijke kader. Onder invloed van de moderne taalfilosofie lijkt dit 

immers onder druk te komen staan. Vanuit die inspriratie wordt immers ook in 

juridische geschriften steeds vaker het argument naar voren gebracht dat alle recht 

interpretatie behoeft en dat de rechter bijgevolg steeds een rechtsvormende activiteit 

uitoefent. De notie “wetsinterpretatie” krijgt in dat opzicht ook de nieuwe betekenis 

van het “geven van betekenis aan wetten” en kan er niet langer enkel op slaan de 

twijfels omtrent de onduidelijkheid van bepaalde teksten weg te nemen.84 

Duidelijkheid zou immers al het resultaat van een interpretatie zijn.85 Hoewel hiervoor 

communicatietheoretisch zeker iets te zeggen valt, is een transponering van dit 

inzicht naar het juridische vlak gevaarlijk. Zij creëert immers een dubbel riscico. 

Vooreerst dreigt deze opvatting, door de nadruk die zij legt op het interpreteren van 

de “boodschap” van de wetgever, onderscheiden van de door hem aangenomen 

wettekst die slechts als een middel fungeert om die boodschap over te brengen, uit 

het oog te doen verliezen dat het juridisch gezien slechts de bekendgemaakte tekst is 

die bindende kracht geniet (artikel 190 Grondwet). Vervolgens zou deze opvatting, 

indien zij onvoldoende genuanceerd wordt overgenomen, de indruk kunnen 

scheppen dat de rechter in die rechtsvormende activiteit volledig vrij is, hetgeen ook 

volgens de betrokken auteurs niet het geval is.  

In het licht van de eerste waarschuwing, die wijst op het belang van de 

bekendgemaakte wettekst, verschijnt het vaak gehekelde adagium “interpretatio 

                                            
84 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, in M. STORME (ed.), Bibliotheek 
Gerechtelijk recht, 6, Antwerpen, Kluwer, 1979, 43-48. 
85 K. RIMANQUE, De regel is niet steeds recht. Het labyrint van de rechtsnormen na de 
staatshervorming, Antwerpen, Kluwer, 1990, 14. 
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cessat in claris” dan ook niet als een taalfilosofisch, maar als een juridisch principe, 

dat inhoudt dat de zoektocht naar de precieze boodschap van de wetgever niet 

verder kan gaan dan wat de bekendgemaakte woorden toelaten. Dit is een eis van 

rechtszekerheid voor de rechtsonderhorigen die immers veelal in hun wetskennis niet 

verder gaan dan de bekendgemaakte tekst – voor zover zij die natuurlijk al kennen. 

Het genoemde adagium verschijnt op die manier evenzeer als een juridische eis aan 

de wetgever tot nauwkeurige normstelling: hij moet zijn boodschap voldoende helder 

formuleren als hij wil dat er rekening mee wordt gehouden. Ontkent men de 

aanwezigheid van een dergelijke sturende werking van de gekozen woorden zelf, 

dan is de stap al vlug gezet om ook de meest duidelijke teksten te interpreteren 

voorbij de natuurlijke betekenis daarvan. Een dergelijke opvatting gaat echter tegen 

de meest eenvoudige ervaringsgegevens in. Als alle recht, en bij uitbreiding alle taal, 

interpretatie behoeft en die interpretatie vervolgens ook nog eens zowat alle kanten 

uit zou kunnen, dan zou communicatie door middel van taal immers zoniet 

onmogelijk, dan toch minstens willekeurig zijn. In dat opzicht is het tekenend dat men 

vaak illustreert dat een woord soms zijn exacte tegendeel kan (bedoeld zijn te) 

betekenen, maar dat het veel moeilijker is met voorbeelden te komen waarin men 

een woord kan lezen als iets geheel anders. Woorden zijn immers geen lege vormen 

waarin men om het even welke boodschap kan projecteren, maar het gebruik van 

een bepaald woord als drager beperkt het spectrum van betekenismogelijkheden dat 

kan uitgedrukt worden. Taal kan als communicatiemiddel immers slechts werken voor 

zover er een minimum aan gedeelde betekenisinhouden bestaat, waarover niet 

getwist wordt. Zo ook is het formuleren van algemene regels, en meer algemeen het 

hebben van een rechtsorde, slechts zinvol voorzover er een minimale 

overeenstemming bereikt kan worden over wat daarin wel en niet kan. De tekst van 

de wet verschijnt zo als een “negatieve” duidelijkheid: hij geeft de grenzen aan waar 

voorbij de rechter duidelijk niet meer aan wetsinterpretatie doet. Het verlenen van 

een betekenis aan de woorden voorbij diegene die zij taalkundig kunnen hebben, 

hoort strikt genomen niet meer tot de bevoegdheid van de rechter.86 Men noemt dit  

                                            
86 Vgl. de opvatting van RIMANQUE die in de lijn van VAN HOECKE interpreteren omschrijft als 
een gedachtegang waarbij een betekenis wordt gegeven aan een tekst, maar daar ook aan 
toevoegt dat die moet blijven “binnen de grenzen van hetgeen de bewoordingen ervan 
toelaten” (K. RIMANQUE, “De interpretatie van de grondwet” in K.U.L. FACULTEIT 
RECHTSGELEERDHEID (ed.), De Grondwet honderdvijftig jaar, Brussel, Bruylant, 1981, 
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daarom misschien beter geen wetsinterpretatie meer, maar het is gemeengoed om te 

spreken van contra legem-interpretatie zoals ook hier zal gebeuren. 

Er is nog een tweede juridische begrenzing aan de interpretatiebevoegdheid van 

de rechter, dus ook binnen de grenzen die de tekst hem laat, en dat is een vereiste 

van “wetgevingstrouw”. Terecht is er in de recente literatuur op gewezen dat er veel 

verschillende “contexten” betrokken kunnen worden bij het ontcijferen van 

onduidelijke teksten.87 Men wil uiteraard zo goed mogelijk de “boodschap” van de 

wetgever terugvinden in de tekst en gaat daarom verschillende bronnen consulteren: 

parlementaire voorbereiding, omgevende wetteksten, eventueel zelfs 

omstandigheden waarin de tekst is opgesteld, of moet worden toegepast. Deze 

veelheid van mogelijke richtingaanwijzers mag evenwel niet doen vergeten dat de 

keuze van de wegwijzer, en vooral de keuzes in het kader van de toepassing van een 

wegwijzer, loyaal moet gebeuren: de wegwijzers moeten gebruikt worden om de weg 

van de wetgever te vinden, niet om de keuzemogelijkheden van de rechter uit te 

breiden. Er zijn juiste en foute keuzes: zo wijst zelfs VAN HOECKE erop, die nochtans 

in zijn studie over de interpretatievrijheid van de rechter de duidelijke tekst-doctrine 

duidelijk afwijst, dat de rechter niet anders kan dan de prima facie-betekenis van de 

wet als de definitieve betekenis te beschouwen zolang er geen indicatie is om te 

veronderstellen dat een andere betekenis wellicht meer in overeenstemming is “met 

de bedoelingen van de wet, met het doel van de wet, met de actuele heersende 

rechtsopvattingen e.d.m.” en dat de interpretatie van de rechter gericht moet zijn “op 

een optimale verwezenlijking van de juridische ordening zoals ze door de wetgever 

geconcipieerd werd”.88 Het is daarom ook dat zijn studie kan handelen over de 

                                                                                                                                         
(45) 48). Voor een recente toepassing zie Cass. 30 juni 2006, J.T. 2006, 566, waarin het Hof 
in verband met de verjaring van vorderingen tot betaling van geneeskundige prestaties 
bevestigt dat de parlementaire voorbereiding van een wet niet kan worden ingeroepen tegen 
de duidelijke en nauwkeurige tekst van deze wet. Gelijkaardige geluiden vinden we bij het 
Grondwettelijk Hof, bijv. in arrest nr. 145/2006, 28 september 2006, waarin het Hof erop wijst 
dat “[e]en verklaring in de parlementaire voorbereiding evenwel niet (kan) dienen voor het 
verlenen van een belastingvrijstelling waarvoor in een decreet geen rechtsgrondslag is”. 
87 M. STORME en M. E. STORME, Algemene inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 
1990, 199; M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid…, Antwerpen, Kluwer, 1979, 331-353. 
Voor een toepassing: D. D'HOOGHE, “De controverse rond de verhouding tussen de 
artikelen 126 en 134 van het RVA-Besluit in het licht van de verschillende 
interpretatiemethodes”, Jura Falc. 1984-85, 549-554. 
88 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid…, Antwerpen, Kluwer, 1979, 349, nr. 344, en 
376-377, nr.389 – eigen cursivering. 
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“bewust wetsgetrouwe” rechter:89 ondanks de bijna totale interpretatievrijheid die hij 

vaststelt in hoofde van zelfs die rechter, stelt ook hij immers de mogelijkheid vast van 

“verkeerde” interpretaties.90 Die “bewuste wetgevingstrouw” is dan ook de tweede 

grens van de interpretatievrijheid van de rechter, die om die reden naar mijn 

aanvoelen best niet te snel als te “ruim” zou worden voorgesteld – ons systeem 

dwingt ons de klemtoon te leggen op de begrenzing van die ruimte. Bovendien kan 

men zich de vraag stellen of we die verkeerde “interpretaties” nog wel interpretatie 

zouden mogen noemen. Ook hier kan van contra legem-rechtspraak gesproken 

worden. 

Voorzichtiger lijkt het dan ook met HART aan te nemen dat rechtsregels, net als 

andere taaluitingen, een zekere “harde kern van betekenis” bevatten waaraan niet 

getornd kan worden, zodat de rechtsvormende interpretatiebevoegdheid van de 

rechter pas opduikt wanneer er zich “grensgevallen” voordoen.91,92 Die 

interpretatiebevoegdheid wordt echter ook dan in zekere mate gestuurd vanuit het 

rechtssysteem. Bij het invullen daarvan zal men zich immers moeten laten leiden 

door “algemene beginselen” en “gedragen beleidsoverwegingen”: ook daar bevindt 

men zich binnen de door de Natie en haar organen gecreëerde rechtsorde.93  

                                            
89 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid…, Antwerpen, Kluwer, 1979, xvi. 
90 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid…, Antwerpen, Kluwer, 1979, 346-353. 
91 Voor een systematische uitwerking van deze gedachte, zie het hoofdstuk over “Formalism 
and rule-scepticism” van HART die weliswaar erkent dat regels een “open texture” hebben, 
zodat er zeker ruimte is voor rechterlijke rechtsvorming in de marge, maar die evengoed in 
elke regel een harde kern van betekenis herkent waarvan in geen geval mag worden 
afgeweken. Zie H. HART, The concept of law, Oxford, Oxford University Press, 1994 (tweede 
editie), 124-154. 
92 Vgl. ADAMS die in zijn proefschrift ook tracht de moderne interpretatietheorieën te 
verzoenen met de duidelijke kern-doctrine (maar die omwille van het andere opzet van zijn 
onderzoek, dat erop gericht is het nut van de invoering van een precedentenstelsel in onze 
rechtsorde te onderzoeken, anders dan hier gebeurt, uiteraard de klemtoon blijft leggen op 
de eigen ruimte van de rechter die hieruit voortvloeit, veeleer dan op zijn even fundamentele 
gebondenheid): zie M. ADAMS, De precedentwerking van rechterlijke uitspraken: een 
rechtstheoretische en rechtsvergelijkende studie, I, KULeuven Faculteit Rechtsgeleerdheid, 
proefschrift met het oog op het behalen van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid, 
1997, 49-65. 
93 Het discours van de ook bij ons veel gelezen Amerikaanse rechtsfilosoof DWORKIN waarin 
die concepten een belangrijke rol spelen, en dat schijnbaar haaks staat op het 
“regelpositivisme” van HART, kan zodoende opgevat worden als een mogelijke invulling van 
de “discretion” die HART de rechter toekent aan de marge. Een mooi overzicht van zijn werk 
bieden de essays “Political judges and the rule of law” (in R. DWORKIN (ed.), A matter of 
principle, Cambridge, Harvard University Press, 1985, 9-32), “Hard cases” en “Law as 
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Uit de opvatting dat alle recht communicatietheoretisch steeds interpretatie 

behoeft, mag dan ook in geen geval een ongelimiteerde bevoegdheid van de rechter 

om het recht te hervormen met behulp van interpretatietechnieken worden afgeleid. 

Systeemtechnisch gezien is en blijft er immers een duidelijke eindgrens voor de 

rechter. Die grens is de wet resp. de aanduidingen omtrent de wil van de wetgever. 

Die grens is misschien niet altijd even scherp te trekken, maar er zijn interpretaties 

die er duidelijk over zijn en als hij de grens nadert, dan weet de rechter dat. Zelfs de 

grondlegger van het deconstructivisme, de Franse filosoof DERRIDA, erkent dat 

impliciet in een poging zijn juridische volgelingen voor uitwassen te behoeden:  

 
“Ieder geval is anders, elke beslissing is verschillend en vergt een absoluut unieke 
interpretatie, die door geen enkele bestaande en gecodeerde regel in absolute zin 
kan of mag worden gegarandeerd. Als een regel een interpretatie minstens op 
verzekerde wijze garandeert, dan is de rechter een rekenmachine; dit is iets wat 
soms gebeurt, iets wat steeds gedeeltelijk gebeurt, op grond van een onherleidbaar 
parasiteren van de mechanica of de techniek zoals die worden geïntroduceerd door 
de noodzakelijke herhaalbaarheid van de oordelen; maar in dat opzicht zal niemand 
van de rechter zeggen dat hij zuiver rechtvaardig, vrij en verantwoordelijk is. Maar 
evenmin zal iemand zeggen dat hij dit is als hij naar geen enkel recht, naar geen 
enkele regel verwijst of als hij – aangezien hij geen enkele regel voor gegeven houdt 
voorbij zijn interpretatie – zijn beslissing opschort, stilhoudt voor het onbeslisbare of 
ook buiten elke regel en elk principe om improviseert.”94  

 

26. De rechter beweegt dus in een zekere spanning. Enerzijds moet hij rekening 

houden met de waarde van het individuele geval, anderzijds maakt hij noodzakelijk 

deel uit van een regelgevend kader, waarbuiten hij zich niet mag bewegen. Het is 

belangrijk voor ogen te houden dat dat regelgevend kader in Europees continentale 

rechtsstelsels als het onze in de eerste plaats een wetgevend kader is. Daarom is 

een precedentensysteem bij ons niet mogelijk, tenzij misschien voor de opvulling van 

wetgevende lacunes: trouw aan het systeem is trouw aan de wetgeving, die daarom 

steeds het uitgangspunt van de rechterlijke redenering moet zijn. In de Common 

Law-landen is het anders: daar is bewust een deel van het juridisch domein braak 

gelaten om opgevuld te worden door organische groei vanuit de feiten die zich 

aandienen. Op die manier krijgen de rechters de kans om die ruimte in te vullen op 

                                                                                                                                         
interpretation” (beide opgenomen in D. PATTERSON (ed.),  Philosophy of law and legal 
theory. An anthology, Oxford, Blackwell Publishing, 2003, 147-179 resp. 374-388). 
94 J. DERRIDA, Kracht van wet. Het ‘mystieke fundament van het gezag’, Pelckmans, 
Kapellen, 2001, 70 – eigen cursivering.  
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“case-by-case”-basis. Het regelgevend kader waarin de rechter zich bevindt, bestaat 

daar dan ook uit het geheel van de rechterlijke uitspraken uit het betrokken domein. 

De wetgever, echter, behoudt zich het recht voor toezicht te houden op dit 

regelgevend kader en kan indien hij dat nodig acht, ingrijpen door het aannemen van 

“statutes”. Van die “statutes” kunnen de rechters, net als bij onze wetten, niet 

afwijken en hun navolging is dan ook principieel vereist.95 

Toch kan men bij lezing van bepaalde recente rechtsleer niet om het gevoel heen 

dat een aantal auteurs zouden willen dat onze rechters met onze wetten omgaan 

zoals de Common Law-landen dat doen met hun precedenten. Oude wetboeken, 

zoals het Burgerlijk Wetboek, zouden moeten geactualiseerd worden door het 

herinterpreteren van oude regels naar nieuwe situaties en de 

interpretatiebevoegdheid van de rechter zou daarbij enkel aan banden worden 

gelegd door eisen van billijkheid en systeemcoherentie. Op die manier zouden 

nieuwe rechtsfiguren geïntroduceerd mogen worden en zouden nieuwe instrumenten 

uit het economisch leven juridische bekrachtiging kunnen krijgen, zelfs in strijd met 

oude rechtsregels. Volgens sommigen is dat proces, zelfs zonder de aanwezigheid 

van een formeel precedentensysteem, al volop aan de gang. Het gebeurt in dialoog 

met de rechtsleer, advocaten en procespartijen en zou “door deze permanente 

tegenspraak op afdoende wijze democratisch gelegitimeerd zijn”.96  

Die laatste stellingname is echter moeilijk aanvaardbaar. Hoe deskundig 

rechtspraak en rechtsleer ook zijn, “hogelijk democratisch gelegitimeerd” kan je ze 

moeilijk noemen – en maar goed ook. Rechters en rechtsgeleerde auteurs worden 

aangesteld op grond van hun juridische bekwaamheid en niet op grond van hun 

achterban, politieke kleur… Meer nog, rechters worden geacht al deze persoonlijke 

stellingnamen achterwege te laten bij het uitoefenen van hun ambt en zich niet te 

laten leiden door druk van regering, parlement of het volk. Zeker de rechters in de 

hoge gerechtshoven zijn dan ook bij uitstek eminente juristen, echte vakspecialisten, 

die aan niemand verantwoording moeten afleggen. Rechtsvorming in dialoog tussen 

                                            
95 Over de problemen en de juridische ficties waartoe deze principiële voorrang ook in het 
Amerikaanse recht aanleiding geeft, zie G. CALABRESI, A common law for the age of 
statutes, Cambridge, Harvard University Press, 1982, 8-43. 
96 E. DIRIX, “Het nut van de Nederlandse ervaringen voor België: een Belgisch standpunt” in 
D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk 
Wetboek, Mechelen, Kluwer, 2005, (365) 369, voetnoot 18.  
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rechtspraak en rechtsleer, is dus allicht zeer bekwame rechtsvorming, maar met 

democratie heeft het nog weinig te maken – misschien is technocratie een beter 

woord? 

Ongeacht de kwaliteit van die rechtsvorming, moet dan ook erkend worden dat 

een dergelijke manier van omgaan met de regels in een strikte lezing van het 

constitutioneel stelsel, niet te verantwoorden is. Van zodra de inpassing van een 

nieuwe evolutie vereist dat oude regels overboord worden gezet, behoort dit tot de 

taak van de wetgever. De bevoegdheid van de rechtspraak is immers beperkt tot het 

actualiseren van de oude regels door werkelijke interpretatie. Zij stuit daarbij 

onverbiddelijk op de grenzen van de (duidelijke) inhoud van die regels. Artikel 237 

van het Strafwetboek is terzake formeel:  

 
“Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro 
tot vijfhonderd euro worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf tot tien 
jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van artikel 31 kunnen 
worden gestraft: de leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, 
officieren van de gerechtelijke politie, die zich in de uitoefening van de wetgevende 
macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen 
inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, 
hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd.” 
 

27. Het is ook omwille van deze grenzen aan de rechterlijke omgang met de 

wetgeving dat de visie op het rechterlijke rechtsvindingsproces zoals die naar voren 

komt bij de auteurs die deel uitmaken van de in de inleiding vermelde functionele 

rechtsleer, in de actuele constitutionele context niet zonder meer kan worden 

uitgebreid naar die gevallen waarin er een duidelijk toepasbare wet voorhanden is.  

Deze visie op de rechtsvinding begint met het verwerpen van een louter 

syllogistische benadering van de rechterlijke oordeelsvorming. Er wordt terecht op 

gewezen dat de rechter méér doet dan enkel maar voorafgegeven feiten onder een 

juridische norm brengen en daar vervolgens het gepaste rechtsgevolg aan verbinden. 

Het verzamelen van de relevante feiten zelf, en het bepalen onder welke juridische 

regel deze gebracht zullen worden, vergt immers reeds een actief denkproces van de 

rechter, waarin hij bepaalde keuzes zal moeten maken, die elkaar ook beïnvloeden. 

Welke feiten relevant zijn, wordt immers bepaald door welke regel men wil 

toepassen, en omgekeerd is het op basis van de relevant geachte feiten dat men de 

norm zal selecteren. De keuze van de toepasselijke rechtsnorm kan dus niet anders 
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dan het resultaat zijn van een dialectisch proces, waarbij het spontane aanvoelen van 

de rechter, op basis van zijn rechtskennis en ervaring, over de mogelijke 

toepasselijke regel ook een rol zal spelen. Tot zover kan met deze visies ingestemd 

worden. 97 

Ook aan de volgende stap die de functionele rechtsleer lijkt te onderscheiden, 

waar die ervan uitgaat dat niet alleen het intuïtieve aanvoelen van de rechter over de 

toe te passen rechtsnorm, maar ook over de “billijke” oplossing voor het geschil de 

zoektocht naar de toepasselijke norm enigszins zal sturen, kan een zekere 

realiteitswaarde niet onthouden worden. Het zal zeker voorkomen dat rechters bij hun 

oordeel vertrekken van een zekere “Vorverständnis” omtrent de “juiste” beslissing die 

vervolgens juridisch wordt ingekleed, en enkel verlaten zal worden indien daarvoor 

geen enkele rechtsgrond kan gevonden worden. Moeilijker echter liggen de 

opvattingen van deze auteurs over welke elementen hiervoor allemaal in aanmerking 

komen.98 Voor dit laatste kan volgens hen teruggegrepen worden naar wetgeving, 

maar dat is niet noodzakelijk. Het rechterlijk oordeel kan schijnbaar evengoed 

gegrond worden op beginselen of bepaalde juridisch relevante waarden. Belangrijk is 

vooral dat de uitspraak maatschappelijk gedragen kan worden. De rechter mag 

hierbij een waardeoordeel maken dat evenwel moet kunnen bogen op een zekere 

“Konsensfähigkeit”.99 De al dan niet aanwezigheid van een wet lijkt hierbij niet langer 

beslissend. Het is op dit punt dat hun visie, minstens op het normatieve vlak, in strijd 

komt met ons rechtssysteem.  

Wanneer er een wet voorhanden is, zal de rechter constitutioneel gezien immers 

steeds in de eerste plaats moeten uitgaan van de visies van de wetgever bij zijn 

juridische oordeelsvorming. De “wetgevingstrouw” die hoger bij de interpretatie van 

de rechter gevraagd werd, dwingt hem indien nodig zijn andere “Vorverständnis” aan 
                                            
97 Het is de verdienste van een aantal privaatrechtelijke auteurs om het tekortschieten van de 
louter syllogistische benadering duidelijk aan het licht te brengen. Zie in het bijzonder het 
algemeen deel van VAN GERVEN (W. VAN GERVEN, Beginselen van het Belgisch 
privaatrecht. 1: Algemeen deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, 15-40), en dat van zijn 
Nederlandse voorloper SCHOLTEN (P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands  burgerlijk recht. Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1954, 160-181).  
98 Voor een synthese van hun opvattingen, zie R. DE CORTE, Overzicht van het burgerlijk 
recht, Mechelen, Kluwer, 2005, 16-26. 
99 W. VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 
Uitgeverij, 1973, 152-154. 
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de kant te schuiven. Als de rechter zich laat leiden door het heersende verhaal van 

de machtenscheiding, dan zal hij het waardeoordeel van de wetgever dus niet meer 

mogen overdoen en zal hij, als er een wettelijke regel toepasselijk is, deze moeten 

toepassen ongeacht of die overeenstemt met wat hij in het concrete geval het meest 

redelijk acht. LEIJTEN gaat er in een reactie op de visies die VAN GERVEN ontwikkelde 

in “Het beleid van de rechter”, van uit dat rechters dat in de praktijk ook zullen doen: 

 
”Ik stel op grond daarvan voorop dat ik het ten enenmale uitgesloten acht 
rechtsvindingstheorieën van enige praktische waarde op te bouwen vanuit de 
gedachte, dat rechters de wet slechts behoeven toe te passen, als deze een 
redelijke uitkomst biedt, m.a.w. dat zij in ieder voorkomend geval de gezichtspunten, 
die in de wet verankerd liggen op hun redelijkheid zouden mogen en moeten 
toetsen om de wet naast zich neer te leggen telkens als die toetsing ongunstig 
uitvalt en vervolgens nieuw recht te gaan scheppen. Men kan wel zeggen zoals 
Bobbio en Esser gelijkelijk ondanks hun grote theoretische verschillen ten spijt 
doen, dat de rechter de wetgever moet beschouwen als iemand, die wil wat ‘fair and 
reasonable’ is, maar ik vind dat toch alleen maar een redelijke zienswijze, als de wet 
zelf tot die zienswijze aanleiding geeft.”100 

 

28. Anders is het wel voor de internationale rechter, tenminste ten opzichte van 

de nationale wetgever. De internationale rechter maakt immers deel uit van een 

hogere rechtsorde waaraan de nationale wetgeving als geheel ondergeschikt 

wordt.101 Een internationale rechter hoeft zich dus niet gebonden te achten door de 

visies van de nationale wetgevers. Binnen die internationale rechtsorde, evenwel, is 

het anders. Daar wordt de positie van de rechter eens te meer bepaald door de 

grondregels van de betrokken rechtsorde (neergelegd in de vorm van een verdrag of 

bijv. misschien zelfs ooit een “Europese Grondwet”?). Doorgaans zal de 

internationale rechter ook daarin ondergeschikt worden aan een of ander 

regelgevend orgaan. Wel zal de controle daarvan veelal lakser zijn dan in nationale 

rechtsordes gelet op het logge karakter van intergouvernementele organen, waardoor 

internationale rechtscolleges in de praktijk hun interpretatieve bevoegdheden vaak 

                                            
100 J. LEIJTEN, “Rechtspraak en topiek” in W. VAN GERVEN en J. LEIJTEN, Theorie en 
praktijk van de rechtsvinding, Antwerpen, Standaard, 1977, 70-71.  
101 Over de mate waarin die onderschikking ook betrekking zou hebben op de nationale 
Grondwet lopen de meningen uiteen, zie hierover A. ALEN en J. CLEMENT, “De hiërarchie 
der rechtsnormen” in A. ALEN en P. LEMMENS (eds.), Staatsrecht, Themiscahier 2005-06, 
Brugge, Die Keure, (5) 9-20. Over de onderschikking van wetgevende normen is er geen 
betwisting. 
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veel verder uitoefenen dan de hoger geschetste grenzen.102 De nationale rechters 

mogen hen daarin echter niet zomaar volgen, althans niet in hun interpretaties van de 

nationale wetgeving. 

 

29. Ook de nationale rechter, echter, kan zonder uit zijn normale rol te vallen, zijn 

bevoegdheden ten opzichte van de nationale wetgever uitbreiden door een beroep 

op het internationale recht. Net zoals de Grondwet bindt dat immers de wetgever. En 

in tegenstelling tot de Grondwet kan die binding ook ten volle door de gewone rechter 

afgedwongen worden. Dit wordt aanvaard sinds het smeerkaasarrest van het Hof van 

Cassatie van 27 mei 1971.103 Op grond van dat arrest krijgt de rechter de 

bevoegdheid om de nationale wetgevende normen te beoordelen vanuit het 

internationaal verdragsrecht: strijdige bepalingen moeten buiten toepassing gelaten 

worden en de rechter kan eventueel zelfs een andere norm, gebaseerd op soms 

vage internationale verdragsbepalingen, in de plaats stellen. Dat dit arrest zelf door 

de meeste vooraanstaande constitutionalisten beschouwd wordt als een 

“stilzwijgende” of “jurisprudentiële(!)” grondwetsherziening, is dan ook een 

doordenkertje. 104 Door het aanvaarden van de afdwingbaarheid van de voorrang van 

het internationaal verdragsrecht heeft de rechtspraak onmiskenbaar een belangrijke 

invloed gekregen op de evolutie van het nationale recht en de nationale wetgeving; 

maar was het verwerven van die bevoegdheid zelf geen bevoegdheids-

overschrijding?105 

                                            
102 Kenmerkend is bijvoorbeeld de rol van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen dat via de techniek van de teleologische interpretatie het Europees recht 
in belangrijke mate ontwikkeld heeft. Ook kan verwezen worden naar de positie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij de Raad van Europa dat doorheen een 
evolutieve interpretatie de betekenis van het EVRM veel verder heeft uitgebreid dan men 
zich bij het afsluiten ervan vijftig jaar geleden had kunnen indenken. 
103 Cass. 27 mei 1971, Pas.1971, I, 886, concl. W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Arr. 
Cass. 1971, 959 en R.W. 1971-72, 424. 
104 A. ALEN en K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch staatsrecht, I, Mechelen, Kluwer, 
2005, 23; F. PERIN, “Y a-t-il trois pouvoirs constituants?”, Ann. dr. Liège 1987, (3) 10-11; J. 
SALMON, “Le conflit entre le traité international et la loi interne en Belgique à la suite de 
l’arrêt rendu le 27 mai 1971 par la Cour de cassation”, J.T. 1971, (509) 535. 
105 Dat de beslissing van het Hof van Cassatie in het arrest van 27 mei 1971 toch minder 
voor de hand lag dan de conclusie van het Openbaar Ministerie daarbij doet vermoeden, 
blijkt alleszins uit J. JAMART, “Observations sur l’argumentation: la primauté du droit 
international”, Rev. b. dr. const. 1999, 109-136.  
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Alvorens de rechter een wettelijke bepaling buiten toepassing laat op grond van 

het internationaal verdragsrecht, zal hij natuurlijk wel nagaan of hij deze niet 

verdragsconform kan interpreteren. Als een wet voor meerdere interpretaties vatbaar 

is, waarvan de éne wel strijdt met een hogere norm en de andere niet, kan de rechter 

de tegenstelling immers opheffen door voor de niet-strijdige interpretatie te kiezen. 

Dit veronderstelt natuurlijk wel dat de wettekst voor meerdere uitleggingen vatbaar is 

 

30. Wat de afdwinging van de Grondwet betreft, is de bevoegdheid van de 

gewone en de administratieve rechter beperkt tot de grondwetsconforme 

interpretatie. Voor verdergaande sancties moet een beroep gedaan worden op het 

Grondwettelijk Hof. De rechter kan het grondwettigheidsprobleem aan dat Hof 

voorleggen door het stellen van een prejudiciële vraag. 

Door een veelvuldig gebruik van de techniek van de prejudiciële vraagstelling is 

het Grondwettelijk Hof uitgegroeid tot een dankbaar instrument voor vele rechters om 

de geldende wetgeving te omzeilen. Eerder dan bewust te “overinterpreteren” of 

simpelweg te legifereren doen zij een beroep op het Hof om de storende bepaling 

ongrondwettig te verklaren. Gelet op de hogervermelde interpretatiebevoegdheden 

van het Hof, zet deze techniek vaak ook zoden aan de dijk. In het bijzonder in het 

familierecht is de evolutie van een aantal leerstukken grondig beïnvloed door de vele 

prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof.106 Toch zijn er ook aan deze techniek 

grenzen, net zoals aan die van verdrags- en grondwetsconforme interpretatie, 

aangezien daar steeds een strijdigheid van de wet met een grondregel vereist wordt. 

Dat soort schendingen komt in een democratische rechtsstaat nu eenmaal niet zo 

vaak voor. Men dient er zich dan ook voor te hoeden andere gewenste hervormingen 

door te drukken onder het mom van schending van een grondrecht. Want als men 

door een dergelijk oneigenlijk gebruik van de grondrechten het fundamenteel aureool 

daarvan laat verwateren, dan dreigen werkelijk fundamentele zaken niet langer 

ernstig genomen te worden. En dat is pas een “rechtvaardigheidsdeficit”. 

                                            
106 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, I, Leuven, Acco, 2006, 28. 
Zo was één van de doelstellingen van de nieuwe Afstammingswet van 1 juli 2006 (B.S. 29 
december 2006) precies het terug in overeenstemming brengen van de afstammingsregeling 
in het Burgerlijk Wetboek met de diverse door het Grondwettelijk Hof over de materie 
gewezen arresten, zie Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Parl. 
St. Kamer 2003-2004, nr. 597/1. 
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31. De kern van de zaak in het geldende verhaal van de machtenscheiding is dus 

uiteindelijk het betrachten van een gepaste terughoudendheid van de rechter in de 

rechtsvorming, die zich moet onthouden van het scheppen van eigen regels, zeker 

wanneer er al wettelijke zijn. Centraal in dit proefschrift is dan ook de vraagstelling of 

de hedendaagse rechter, de één-en-twintigste-eeuwse rechter, de “post-legalistische” 

rechter deze gepaste terughoudendheid nog in acht neemt, en zo neen, wat dat 

betekent voor het rechtssysteem. Voor we die vraagstelling aanvatten in de praktijk 

van de rechtsvorming, richten we echter eerst onze aandacht op de verweermiddelen 

die de wetgever in ons constitutioneel stelsel ter beschikking staan. 

 

Hoofdstuk 2: Institutionele waarborgen 

 
32. In dit tweede hoofdstuk wordt, zoals aangekondigd, dieper ingegaan op de  

specifieke waarborgen die ontplooid kunnen worden om machtsoverschrijding door 

de rechter tegen te gaan. Centraal in het afweermechanisme van de wetgever staan 

het Hof van Cassatie en de minister van Justitie. Ten aanzien van de lagere 

rechtscolleges kunnen ook de gewone rechtsmiddelen in dit verband een rol spelen. 

Voor de administratieve rechtscolleges, waarop hier slechts terzijde wordt ingegaan, 

kan een parallel getrokken worden naar de Raad van State. Moeilijker wordt het 

echter wanneer het Hof van Cassatie of de Raad van State zelf zich afkeren van de 

oplossingen van de wetgever. De wetgever wordt dan als het ware van binnenuit 

aangevallen door zijn eigen “gatekeepers” en een drastischer reactie dringt zich op. 

De wetgever kan er dan ook niet meer onderuit dat hij zélf zal moeten ingrijpen. Op 

hoe hij dat kan doen, wordt hierna ingegaan.  

Toch kan al meteen vermeld worden dat de wetgever tegenover minstens één 

hoog rechtscollege relatief machteloos staat: de strijd tegen het Grondwettelijk Hof, 

althans wanneer het gaat om de norm die bij het Hof in het geding is, dus 

rechtstreeks of zijdelings wordt aangevochten, lijkt voor de “gewone” wetgever bij 

voorbaat reeds verloren. Hier kan enkel de bijzondere of de Grondwetgever ingrijpen. 

Dat licht ik aan het einde van dit hoofdstuk nog even toe.  
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33. Op twee belangrijke algemene waarborgen, de openbaarheid en de 

motivering van vonnissen en arresten, zal ik hierna niet meer ingaan. De reden 

hiervoor is dubbel: enerzijds is de rol die deze waarborgen in het afweersysteem 

spelen uit zichzelf zo duidelijk dat zij weinig nadere uitleg behoeven, anderzijds richt 

het onderzoek zich precies op gevallen waarin deze waarborgen hun heilzaam effect 

reeds gemist hebben, of minstens een onvoldoende weerstand gebleken is. Toch kan 

niet ontkend worden dat de openbaarheids- en motiveringsverplichting een blijvende 

cruciale rol spelen bij de bestrijding van rechterlijke willekeur.  

Door de openbaarheid staan de rechters immers onder een – soms weliswaar 

eerder virtueel, maar toch permanent – toezicht van de rechtsonderhorigen en de 

andere staatsorganen bij de uitoefening van hun taak. De hieruit volgende 

wetenschap dat eventuele machtsoverschrijdingen opgemerkt kunnen worden, zal al 

een sterk ontradend effect hebben.  

De motiveringsplicht kan, zeker als ze materieel zou worden opgevat, dit effect 

nog versterken. De openbaar gemaakte beslissing van de rechter staat immers niet 

op zichzelf. Zij moet kaderen binnen het geldende rechtssysteem en de rechter moet 

bewijzen dat dit het geval is door haar te onderbouwen met een deugdelijke 

motivering. In een op wettenrecht gebaseerd systeem als het onze veronderstelt dit 

natuurlijk een verwijzing naar de relevante wetgeving.107 Een rechterlijke uitspraak 

die zich louter beroept op het gezag van rechtspraak en rechtsleer voldoet in dit 

opzicht dus niet.108  

Toch mag ook het  effect van de motiveringsplicht niet overschat worden. De eis 

die zij stelt, is immers hoofdzakelijk formeel. Om te voldoen aan de regel van artikel 

149 van de Grondwet, volstaat “een” motivering, ook een foutieve of een 

vergezochte. Enkel als er helemaal geen motivering is, of als de motivering 

                                            
107 Hetgeen in strafzaken, gelet op het daar geldend legaliteitsbeginsel, nog eens extra 
beklemtoond wordt in de artikelen 163 en 195 Sv. 
108 Een euvel dat aanvankelijk gesanctioneerd werd op grond van artikel 149 G.W., later op 
grond van het hogervermelde artikel 6 Ger.W. dat de lege lata hoofdzakelijk betekenis heeft 
als een verkapte motiveringsplicht. Zie hierover M. ADAMS, “Een rechtstheoretische glosse 
bij artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek”, (noot onder Rb. Hasselt 10 november 1994), R.W. 
1994-95, 1087-1089; MASSON, J., noot onder Luik 17 maart 1988, T.B.B.R. 1989, 124-128; 
J. VAN COMPERNOLLE en G. CLOSSET-MARCHAL, “Examen de jurisprudence (1985 à 
1996). Droit judiciaire privé”, R.C.J.B. 1997, 509-511 en P. VANLERSBERGHE, “Artikel 6 
Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 6 p. 
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dubbelzinnig, onduidelijk of tegenstrijdig is, kan er worden ingegrepen. De 

grondwettelijke motiveringsplicht verliest op die manier natuurlijk veel van haar 

inhoudelijk effect.109,110  

Hetzelfde geldt voor het verbod om de uitspraak enkel te steunen op vroegere 

rechtspraak: ook deze regel kan gemakkelijk teruggebracht worden tot een wenk aan 

de rechter om op zijn woorden te letten. In de huidige interpretatie van de regel mag 

een feitenrechter immers vroegere rechtspraak volgen en zelfs overnemen, zolang hij 

maar een verklaring geeft wáárom hij zich bij die rechtspraak aansluit.111 Enkel 

wanneer vroegere rechtspraak zonder enige uitleg wordt overgenomen of uit de 

uitspraak zelf blijkt dat men zich daaraan gebonden achtte, verheft de rechter deze 

tot algemeen geldende regel en overtreedt hij het verbod van artikel 6 Ger.W.112 

Het gevolg is dat de geldende motiveringsverplichtingen niet kunnen verhinderen 

dat er de facto een bindende werking kan toegekend worden aan vroegere 

rechterlijke uitspraken, zelfs wanneer deze tegen de geldende wetgeving ingaan.113 

                                            
109 Zie hierover: J. DU JARDIN, “Motivering van vonnissen en arresten in strafzaken” in X. 
(ed.), Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 3-5, 12-16 en 24-26; F. DUMON, “De 
motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten”, R.W. 1978-79, 
(257) 260-275; W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, “L’obligation de motiver les actes de 
jurisdiction en droit belge”, in Rapports belges au Xe congrès international de droit comparé, 
Brussel, Bruylant, 1978, (419) 464-479; B. MAES, De motiveringsverplichting van de rechter, 
Antwerpen, Kluwer, 1990, 5-39; K. RIMANQUE, “Artikel 149 G.W.” in X. (ed.), Gerechtelijk 
recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., 4 p.  
110 GANSHOF VAN DER MEERSCH geeft aan dat de motiveringsplicht van administratieve 
rechtscolleges door de Raad van State soms ook inhoudelijk getoetst wordt. Anders dan het 
Hof van Cassatie, grondt de Raad die motiveringsplicht immers niet op artikel 149 G.W., 
maar op de eigen aard van de opdracht van die rechtscolleges (W.J. GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, l.c., (464) 479-484). Een ruimere toetsing is aldus mogelijk. Ook uit de vereiste 
van een eerlijk proces uit artikel 6 EVRM kan een zekere inhoudelijke motiveringsplicht 
worden afgeleid (zie K. RIMANQUE en B. DE SMET, Het recht op behoorlijke 
rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 EVRM, Antwerpen, Maklu, 2002, 92). Op 
deze mogelijkheid wordt hier echter niet verder ingegaan: dit internationaal instrument richt 
zich immers niet op het veiligstellen van interne machtsverhoudingen en het EHRM kan in 
geen geval door de wetgever geadieerd worden om de interne rechtspraak terug te fluiten.  
111 P. VANLERSBERGHE, “Artikel 6 Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 5-6.  
112 Voor relatief recente toepassingen, zie bijv. Cass. 21 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 957; 
Cass. 9 april 2001, Arr. Cass. 2001, 643. 
113 Dit is wel degelijk een probleem. Want al mag de rechter zich inspireren op vroegere 
uitspraken van collega’s en rechtsleer bij het zoeken naar de juiste betekenis van een wet – 
en moet hij dat misschien zelfs om te vermijden dat hij een soort eigen “tunnelvisie” 
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Een dergelijk gebrek in de inhoudelijke motivering wordt simpelweg opgevat als een 

schending van de betrokken wettelijke regeling. Enkel onvoorzichtige rechters zullen 

dus betrapt worden op een motiveringstekort,  de andere begaan een gewone 

wetsschending die moet geremedieerd worden door een hervorming in hoger beroep 

of een voorziening in cassatie.     

 

A. LAGERE RECHTSCOLLEGES 
 

34. Voor de lagere rechtscolleges vinden we de belangrijkste remediëringen aan 

machtsoverschrijdingen op het terrein van de wetgever dus in de regeling van de 

rechtsmiddelen. In het bijzonder de voorziening in cassatie, en met name twee 

specifieke vormen daarvan, de cassatievoorziening in het belang van de wet en die 

op voorschrift van de minister van Justitie (artikelen 1088 en 1089 Ger.W.), kunnen in 

deze problematiek een rol spelen. De eerste defensielijn van de wetgever bevindt 

zich echter in de regeling van de gewone rechtsmiddelen, en in het bijzonder in die 

van het hoger beroep. Het doel daarvan is immers het bestrijden van “les erreurs des 

premiers juges”114 en het betreden van het domein van de wetgever kan als zodanig 

beschouwd worden. Door het hervormen van rechterlijke uitspraken die dat toch 

doen, kan het hoger beroep dan ook een element van machtstoezicht worden, al is 

het zeker niet in de eerste plaats als zodanig ingesteld. 

 

35. Anders is het voor het Hof van Cassatie. Dit Hof, dat volgens de 

bewoordingen van artikel 147 van de Grondwet niet in de beoordeling van de zaken 

zelf treedt, werd door de oorspronkelijke Grondwetgever duidelijk gezien als een 

controleorgaan voor de hoven en rechtbanken en als een “vriend van de wetgever”. 

In oorsprong is het Hof van Cassatie dus wel een instrument van machtscontrole. Dit 

                                                                                                                                         
ontwikkelt op het recht en de wet – toch moet hij steeds de hoger geschetste grenzen van 
zijn rechtsmacht blijven respecteren. Het feit dat vroegere uitspraken, zelfs al zijn die van het 
Hof van Cassatie, reeds eerder die grenzen hebben overschreden, kan hem niet van die 
verplichting ontslaan.  
114 Verslag van RAIKEM, namens de centrale afdeling, over Hoofdstuk III van titel III van de 
Grondwet, getiteld “Du pouvoir judiciaire”, opgenomen in [J. VAN OVERLOOP], Exposé des 
motifs…, Brussel, Goemaere, 1864, 613; E. HUYTTENS, Discussions…, IV, Brussel, Société 
typographique belge, 1844, 96. 
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blijkt duidelijk uit het in de inleiding aangehaalde citaat van RAIKEM, dat immers 

voortgaat als volgt:  

 
“Le but de la loi, dans l’établissement des tribunaux, est d’obtenir une exacte justice. 
Mais le juge peut excéder ses pouvoirs en franchissant les limites de l’autorité 
judiciaire, et en se portant dans le domaine d’un autre pouvoir. Il peut abuser de son 
pouvoir en violant la loi. Il peut négliger les formes à l’observation desquelles la loi 
l’astreint pour donner à ses décisions le caractère d’un véritable jugement. Le cours 
de la justice peut être entravé par la difficulté de régler le juge auquel une affaire 
doit être renvoyée. 
 
Pour tous ces cas, il doit exister une autorité supérieure qui juge le jugement lui-
même et le pouvoir des juges, plutôt qu’il ne décide la contestation. Cette autorité 
doit être unique. La loi ne peut avoir qu’un seul sens dans l’intention du législateur; 
les autres sens qu’on veut attribuer sont nécessairement faux. S’il y avait plusieurs 
autorités chargées de connaître de la violation des lois, elles pourraient être 
interprétées en divers sens; et la jurisprudence ne pourrait être ramenée à ce point 
d’uniformité, qui est une des plus belles conceptions de l’esprit humain. 
 
Il n’entre point dans les attributions de la cour de cassation de réformer tous les 
jugements iniques, de corriger toutes les erreurs judiciaires. A la vérité, le juge 
abuse de son pouvoir lorsqu’il porte une décision injuste sur le fait contesté entre les 
parties. Mais, par une telle décision, il ne blesse que l’intérêt privé, au lieu qu’il porte 
à la fois atteinte à l’intérêt public, et à la puissance législative, lorsqu’il viole les 
dispositions de la loi.”115 

 

En even verder : 

 
“La cassation est une garantie contre les excès de pouvoir et la violation des lois.”116 

 

Hetgeen nogmaals benadrukt wordt door RAIKEM in de discussie over artikel 95, 

het latere 147 G.W.: 

 
“[La cour de cassation] n’est pas instituée dans l’intérêt des particuliers, mais dans 
l’intérêt seul de la loi.”117 

 

Het Hof van Cassatie verschijnt zodoende als een instelling die het belang van 

de wet(gever) dient, niet dat van partijen. Het is daarom ook dat het Hof niet in de 

                                            
115 [J. VAN OVERLOOP], Exposé des motifs…, Brussel, Goemaere, 1864, 612-613; E. 
HUYTTENS, Discussions…, IV, Brussel, Société typographique belge, 1844, 96 – eigen 
cursiveringen. 
116 [J. VAN OVERLOOP], 613; E. HUYTTENS, 96. 
117 [J. VAN OVERLOOP], 620; E. HUYTTENS, II, 228. 
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beoordeling van de zaken zelf treedt. Al geldt zijn uitspraak strikt genomen enkel 

tussen de partijen in de zaak, toch is niet hun situatie de eerste zorg van het Hof, 

maar wel de correcte toepassing van de regels in de bestreden beslissing die hun 

situatie vastlegt. Het Hof houdt zich daarom niet bezig met de feiten, enkel met het 

recht, en is méér rechter van de rechters, dan van de partijen.  

 

36. De voorziening in cassatie wordt, net zoals het hoger beroep, in de regel 

slechts ingesteld door de partijen in de zaak. Hun belang zal echter veelal niet 

samenvallen met dat van de wetgever bij de correcte toepassing van de wet. Het is 

immers niet in het licht van een mogelijke bevoegdheidsoverschrijding door de 

rechter dat een partij zal beslissen om al dan niet beroep of cassatie aan te tekenen, 

maar op basis van het eigen voordeel dat zij bij een hervorming zou kunnen halen. 

Enkel vertrouwen op de partijen om de machtenscheiding te sanctioneren zou dus 

onvoldoende zijn. Om die reden werd in een bijkomende toegangsweg tot het Hof 

van Cassatie voorzien. Immers,  

 
“[i]l fallait néanmoins un moyen pour corriger les arrêts qui auraient faussement 
appliqué la loi, qui auraient dévié de la route prescrite lors même que les parties, 
dégoûtées de procédures, auraient acquiescé ou transigé: il le fallait d’autant plus, 
qu’en laissant les plaideurs seuls arbitres du pourvoi contre les arrêts rendus, ceux 
qui étaient les plus dangereux pour une législation nouvelle, ceux qui auraient, au 
mépris des lois les plus récentes, suivi les anciennes règles ou coutumes, auraient 
presque toujours échappé à la censure de la cour suprême.”118  

 

37. Het aangehaalde citaat stamt uit de periode van de Napoleontische codes. 

Op dat ogenblik leefde, naast de zorg om de machtenscheiding, ook de vrees dat de 

nieuwe wetgeving zou tegengewerkt worden vanuit een conservatieve hang naar de 

oude rechtsgebruiken. Dit kon vermeden worden door het instellen van een 

cassatievoorziening “in het belang van de wet”. Dat moest niet gebeuren door de 

partijen, maar door de “commissaire du gouvernement” – tegenwoordig door de 

procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Op die manier kan het Hof er dus ook 

door zijn openbaar ministerie toe gebracht worden zijn toezicht uit te oefenen. Artikel 

                                            
118 J. MEYER, Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux pays de 
l’Europe, V, Amsterdam, Dufour, 1822, 426-427, in het deel over Frankrijk in de 
revolutionaire periode, waaruit de hier besproken rechtsmiddelen stammen. 
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1089 Ger.W., dat teruggaat op artikel 88 van de Wet van 27 ventôse van het jaar VIII 

en dat in strafzaken zijn tegenhanger vindt in artikel 442 Sv., bepaalt: 

 
“De beslissingen in laatste aanleg die strijdig zijn met de wetten of met de 
procesvormen en waartegen geen enkele partij in voorziening is gekomen binnen de 
wettelijke termijn, worden door de procureur-generaal ambtshalve aangebracht bij 
het Hof van Cassatie.” 119 

 

De arresten gewezen op een dergelijke voorziening hebben geen gevolgen ten 

aanzien van de partijen (art. 1090 Ger.W.). De voorziening kan trouwens ook pas 

ingesteld worden nadat de termijn waarin zij zelf hadden kunnen optreden, 

verstreken is. Op die manier heeft het arrest enkel een doctrinaal effect en kadert het 

perfect in de toezichthoudersrol die aan het Hof van Cassatie is toevertrouwd. Aan de 

betrokken rechter, en met hem aan de gehele recht(er)sgemeenschap, wordt een 

duidelijke vingerwijzing gegeven over de juiste toepassing van de wet.  

Wat de juiste aard van de wetsschending is, heeft voor de instelling van dit 

rechtsmiddel overigens geen belang. Het is dus geenszins beperkt tot de hier 

besproken context van de machtenscheiding, maar het kan daar natuurlijk wel binnen 

kaderen. Zoals HAYOIT DE TERMICOURT terecht aangeeft, is misschien niet elke 

wetsschending een machtsoverschrijding, maar veronderstelt elke 

machtsoverschrijding wel degelijk een wetsschending.120 De cassatievoorziening in 

het belang van de wet kan dus zonder probleem worden aangewend wanneer de 

wetsschending een gevolg is van een rechterlijke machtsoverschrijding. 

Toch mag haar belang voor de hier besproken problematiek in de praktijk niet 

overschat worden: 

 
“Si les pourvois dans l’intérêt de la loi sont fréquents en matière répressive, et ne 
sont d’ailleurs pas exclusivement dirigés contre les décisions sur l’action publique, 
en revanche les recours formés par application de l’article 88 de la loi du 27 ventôse 
an VIII [nu: 1089 Ger.W.] sont beaucoup moins nombreux. Cette constatation ne 
peut surprendre. Le procureur général n’a que dans des limites restreintes 
connaissance des décisions rendues en matière civile ou dans les matières 

                                            
119 In de praktijk wordt die bevoegdheid vaak uitgeoefend op advies van de procureurs-
generaal bij de hoven van beroep (Verslag van de Hoge Raad voor de Justitie over het 
algemeen toezicht op en de bevordering van de aanwending van de middelen van interne 
controle binnen de rechterlijke orde (2002-2003), 49). 
120 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Les pourvois dans l'intérêt de la loi et les dénonciations 
sur ordre du Ministre de la justice”, J.T. 1964, 477.  
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assimilées. En outre, les dispositions légales qui régissent la matière répressive 
sont le plus souvent des dispositions d’ordre public; il n’en est point ainsi, en ce qui 
concerne les dispositions des lois civiles.”121  

 

38. Een cassatievoorziening in het belang van de wet kan dus betrekking hebben 

op de problematiek van machtenscheiding, maar dat hoeft niet zo te zijn. Niet elke 

wetsschending levert immers een machtsoverschrijding op. Is er wel een 

machtsoverschrijding, dan is er nog een bijkomende toegangsweg tot het Hof van 

Cassatie. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie kan dan niet alleen uit 

eigen beweging een voorziening instellen, maar daar ook door de minister van 

Justitie toe verplicht worden.122 Deze bevoegdheid krijgt de minister in artikel 1088 

Ger.W., dat net als artikel  1089 teruggaat op de wet van 27 ventôse jaar VIII (artikel 

80). Dit artikel, dat in strafzaken zijn – iets ruimere – tegenhanger vindt in artikel 441 

Sv, luidt als volgt: 

 
“De handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie 
[…] hun bevoegdheid mochten hebben overschreden, worden […] door de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie aangebracht bij dit hof, op voorschrift 
van de minister van Justitie, zelfs wanneer de wettelijke termijn voor de voorziening 
in cassatie verstreken is en geen enkele partij in voorziening is gekomen. 
 
Het Hof vernietigt de handelingen, indien daartoe grond bestaat.” 

  

De voorziening in cassatie op voorschrift van de minister van Justitie kadert 

uitdrukkelijk in de problematiek van machtenscheiding. De “bevoegdheids”-

overschrijding waarvan hier sprake beduidt immers een “machts”-overschrijding, 

zoals ook blijkt uit de Franse term “excès des pouvoirs”. Zij is zowel aanwezig 

wanneer de rechter zich zonder (grond)wettelijke grondslag in de uitoefening van de 

wetgevende of uitvoerende functie heeft ingemengd als wanneer hij de uitoefening 

daarvan verhindert of censureert. Dat dit ook het geval is wanneer een rechterlijke 

beslissing een wetsbepaling dusdanig “kennelijk, grovelijk of zwaar” miskent dat zij 
                                            
121 R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Les pourvois dans l'intérêt de la loi et les dénonciations 
sur ordre du Ministre de la justice”, J.T. 1964, (477) 481; vgl. J. LINSMEAU, en H. 
BOULARBAH, “La Cour de cassation, entre le pourvoi et les conclusions du ministère public” 
in X. (ed.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, 
administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, (171) 185:  “Les pourvois dans 
l’intérêt de la loi se comptent en matière civile sur les doigts de la main.” 
122 Luidens artikel 441 Sv. staat deze mogelijkheid in strafzaken ook open voor alle 
gerechtelijke akten, arresten of vonnissen “die strijdig zijn met de wet”. 
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geen uitstaans meer heeft met de oorspronkelijke betekenis daarvan, erkennen 

zowel DUMON als HAYOIT DE TERMICOURT.123 De cassatievoorziening op voorschrift 

van de minister is dus een verweermiddel bij uitstek tegen rechtsvormend optreden in 

strijd met de wet. 

Door het toekennen van dit ius agendi aan de minister van Justitie heeft de 

wetgever deze dan ook zonder meer aangesteld als één van de “waakhonden” ten 

opzichte van de rechterlijke orde. Wanneer de rechters het domein van de andere 

staatsorganen ten onrechte betreden, wanneer zij zich zonder (grond)wettelijke 

grondslag één van de andere overheidsfuncties toe-eigenen, kan de minister daarop 

reageren door aangifte bij de procureur-generaal, die vervolgens verplicht is de zaak 

voor het Hof te brengen. Toch wordt de rechterlijke orde niet zonder meer onder de 

“voogdij” van de minister van Justitie gebracht: het blijft het Hof van Cassatie dat de 

uiteindelijke beslissing neemt. Door die verdeling van het initiatiefrecht en de 

beslissingsmacht kan de rechterlijke orde haar noodzakelijke onafhankelijkheid 

bewaren, zonder dat deze tot onverantwoordelijkheid leidt.   

Zoals hoger al werd aangegeven, komt de cassatievoorziening in het belang van 

de wet vooral in strafzaken voor. De rol van de cassatievoorziening op voorschrift van 

de minister lijkt dan ook het belangrijkst in burgerlijke zaken. Toch kan ook dit middel 

in de praktijk zijn controlerende rol niet helemaal waarmaken. Het blijkt immers dat de 

minister in de regel slechts tussenkomt op vraag van in de zaak betrokken partijen of 

andere belanghebbenden, en eerder zelden op eigen initiatief.124  De dossiers 

worden bij de FOD Justitie aangebracht – meestal door de slachtoffers van de 

betrokken handelingen of hun advocaten, af en toe ook door het openbaar ministerie 

– eerder dan dat die er actief naar op zoek gaat.125 In ieder geval is er geen 

systematische opvolging van de handelingen van de rechterlijke orde met het oog op 

                                            
123 F. DUMON, “Artikel 1088-1091 en artikel 1117 Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., 9-10 en R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Les pourvois dans l'intérêt de la loi et 
les dénonciations sur ordre du Ministre de la justice”, J.T. 1964, (477) 482-484, met de 
verwijzingen aldaar. 
124 Informatie bekomen in een telefoongesprek met het diensthoofd gerechtelijk recht van de 
Federale Overheidsdienst Justitie, de heer J. MATTHIJS, op vrijdag 6 augustus 2004. 
125 In tegenstelling tot de cassatie in het belang van de wet heeft die op voorschrift van de 
minister wel degelijk gevolgen voor de partijen. Dit verklaart waarom zij vaak vragende partij 
zijn voor een dergelijk optreden. 
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het uitoefenen van het besproken toezicht. Al kan hierover geen precieze uitspraak 

gedaan worden,126 toch lijkt het dus dat ook de cassatievoorziening op voorschrift 

van de minister in burgerlijke zaken een relatieve zeldzaamheid blijft. In ieder geval 

zal deze niet de bres kunnen dichten die door het gebrek aan optreden van partijen 

ontstaat.  

 

39. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie is overigens niet het enige lid 

van het openbaar ministerie dat een rol kan spelen in de door ons behandelde 

problematiek. Het is immers een wezenlijke taak van alle leden van het openbaar 

ministerie, ook van die aangesteld bij de gewone hoven en rechtbanken, om te 

waken over het algemeen belang en de basisbeginselen van onze rechtsorde, 

waaronder de scheiding der machten.127 In het geval van een machtsoverschrijding 

door de rechter kunnen zij dan ook ingrijpen door het nemen van de gepaste 

vorderingen. In strafzaken is dat eenvoudig: het openbaar ministerie is dan partij en 

kan gewoon een rechtsmiddel instellen. In burgerlijke zaken ligt dat moeilijker. Het 

openbaar ministerie heeft dan enkel de mogelijkheid ambtshalve een rechtsmiddel in 

te stellen “in de gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens als de openbare 

orde zijn tussenkomst vergt” (artikel 138, zesde lid Ger.W.). Die laatste mogelijkheid 

wordt door het Hof van Cassatie echter vrij restrictief geïnterpreteerd. Zij houdt in dat 

“de openbare orde in het gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen 

moet worden”.128 Een eenvoudige wetsschending, zelfs één tegen de openbare orde, 

                                            
126 Het optreden van de FOD Justitie in dit soort zaken wordt immers niet als zodanig 
ontsloten: eventuele tussenkomsten worden in het werkingsverslag gewoon bij het betrokken 
wetsartikel vermeld. Vermits de minister hier, althans in de ogen van de dienst, optreedt als 
lid van de rechterlijke macht, zouden die zaken bovendien niet onder de openbaarheid van 
bestuur vallen. Ook de summiere informatie in het jaarverslag van het Hof van Cassatie 
terzake (opgesteld sinds 1998, enkel aanduiding van het – overigens lage – aantal zaken) en 
in de verslagen van de Hoge Raad van de Justitie over de interne controlemiddelen binnen 
de rechterlijke orde (sinds 1999, zeer korte inhoudelijke ontsluiting van de effectief ingestelde 
voorzieningen), biedt weinig zicht op de wijze waarop de minister zijn initiatiefbevoegdheid 
uitoefent. 
127 In dat kader past ook de algemene controle- en toezichtsbevoegdheid van het openbaar 
ministerie over de regelmatigheid van de dienst en de uitvoering van de wetten en 
verordeningen in de rechtbanken (art. 140 en 399 Ger. W.). Hierover: J. DU JARDIN, “De 
niet-strafrechtelijke taken van het Openbaar Ministerie”, R.W. 2004-05, (761) 781-782. 
128 Cass. 5 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 15; Cass. 3 april 1994, Arr. Cass. 1995, 373; Cass. 
14 september 1989, Arr. Cass. 1989-90, 59. 
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volstaat daartoe niet.129 Anders  dan bij de cassatievoorziening in het belang van de 

wet concentreert men zich bij deze tussenkomst dus niet zozeer op de mogelijke 

rechtsvormende consequenties van de uitspraak, maar wil men vooral remediëren 

aan de feitelijke toestand die daaruit resulteert. Toch lijken een aantal auteurs en 

rechterlijke uitspraken ervan uit te gaan dat, minstens in de relatie tot het bestuur, de 

loutere machtsoverschrijding door de rechter kan volstaan om te gewagen van een 

“toestand waaraan verholpen moet worden”.130 

 

40. Het gewenste disciplinerend effect kan ten aanzien van individuele rechters 

ook uitgaan van de tuchtbevoegdheid binnen de rechterlijke orde. Het betreden van 

het domein van de wetgever kan immers geredelijk beschouwd worden als het 

“verzuimen van de ambtsplichten” of als “afbreuk aan de waardigheid van het ambt 

van rechter” (art. 400, eerste  lid Ger.W.). Meer nog, het is zelfs een misdrijf. Het 

hoger geciteerde artikel 237 van het Strafwetboek dat de leden en leden-assessoren 

van de hoven en rechtbanken “die zich in de uitoefening van de wetgevende macht 

inmengen”, strafbaar acht, laat daarover geen twijfel bestaan. In het geval van een 

bewuste usurpatie van de wetgevende functie, lijkt dus zowel een strafvordering als 

een tuchtvervolging tegen de rechter mogelijk. 

 

41. Het moge evenwel duidelijk zijn dat deze laatste middelen niet licht 

aangewend zullen worden en zich vooral richten tot bijzonder hardleerse individuele 

rechters. Zolang hun aantal niet te groot is, zijn het trouwens ook niet die echt 

“revolutionaire” rechters die voor de wetgever de grootste bedreiging zijn. Die haalt 

men er immers makkelijk genoeg uit. Bedreigender op het vlak van de rechtsvorming, 

dat ons in dit onderzoek toch in hoofdzaak interesseert, is een meer sluipend proces, 

waarin rechters niet zozeer herkenbaar “wetgevend” optreden, maar veeleer in stilte, 

                                            
129 Cass. 11 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 930; Cass. 1 oktober 1975, Arr. Cass. 1976, 141; 
Cass. 3 september 1975, Arr. Cass. 1976, 19. 
130 Cass. 14 september 1989, Arr. Cass. 1989-90, 59 (met als bestreden arrest: Luik 22 
januari 1988, J.L.M.B. 1988, 160, waarin evenwel ook veel aandacht besteed wordt aan de 
gevolgen van de machtsoverschrijding); Luik 3 december 1992, J.L.M.B. 1993, 657; Luik 23 
november 1979, Pas. 1980, II, 19; G. CLOSSET-MARCHAL, “Le pouvoir d’action du 
ministère public en matière civil” in X. (ed.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar 
ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 
(57) 66; J. MATTHIJS, Openbaar Ministerie in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1982, 170.  
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onder het mom van pakweg interpretatie of grondwettigheidstoets, de wetgeving naar 

hun hand zetten zonder dat iemand er nog echt van opkijkt. Voor dat soort uitspraken 

zal men nooit een strafvervolging opstarten. Bovendien zal de wetgever daarop niet 

snel reageren: daarvoor dienen de hoger besproken rechtsmiddelen net. Een echt 

probleem stelt zich dus pas als er te veel van die uitspraken tegelijk zijn, zodat de 

hoogste rechtscolleges overspoeld worden – het fenomeen van de “vaste 

rechtspraak” – of wanneer die rechtscolleges zich daar zelf bij aansluiten. En 

daarmee komen we bij een belangrijk vertrouwenspunt: de taak van het Hof van 

Cassatie zelf. 
 

B. HET HOOGSTE RECHTSCOLLEGE: HET HOF VAN CASSATIE 
 

42. Het Hof van Cassatie moet waken over de “juiste” interpretatie van de wet. 

Het staat niet in voor de billijkheid van de uitspraak tussen partijen, maar wel voor de 

correctheid van de juridische redengeving. Als er verschillende interpretaties aan de 

wet gegeven worden, dan kan er daarvan maar één enkele juist zijn, zo stelt de 

Grondwetgever, en het is de taak van het Hof van Cassatie om aan te wijzen welke 

dat is. Men kan zich afvragen of dit een “rechterlijke” of een “wetgevende” taak is.131 

Vooral de gevolgen hiervan zijn belangrijk: is het Hof gebonden aan de hoger 

geschetste grenzen van het rechtspreken, of kan het daarentegen een vrije keuze 

maken op basis van een eigen motivering? Het antwoord op deze vraag ligt in de 

artikelen 36 en 40 van de Grondwet. Aan het Hof wordt als deel van de ruimere 

groep van “hoven en rechtbanken” niet de wetgevende, maar de rechterlijke macht 

opgedragen.132 Het Hof van Cassatie is dus evenzeer als de andere rechters 

                                            
131 Hierover F. DUMON, “Artikel 95 G.W. (oud)” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 11-14, 
die de zienswijzen van de procureurs-generaal LECLERCQ en CORNIL tegenover elkaar 
plaatst (onder verwijzing naar hun respectieve redes “De la Cour de Cassation” (1925) en 
“Het Hof van Verbreking: oorsprong en aard” (1948), beide uitgegeven in de reeks “Redes 
uitgesproken… bij het Hof van Verbreking van België” van Bruylant, de eerste enkel in het 
Frans, de tweede in beide landstalen (tevens opgenomen in het Frans in J.T. 1948, 453-
461)). 
132 Vgl. de opmerkingen met betrekking tot de bevoegdheid van het Hof in het Verslag van 
RAIKEM, die echter vooral focust op de verhouding tot de andere rechtbanken: “La cour de 
cassation ne doit pas plus sortir du cercle de ses attributions que les autres tribunaux. Mais 
comment l’y faire rentrer, si elle en sortait? Elle n’a pas d’autorité supérieure dans l’ordre des 
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gebonden aan de richtlijnen van de wetgever. Meer nog, de essentie van zijn taak is 

gelegen in het sanctioneren van die richtlijnen. Het is niet meer dan logisch dat het 

daar dan ook zelf niet van afwijkt. Het Hof van Cassatie is dan misschien geen 

gewone rechter – de voorziening in cassatie is niet voor niets een “buitengewoon” 

rechtsmiddel – maar het is zeker geen wetgever. Het moet de regels toepassen, niet 

de regels maken. Enkel als de wet geen oplossing aanreikt, is er ruimte voor een 

eigen inbreng, maar zelfs dan moet het Hof blijk geven van een zekere 

“wetgevingstrouw” door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de algemene lijnen in de 

bestaande wetgeving.  

 

43. Het Hof van Cassatie heeft echter niet alleen een controlerende, maar ook 

een sturende taak. Door het aangeven van de “enige” betekenis van de wet zorgt het 

Hof voor eenheid binnen de rechtspraak en bevordert het de rechtsvrede. Op die 

manier kan het Hof ook deelnemen aan de rechtsvorming, door het uitklaren van de 

betekenis van de wetten. Het belang van deze taak wordt in het Gerechtelijk 

Wetboek van 1967 erkend en benadrukt in artikel 612. Daarin wordt uitdrukkelijk 

aangegeven dat een cassatievoorziening (in het belang van de wet) in het bijzonder 

nuttig kan zijn wanneer er in de lagere rechtspraak “een blijvend verschil van 

interpretatie omtrent een rechtspunt blijkt”.133 De laatste decennia heeft deze 

                                                                                                                                         
juridictions. Afin de la renfermer dans le cercle de ses attributions, la constitution lui interdit la 
connaissance du fond des affaires.” ([J. VAN OVERLOOP], Exposé des motifs…, Brussel, 
Goemaere, 1864, 613; E. HUYTTENS, Discussions…, IV, Brussel, Société typographique 
belge, 1844, 96 – eigen cursivering). Hieruit blijkt duidelijk dat de Grondwetgever ook het Hof 
van Cassatie opvatte als een rechtscollege. Het antwoord dat hij op de vraag naar een 
mogelijke bevoegdheidsoverschrijding gaf, met name dat het Hof niet in de beoordeling van 
de zaken zelf mag treden, heeft echter betrekking op de bevoegdheidsverdeling binnen de 
rechterlijke orde, niet op die ten aanzien van de wetgever. De parlementaire voorbereiding 
van de wet van 1865 over het recht op authentieke uitlegging, die hierna nog ter sprake 
komt, verklaart dit vanuit het vertrouwen dat de Grondwetgever in het Hof had: “On ne 
pouvait supposer que la cour de cassation, instituée pour veiller au respect des lois, violerait 
elle-même ce qu’elle avait pour unique mission de défendre; mais il fallait pourvoir à ce 
qu’elle n’empiétât sur les prérogatives des autres tribunaux.” (Commissieverslag bij de wet 
van 7 juli 1865 tot vervanging van de artikelen 23, 24 en 25 van de wet van 4 augustus 1832 
betreffende de gerechtelijke organisatie, in voetnoot opgenomen in Pasin. 1865, (215) 222). 
133 Met deze zinsnede wou Koninklijk Commissaris VAN REEPINGHEN meer nauwkeurigheid 
brengen in verband met de voorzieningen in het belang van de wet om aldus meer 
doelmatigheid te geven aan de taak van het Hof van Cassatie in het doctrinaal toezicht dat 
het houdt op de werking van hoven en rechtbanken (Verslag van de heer Charles Van 
Reepinghen, Koninklijk Commissaris van de Gerechtelijke Hervorming, Parl. St. Senaat 
1963-64, nr. 60, 146). 
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sturende rol alleen maar aan belang gewonnen. Door de toenemende complexiteit 

van de regelgeving en een frequent beroep op vage normen wordt rechterlijke 

“Aufklärung” daarvan immers steeds meer noodzakelijk. Het terrein dat door de 

wetgever blank gelaten wordt voor rechterlijke invulling op grond van artikel 5 Ger.W. 

wordt hierdoor steeds groter. Het is een verdienste van het Hof van Cassatie dat het 

de feitenrechters in deze materies niet onbegeleid laat, al laat het Hof nog te vaak na 

zijn beslissingen voldoende transparant te motiveren.134 Toch houdt deze evolutie 

ook een gevaar in. Naarmate het Hof van Cassatie er meer van overtuigd raakt dat 

het tot zijn essentiële taken behoort om “een harmonieuze en evenwichtige evolutie 

van het recht te verzekeren dankzij beslissingen van het Hof die de vooruitgang 

bevorderen terwijl ze deze evolutie ook begeleiden”,135 stijgt ook de kans dat het 

daarbij uit het oog verliest – al beweert het in arresten en jaarverslagen voorlopig van 

niet – dat het slechts oplossingen kan aanreiken “in zoverre de wetten dit toelaten”.136 

Het grootste gevaar onder artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek komt op dit moment 

dan ook van het Hof van Cassatie zelf. Al binden zijn uitspraken de andere rechters 

in beginsel niet,137 het gezag daarvan is zo groot dat die zich daardoor doorgaans 

toch zullen laten leiden. Bovendien stelt geen enkele rechter zijn uitspraken graag 

bloot aan een zekere vernietiging in cassatie. Van zodra het Hof zich daarom een 

aantal keren, soms zelfs een enkele keer, heeft uitgesproken over een bepaald punt, 

zullen de feitenrechters die oplossing veelal bijtreden. Het feit dat die uitspraak, per 

hypothese, tegen de wet zou kunnen indruisen, maakt hierbij weinig verschil. Zou het 

Hof zich dus bij het voeren van zijn wettigheidscontrole niet langer gebonden achten 

                                            
134 W. VAN GERVEN, “Creatieve rechtspraak?”, R.W. 1997-98, (209) 219-220. 
135 Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België 2003-II, Brussel, Drukkerij van het 
Belgisch Staatsblad, 2003, 197; in zijn eerste jaarverslag is het Hof meer uitgebreid blijven 
stilstaan bij zijn opdracht en een aantal kritieken daarop (zie Jaarverslag van het Hof van 
Cassatie van België 1997-98, Brussel, Drukkerij van het Belgisch Staatsblad, 1998, 29-46 en 
75-83: in dit verslag, dat het Hof aangrijpt om een aantal auteurs van antwoord te dienen die 
vinden dat het met zijn rechtsvormende taak niet ver genoeg gaat – ietwat de omgekeerde 
onderzoekshypothese dan die uit dit onderzoek dus – toont het Hof zich ook zelf sterk 
bewust van de beperkingen die uit het “rechterlijke”, en dus “niet-wetgevende”, karakter van 
zijn opdracht voortvloeien; de vraag of het dit bewustzijn ook in de praktijk van de 
oordeelsvorming steeds aan de dag legt, is deel van dít onderzoek).  
136 Jaarverslag  2003-II, 196. 
137 Enkel wanneer het een tweede cassatie in dezelfde zaak betreft, is het arrest op het 
besliste rechtspunt bindend voor de rechter naar wie de zaak verwezen wordt (art. 1120 
Ger.W.). 
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door de wilsuitingen van de wetgever, of daartegen op één of andere manier 

oppositie willen voeren door het bevestigen van dissidente uitspraken van lagere 

rechters, dan zit de wetgever met een probleem. De in het individuele geval 

uitgesproken “rechtspraak” zal immers in de ogen van de recht(er)sgemeenschap al 

snel “regel” worden en een censuur door het Hof van Cassatie zelf is natuurlijk niet 

meer mogelijk. De “vriend” van de wetgever is dan vijand geworden, maar wat kan hij 

daaraan doen? 

 

44. De eerste en schijnbaar meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk 

het probleem te vermijden. Als de manier waarop het Hof van Cassatie een wet 

interpreteert de wetgever stoort, dan moet de wetgever die wet maar zelf 

interpreteren. Niet voor niets bepaalt artikel 84 van de Grondwet dat “alleen de wet 

een authentieke uitlegging van de wetten kan geven”.138 Het laatste woord over de 

juiste betekenis van een wet blijft dus in handen van diegene die de wet gemaakt 

heeft. Stelt de wetgever vast dat het Hof van Cassatie – of andere rechters natuurlijk, 

maar dan kan de wetgever nog het standpunt van het Hof afwachten, vandaar dat ik 

dit middel pas hier behandel – de wet niet afdwingt zoals hij die bedoeld heeft, dan 

kan hij ingrijpen. De interpretatie die hij oplegt, is bindend voor alle rechters in alle 

nog niet definitief berechte zaken, ook de reeds aanhangige (art. 7 Ger.W.). Vermits 

hier enkel de juiste interpretatie van een reeds bestaande wet aangegeven wordt, 

niet een nieuwe wet genomen, wordt de wet immers geacht steeds zo geluid te 

hebben, zodat alle rechters die moeten toepassen. Op die manier kan dit middel dus 

ook een oplossing bieden wanneer het Hof van Cassatie dreigt overspoeld te worden 

met dissidente uitspraken van lagere rechters. Toch moet deze bevoegdheid ook met 

mate aangewend worden. Een interpretatieve wet mag enkel genomen worden met 

het oog op het aspect van rechtsvorming. Het kan geenszins de bedoeling zijn dat de 

wetgever dit instrument gaat aanwenden om invloed uit te oefenen in individuele 

gevallen. Dan zou hij immers zelf de scheiding der machten met de voeten treden: 

het oordelen over concrete geschillen hoort tot het wezen van de rechterlijke 

opdracht en de wetgever heeft zich daarin niet te mengen.  

                                            
138 Artikel 133 G.W. bevat een analoge bepaling voor decreten. Zie voor een recente, 
indringende bijdrage over het onderwerp van de authentieke uitlegging: W. VERRIJDT, “De 
interpretatieve wet: retroactiviteit en rechtszekerheid”, T.B.P. 2007, 259-280. 
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Historisch gezien heeft de wetgever zich toch een tijdlang de bevoegdheid 

voorbehouden om met een interpretatieve wet tussen te komen in een hangende 
zaak: het gaat dan om het zogenaamde “référé législatif” of de “justice retenue”. De 
bedoeling hiervan was in hoofdzaak het doorbreken van een mogelijke impasse 
ingeval van meningsverschillen binnen de rechterlijke orde. In het bijzonder dacht 
men aan het geval dat de verschillende hoven van beroep – in die tijd waren dat er 
drie – blijvend oppositie zouden voeren tegen een uitspraak van het Hof van 
Cassatie op een bepaald punt. Daarom werd bepaald dat als er tweemaal cassatie 
plaatsvond op hetzelfde rechtspunt in dezelfde zaak, de wetgever zou tussenkomen 
met een uitleggingswet (art. 23-24 van de wet van 4 augustus 1832 op de 
gerechtelijke organisatie). Het derde hof van beroep waarnaar de zaak verwezen 
werd, zou dan moeten oordelen overeenkomstig die uitleggingswet (art. 25).  

Omtrent deze techniek bestond reeds bij de Grondwetgever enige aarzeling.139 
De wetgever wordt immers gedwongen zich te mengen in individuele gevallen, 
hetgeen nadrukkelijk niet tot zijn taak behoort. Daarenboven heeft een 
uitleggingswet steeds een retroactief effect, iets wat zo veel mogelijk vermeden 
moet worden. Praktisch gezien bleek de tussenkomst van de wetgever bovendien 
tijdrovend en werd de onenigheid vaak verplaatst van de rechterlijke orde naar de 
banken van het parlement. Er vond immers ook interpretatie plaats in geval van 
onduidelijkheden of lacunes waarover de wetgever zelf nog geen uitgesproken 
mening had. Toch had de “interprétation” zijn nut. Er was immers íets nodig om de 
impasse te doorbreken aangezien het Hof van Cassatie op dat ogenblik nog geen 
mogelijkheid had om zijn mening door te drukken.140 

In 1865 dan heeft de wetgever het systeem ingevoerd dat we nu nog terugvinden 
in artikel 1120 Ger. W. Na tweede cassatie in dezelfde zaak is er géén verplichte 
tussenkomst van de wetgever meer, maar wordt de beslissing van het Hof op dat 
rechtspunt bindend voor de rechter naar wie de zaak verwezen wordt. Dit betekent 
evenwel niet dat er iets verandert aan de grondwettelijke machtenverdeling. De 
interpretatiebevoegdheid van het Hof blijft beperkt tot de “interprétation spéciale”, 
die enkel bindend is voor het specifieke geval en die inherent is aan de rechterlijke 
taak – het concretiseren van de algemene regel. Die interpretatie wordt nu gewoon 
onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden in een beperkte mate bindend. De 
“interprétation générale”, d.i. het op algemene wijze uitzeggen van de betekenis van 
een wet waarin die interpretatie geïncorporeerd wordt, blijft evenwel de bevoegdheid 
van de wetgever. Immers, “[a]utoriser le pouvoir judiciaire à interpréter par voie 
réglementaire une disposition de loi, ce serait lui permettre un empiétement sur les 
attributions de la législature.”141 En rechters moeten rechters blijven… 

Toch kan niet worden ontkend dat door deze stap de sturende rol van het Hof 
van Cassatie alleen maar aan kracht gewonnen heeft. Een arrest dat gewezen 
wordt in verenigde kamers na tweede cassatie zal zich met bijzondere kracht als 
richtinggevend aan de recht(er)sgemeenschap opdringen. Het is dan ook niet meer 

                                            
139 Zie de commentaar op artikel 28 (het latere 84) in het Verslag over de titel “De Machten”: 
[J. VAN OVERLOOP], Exposé des motifs…, Brussel, Goemaere, 1864, 356; E. HUYTTENS, 
Discussions…, IV, Brussel, Société typographique belge, 1844, 69. 
140 Men leze hierover de parlementaire voorbereiding bij enerzijds de Wet van 4 augustus 
1832 betreffende de gerechtelijke organisatie (in voetnoot opgenomen in Pasin. 1832, (465) 
473-475), anderzijds de wijzigende wet van 1865 (in voetnoot opgenomen in Pasin. 1865, 
215-224). Zie over de oorsprong van deze instelling ook A. ALEN, Rechter en bestuur…, II, 
Antwerpen, Kluwer, 1984, 498-504. 
141 Pasin. 1865, (215) 219. 
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dan logisch dat ook de wetgever van dit soort arresten op de hoogte gebracht wordt. 
Met dat doel werd bepaald dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie deze 
beslissingen doet toekomen aan de minister van Justitie, die daarover ieder jaar 
verslag uitbrengt aan de Kamers (art. 1121 Ger.W., dat een overname is van artikel 
4 van de wet van 1865). In dit verslag worden trouwens ook de arresten gewezen 
op een cassatievoorziening in het belang van de wet of op vordering van de minister 
vermeld. De Wetgevende Kamers kunnen dan zelf beslissen of zij het nodig achten 
hierop te reageren met een interpretatieve wet of anderszins. 

 

Door de interpretatie van delicate gevallen in eigen handen te houden, kan de 

wetgever zich zich dus veel problemen besparen. Bestond er een meningsverschil 

tussen het Hof van Cassatie en de andere hoven en rechtbanken, dan kwam de 

wetgever vroeger verplicht tussen. Dat was de historische methode van de “justice 

retenue”. Naar aanleiding van concrete geschillen waarin de betekenis en de zin van 

de wetgeving in vraag gesteld werd – wat men wilde detecteren aan de hand van de 

onenigheid binnen de rechterlijke orde – boog de wetgever zich over de juiste 

betekenis van zijn eigen wetten. Deze betekenis werd vervolgens uitgelegd in een 

“interpretatieve” wet waarnaar de hoven en de rechtbanken zich moesten gedragen.  

Op dit ogenblik beslist de wetgever zelf wanneer hij een interpretatieve wet nodig 

acht. Toch is hij daarin niet helemaal vrij. Het Grondwettelijk Hof zal immers 

controleren of een interpretatieve wet wel echt een “uitlegging” verschaft, en of het 

misschien geen gewone wijzigende wet in vermomming is.142 De automatische 

terugwerkende kracht van de uitleggingswet kan de wetgever er immers wel eens toe 

verleiden daarop een (oneigenlijk) beroep te doen om het principiële 

retroactiviteitsverbod te omzeilen, of erger nog, om invloed uit te oefenen op concrete 

hangende rechtsgedingen, waarbij de staat meer dan een louter rechtsvormend 

belang heeft. Het Grondwettelijk Hof zal de geoorloofdheid van die tussenkomst dan 

beoordelen alsof het om een gewone wetswijziging ging. 

Bij het beoordelen of een wet een interpretatieve wet is, heeft het Grondwettelijk 

Hof zich aanvankelijk erg streng opgesteld. Tot voor kort was er volgens het Hof 

immers slechts sprake van een échte interpretatieve wet “in zoverre de 

geïnterpreteerde bepaling vanaf haar oorsprong redelijkerwijze niet anders kon 

worden begrepen dan is aangegeven in de interpretatieve bepaling”.143 Deze 

                                            
142 Zie bijv. recent nog Grondwettelijk Hof nr. 25/2005, 2 februari 2005. 
143 Grondwettelijk Hof nr. 25/2005, 2 februari 2005, overweging B.8.3-B.8.4; Grondwettelijk 
Hof nr. 193/2004, 24 november 2004, zelfde overwegingen (schorsingsarrest voorafgaand 
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opvatting leek echter wat te streng. Een interpretatieve wet moet immers ook kunnen 

dienen om een keuze te maken tussen verschillende mogelijke interpretaties. 144 Het 

is dan ook terecht dat het Grondwettelijk Hof die opvatting in een recent arrest 

genuanceerd heeft en voortaan aanvaardt dat het volstaat dat de interpretatieve wet 

“aan een wetsbepaling de betekenis geeft die de wetgever bij de aanneming ervan 

heeft willen geven en die zij redelijkerwijze kon krijgen.”145 Op die manier wordt 

voldoende tegemoetgekomen aan de zorg voor rechtszekerheid die het 

Grondwettelijk Hof aanvankelijk tot zijn strenge oordeel had gebracht.146 

 

45. Is een interpretatieve wet om één of andere reden niet dienstig of niet 

mogelijk – bijv. omdat de bewoordingen van de wet dubbelzinniger zijn dan de 

bedoeling van de wetgever was – dan kan die een beroep doen op een volgend 

middel: de gewone wetswijziging. De “nieuwe” oplossing van de wetgever heeft dan 

in beginsel geen terugwerkende kracht. Wil de wetgever die terugwerkende kracht 

                                                                                                                                         
aan dat van 2 februari 2005, verschenen in R.W. met noot F. DEWAELE); Grondwettelijk Hof 
nr. 160/2003, 10 december 2003, overweging B.8.7.2-B.8.7.3 en Grondwettelijk Hof nr. 
189/2002, 19 december 2002, overweging B.12.3-B.12.4; vgl. met de omschrijving in een 
eerder arrest waar het nog in het algemeen luidde dat “een wetsbepaling interpretatief (is) 
wanneer zij, met terugwerkende kracht, een andere wetsbepaling uitlegt en verklaart” 
(Grondwettelijk Hof nr. 37/93, 19 mei 1993, overweging B.3.2).  
144 Vgl. de opvatting van het Hof van Cassatie en de meeste auteurs die in de aanwezigheid 
van onduidelijkheid net een bestaansvoorwaarde van de interpretatieve wet zien: Cass. 17 
februari 2000, Arr.Cass. 2000, 453; Cass. 4 november 1996 (twee arresten), Arr.Cass. 1996, 
981 en 986 (“Overwegende dat een uitleggingswet een wet is die betreffende een punt waar 
de rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing geeft, die door de rechtspraak had 
kunnen worden aangenomen”); G. CLOSSET-MARCHAL, L’application dans le temps des 
lois de droit judiciaire civil, Brussel, Bruylant, 41-42; H. COREMANS en M. VAN DAMME, 
Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, Die Keure, 2001, 
71-74; P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd in A.P.R., Antwerpen, Kluwer, 1999, 
99-101; P. POPELIER, “Interpretatieve wetten moeten interpreteren”, (noot onder 
Grondwettelijk Hof nr. 189/2002, 19 december 2002), R.W. 2002-03, (1460) 1461-1462; J. 
VAN NIEUWENHOVE, “Interpretatieve wetten en behoorlijke regelgeving”, T.V.W. 1999, (I-
127) I-130 jo. I-134. 
145 Grondwettelijk Hof nr. 102/2006, 21 juni 2006, overweging B.5.2 – eigen cursivering. 
146 Dit geldt zelfs wanneer een interpretatieve wet ingaat tegen een vaststaande rechtspraak. 
Er rijst dan immers niet méér een probleem van terugwerkende kracht dan bij het omgaan 
van een hoogste rechtscollege. Het gaat immers steeds om oplossingen die de rechtspraak 
ook zelf had kunnen aannemen. Vermits zij uiteindelijk de wil van de wetgever blijken, was 
dat zelfs geboden. Bovendien zou de wetgever in het andere geval een belangrijk 
verweermiddel verliezen tegen rechterlijke dissidenties, van zodra die maar voldoende talrijk 
zijn. Zie nochtans P. POPELIER, “Interpretatieve…”, R.W. 2002-03, (1460) 1462-1463, die 
meent dat er hier een probleem onder het rechtszekerheidsbeginsel kan rijzen. 
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toch, dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Gelet op de nefaste invloed 

ervan op de rechtszekerheid, geldt in ons rechtsstelsel immers een principieel 

retroactiviteitsverbod. Enkel wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van 

een doelstelling van algemeen belang of voor de goede werking of de continuïteit van 

de openbare dienst, kan de terugwerkende kracht worden verantwoord. Indien 

bovendien blijkt dat de terugwerkende kracht tot gevolg heeft dat de afloop van een 

of meer gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of dat 

rechtscolleges verhinderd worden zich uit te spreken over een aanhangig gemaakte 

rechtsvraag, is bovendien vereist dat “uitzonderlijke omstandigheden of dwingende 

motieven van algemeen belang” de tussenkomst van de wetgever kunnen 

verantwoorden.147 Of het aanvoelen van de wetgever dat de rechtspraak een loopje 

neemt met zijn oorspronkelijke wetgeving, hiervoor zou kunnen volstaan is echter 

nog zeer de vraag. In het bijzonder wanneer men al vruchteloos gepoogd zou 

hebben de bepaling als interpretatief te laten kwalificeren door het Grondwettelijk 

Hof, lijkt dit een moeilijk te maken punt. 

 

46. Zowel voor het nemen van een interpretatieve wet als voor het doorvoeren 

van een gewone wetswijziging is natuurlijk vereist dat de wetgever zich ervan bewust 

is dat er hiertoe aanleiding bestaat. Dit vergt een oplettende wetgever, die actief zijn 

eigen belangen verdedigt: een zekere opvolging van de rechtspraak is vereist. Om 

deze taak te vergemakkelijken is wel in een aantal informatieverplichtingen voorzien. 

Bijzonder vermeldenswaard zijn hier de verplichte kennisgeving van arresten 

gewezen op voorziening in het belang van de wet en op tweede cassatie in dezelfde 

zaak – de situatie waarin er vroeger wetgevende interpretatie was – en het 

jaarverslag van het Hof van Cassatie.148 In dat verslag, immers, verschaft het Hof niet 

alleen de in artikel 340 § 3 Ger. W. gevraagde gegevens met betrekking tot werking 

                                            
147 Vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof: zie onder meer Grondwettelijk Hof nr. 
152/2006, 18 oktober 2006, overweging B.9; Grondwettelijk Hof, nr. 139/2006, 14 september 
2006, overweging B.12; Grondwettelijk Hof, nr. 55/2006, 19 april 2006, overweging B.6; 
Grondwettelijk Hof nr. 20/2006, 1 februari 2006, overweging B.13.2; Grondwettelijk Hof nr. 
180/2005, 7 december 2005, overweging B.7.1; Grondwettelijk Hof nr. 177/2005, 7 december 
2005, overweging B.18.1 . 
148 Opgesteld sinds 1998, aanvankelijk op grond van de (intussen weer opgeheven) artikelen 
136bis en ter Ger. W. Nu op basis van de algemene rapporteringsplicht van de hoven en 
rechtbanken uit de artikelen 340 en 346 Ger.W. 
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en organisatie, maar geeft het tevens een overzicht van zijn voornaamste 

rechtspraak van het besproken jaar. Ook wordt sinds 2000 door het openbaar 

ministerie een hoofdstuk de lege ferenda opgesteld met betrekking tot problemen die 

verband houden met de correcte toepassing van de wetten of met de werking van de 

rechterlijke orde.149 Op basis van deze informatie kan de wetgever vaststellen welke 

uitspraken volgens het Hof van Cassatie zelf een bijzonder gewicht hebben en 

nagaan of hij daarmee kan instemmen. De suggesties van het openbaar ministerie 

kunnen hem bovendien helpen om toekomstige problemen te vermijden. Tot nog toe 

werden deze jaarverslagen evenwel nog niet optimaal benut.150 Met het nieuw op te 

richten “Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie” zou hierin verandering 

komen.151  

Een bijzondere methode van informatievergaring is deze van het parlementair 

onderzoek.152 Het recht op onderzoek houdt voor de verschillende Wetgevende 

                                            
149 De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, evenals de verschillende procureurs-
generaal bij de verschillende Hoven van Beroep kunnen daarnaast ook suggesties doen aan 
de wetgever in hun zogenoemde “mercuriales”, waarvan overeenkomstig artikel 345 Ger. W. 
een afschrift bezorgd wordt aan de minister van Justitie. 
150 Procureur-Generaal DU JARDIN wijst er in zijn rede van 2004 op dat de commissies voor 
de Justitie van zowel Kamer als Senaat weliswaar de gewoonte hebben aangenomen om 
werkzittingen te wijden aan de analyse van het jaarverslag, en in het bijzonder aan de 
voorstellen van het parket, maar dat die voorstellen toch nog al te vaak zonder gevolg blijven 
(J. DU JARDIN, “De niet-strafrechtelijke taken van het Openbaar Ministerie”, R.W. 2004-05, 
(761) 780). Een precieze beschrijving van de opvolging van de (vroegere) voorstellen van het 
parket vindt men overigens terug in de hoofdstukken de lege ferenda van de daaropvolgende 
jaarverslagen. 
151 Zie de Wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie, B.S. 11 mei 2007; dit comité zal belast worden met het opvolgen en 
verbeteren van de kwaliteit van de wetgeving, in het bijzonder als reactie op klachten 
daarover van de “gebruikers” van die wetgeving, aan wie een knipperlichtfunctie wordt 
toevertrouwd, maar ook op basis van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de 
verslagen van de verschillende hoge rechtscolleges; artikel 11 van de Wet vraagt van de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en het College van procureurs-generaal een 
jaarlijks verslag, vergelijkbaar met het huidige hoofdstuk de lege ferenda, dat “een overzicht 
bevat van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken tijdens het voorbije gerechtelijk 
jaar moeilijkheden bij de toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd”. 
152 Het recht van onderzoek wordt aan de federale Wetgevende Kamers toegekend in artikel 
56 van de Grondwet. Voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen gebeurt dat in artikel 
40 BWHI (van overeenkomstige toepassing op Brussel volgens de artikelen 28 en 72 
Bijzondere wet Brusselse instellingen, op de Duitstalige Gemeenschap volgens artikel 44 
Wet Duitstalige Gemeenschap). Het is uitgewerkt in de Wet van 3 mei 1880 op het 
parlementair onderzoek, zoals gewijzigd bij Wet van 30 juni 1996, voor de federale kamers, 
in het Decreet van 1 maart 2002 voor het Vlaams Parlement en in de Ordonnantie van 19 juli 
2001 voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 



 

 

68

Kamers in dat zij zich over de punten van algemeen belang uit hun 

bevoegdheidsdomein in de meest brede zin mogen laten informeren. Zelfs het 

nemen van strafrechtelijke onderzoeksmaatregelen is hierbij toegelaten.153 Het 

parlementair onderzoek kan zowel aangewend worden als een instrument van 

beleidsvoorbereiding, als om de uitvoering van het beleid door de andere overheden 

te controleren. De Wetgevende Kamers zouden zich hiermee dus een beeld kunnen 

vormen van de goede werking van de rechterlijke orde als geheel, of van de 

rechtspraak in abstracto over een bepaald punt. Het is evenwel niet de bedoeling dat 

de Wetgevende Kamers zich met dit middel in de plaats stellen van de andere 

overheden, of zich machten toe-eigenen die hen niet gegeven zijn.154 Zelfs in het 

kader van een parlementair onderzoek kan de wetgever niet oordelen in een 

concreet burgerlijk geding of zelf een echte strafprocedure voeren. Daarom is 

bepaald dat een parlementair onderzoek niet in de plaats van een gerechtelijk 

onderzoek kan treden; het mag daarmee samenlopen, maar enkel op voorwaarde dat 

het het verloop daarvan niet hindert.155  

Eerder dan de zware weg van het parlementair onderzoek te bewandelen, zal 

men zich in de door ons behandelde problematiek in de regel tevreden stellen met 

een onrechtstreekse vorm van toezicht, met name met het stellen van vragen en 

                                            
153 Voor een meer uitvoerige begripsomschrijving, zie A. ALEN en F. MEERSSCHAUT, 
“Beschouwingen omtrent het wezen van het parlementair onderzoeksrecht” in Liber 
Amicorum Ernest Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, 3-19, i.h.b. nrs. 9-12, 16 en 20. 
154 Naar aanleiding van een aantal wetsvoorstellen tot uitbreiding van de bevoegdheden van 
de parlementaire onderzoekscommissies is er in het vorige decennium een hevig debat 
ontbrand omtrent de exacte draagwijdte van het parlementaire onderzoeksrecht en in het 
bijzonder omtrent de precieze verhouding ten opzichte van de prerogatieven van de 
rechterlijke orde. Verschillende eminente magistraten hebben zich toen in het debat 
gemengd (zie onder meer R. CHARLES, R. DELANGE, F. DUMON en W.J. GANSHOF VAN 
DER MEERSCH, “De grondwettelijke onafhankelijkheid van de rechterlijke macht”, R.W. 
1990-91, 16-20, F. DUMON, “De scheiding der staatsmachten. De grondwettelijke 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De parlementaire onderzoekscommissies”, R.W. 
1990-91, 169-176 en J. VELU, “Overwegingen omtrent de betrekkingen tussen de 
parlementaire onderzoekscommissies en de rechterlijke macht”, R.W. 1993-94, 209-220). Dit 
alles resulteerde uiteindelijk in de Wet van 30 juni 1996 tot wijziging van de wet van 3 mei 
1880 en artikel 458 van het Strafwetboek die voor een betere afstemming van parlementaire 
en gerechtelijke onderzoeken moest zorgen. Een uitvoerige bespreking van de inhoud en de 
genese van de nieuwe wet vindt men bij F. MEERSSCHAUT, “Het parlementair 
onderzoeksrecht van de federale wetgevende kamers na de wet van 30 juni 1996” in F. 
MEERSSCHAUT, M. VAN DER HULST en S. VAN DER JEUGHT, Parlementair 
onderzoeksrecht. Theorie en praktijk, Gent, Mys & Breesch, 1998, 1-165. 
155 Zie het nieuwe artikel 1 van de Wet van 1880. 
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interpellaties aan de regering, in het bijzonder de minister van Justitie. “Dit is immers 

de normale weg, vermits wanneer een tekortkoming van de rechterlijke [orde] wordt 

aangeklaagd, de minister van Justitie de mogelijkheid heeft om, via het openbaar 

ministerie, niet alleen ingelicht te worden, doch eventueel ook opdracht te geven de 

vereiste middelen aan te wenden. De verstrekte uitleg kan overigens wijzen op een 

gebrek in de wetgeving, in welk geval de wetgever hetzij op voorstel van de regering, 

hetzij op eigen initiatief kan optreden om dat te verhelpen.”156 Aan de minister van 

Justitie zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden of, en waarom, hij het niet nodig 

acht een bepaalde rechterlijke beslissing die inbreuk maakt op de wetgeving, aan te 

geven bij de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie om haar te laten vernietigen 

wegens machtsoverschrijding.157  

 

C. EEN BIJZONDER HOF: HET GRONDWETTELIJK HOF 
 

47. Net zoals het Hof van Cassatie is het Grondwettelijk Hof een hoogste 

rechtscollege. Toch kunnen de hogervermelde middelen van authentieke interpretatie 

en wetswijziging de wetgever geen soelaas bieden om een “verkeerd” beoordeelde 

interpretatie van het Grondwettelijk Hof zonder meer terug te draaien. Zoals hoger 

uiteengezet, immers, is het Grondwettelijk Hof een bijzonder hof. Het is de “rechter 

van de wet” en staat daarmee meteen boven de wet. Dat vloeit niet voort uit zijn 

functie – die nog steeds rechtsprekend is – maar uit de aard van zijn contentieux. Het 

Grondwettelijk Hof staat immers in voor de sanctionering van de Grondwet, en dat 

precies ten opzichte van de wetgever, en is aan niets of niemand verantwoording 

verschuldigd, behalve aan die Grondwet zelf. Dat maakt meteen ook dat de wetgever 

de standpunten van het Grondwettelijk Hof omtrent de grondwettigheid van bepaalde 

van zijn beleidsopties alleen aan de kant kan schuiven door de bijzondere vorm aan 

te nemen van Grondwetgever.158 Een eenvoudige wetswijziging volstaat in de regel 

                                            
156 E. KRINGS, “Enkele beschouwingen betreffende Rechtsstaat, scheiding der machten en 
rechterlijke macht”, R.W. 1989-90, (169) 181. 
157 J. VELU, “Vertegenwoordiging en rechterlijke macht”, R.W. 1996-97, (585) 619 – 
voorafgegaan door hetzelfde citaat van KRINGS. 
158 Het aannemen van de vorm van Grondwetgever vergt normaliter een beroep op het 
kiezerskorps. De procedure daartoe wordt omschreven in artikel 195 van de Grondwet en 
vergt de samenwerking van de drie met de federale wetgevende macht belaste organen (de 
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niet, tenzij het Grondwettelijk Hof in zijn navolgend arrest zou omgaan.159 De enige 

andere mogelijkheid voor de wetgever lijkt dan om als bijzondere wetgever de 

bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof in te perken. Dit biedt evenwel enkel een 

oplossing voor toekomstige conflicten en kan nooit afbreuk doen aan de 

grondwettelijke bevoegdheidsopdracht.160  
 

Een mooie illustratie van de problemen die de wetgever kan ondervinden om zich 
te ontdoen van een nadelige uitspraak van het Grondwettelijk Hof biedt de recente 
politieke crisis omtrent de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Het om 
politieke redenen handhaven daarvan in een stelsel van provinciale kieskringen voor 
de Kamer van volksvertegenwoordigers kon voor het Grondwettelijk Hof immers niet 
door de beugel. Het droeg de wetgever op om tegen het eind van de “de door artikel 
65 van de Grondwet bepaalde termijn van vier jaar die aanvangt op het in artikel 
105 van het Kieswetboek bepaalde ogenblik”, dit was op het eerste gezicht tegen de 
volgende verkiezingen in 2007, een oplossing te zoeken voor dit probleem.161 Die 
zou kunnen bestaan uit de splitsing van de kieskring, gewenst door de Vlaamse 
partijen, maar bijvoorbeeld ook uit een terugkeer naar een systeem van 
arrondissementele kieskringen. De keuze daartussen liet het Grondwettelijk Hof 

                                                                                                                                         
Koning, de Kamer en de Senaat). De Grondwet moet eerst voor herziening vatbaar verklaard 
worden, dan volgen er verkiezingen en vervolgens kunnen de nieuw samengestelde Kamers 
de Grondwet pas effectief wijzigen met een bijzondere meerderheid. Door de organisatie van 
tussenliggende verkiezingen wilde men de burgers de kans geven zich uit te spreken over de 
voorgenomen wijzigingen. De grondwetswijziging zelf zou dan het centrale verkiezingsthema 
kunnen uitmaken. Heden ten dage wordt deze procedure echter op grote schaal “omzeild”. 
Het is immers een gewoonte geworden om vlak voor een gewone verkiezing, op een moment 
dat de Kamers hoe dan ook zouden ontbonden worden dus, grote delen van de Grondwet 
voor herziening vatbaar te verklaren om zo een permanente mogelijkheid tot herziening te 
creëren, zonder dat dit een thema hoeft te worden in de navolgende verkiezingen. Het 
spreekt voor zich dat dit geen goede zaak is voor de stabiliteit van de Grondwet noch voor de 
geloofwaardigheid van onze rechtsorde. 
159 De moeilijke positie van de wetgever blijkt duidelijk uit de bijzondere schorsingsgrond van 
artikel 20, 2° Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof: er kan steeds tot schorsing worden besloten 
als “een beroep is ingesteld tegen een norm die identiek is met of gelijkaardig aan een reeds 
door het Arbitragehof vernietigde norm en die door dezelfde wetgever is aangenomen.” Voor 
recente toepassingen, zie Grondwettelijk Hof nr. 156/2006, 18 oktober 2006; Grondwettelijk 
Hof nr. 100/2006, 14 juni 2006, waaruit blijkt dat het Grondwettelijk Hof een norm als 
gelijkaardig aan een vernietigde norm beschouwt, van zodra de nieuwe norm “de essentie 
van de vroegere bepaling overneemt en met hetzelfde gebrek is aangetast”.  
160 Artikel 142 G.W. verklaart het Grondwettelijk Hof in ieder geval bevoegd voor de 
bevoegdheidsconflicten tussen de federale overheid en de verschillende deelstaten van het 
federale België of tussen deze laatste onderling, en voor de toetsing van wetgevende 
normen aan de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet. Voor het overige wordt naar de 
bijzondere wet verwezen die andere grondwetsartikelen als toetsingsnorm kan aanwijzen, en 
dus in theorie ook weer kan verwijderen. Gelet op de extensieve interpretatie van de toetsing 
aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn die uitbreidingen echter enigszins symbolisch 
(zie hoger). 
161 Grondwettelijk Hof nr. 2003/73, 26 mei 2003, overweging B.9. 
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terecht over aan de wetgever. Geen van de mogelijke uitwegen uit het probleem 
vond echter genade in de ogen van zowel Vlaamse als Franstalige partijen, met de 
dreiging van een regeringscrisis tot gevolg. Wanhopig op zoek naar een oplossing – 
al was zij die naam niet waardig – stelden een aantal partijen dan maar een 
grondwetswijziging voor. Men wilde zich van het arrest van het Grondwettelijk Hof 
ontdoen door het grondwetsartikel in het licht waarvan het Grondwettelijk Hof een 
discriminatie gevonden had, simpelweg te wijzigen. Ook deze oplossing stuitte 
echter op bezwaar.162 Ten einde raad heeft de regering dan maar besloten het 
dossier “in de koelkast te stoppen” om op die manier tenminste haar eigen hachje te 
redden, en bij de verkiezingen van 2007 heeft men een tweede uitstel nagestreefd. 
Deze verkiezingen zijn vervroegd gehouden om zo formeel binnen de periode van 
vier jaar te blijven waarin het Grondwettelijk Hof de gelding van de provinciale 
kieskringen heeft gehandhaafd.163 De volgende regering zal nu voor een oplossing 
moeten zorgen. 

 

Toch lijkt zo'n bevoegdheidsbeperking weinig waarschijnlijk. Ook een 

grondwetswijziging naar aanleiding van een concreet arrest van het Grondwettelijk 

Hof lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Kunst- en vliegwerk met de Grondwet 

om politieke conflicten op te lossen, is immers “een klap voor de geloofwaardigheid 

van de rechtsstaat”.164 In het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat zolang het 

Grondwettelijk Hof zijn taak ernstig neemt en geen uitgesproken politieke 

standpunten inneemt, de wetgever op weinig goodwill zal kunnen rekenen om zich 

met een grondwetswijziging aan de gelding van de arresten van het Hof te 

onttrekken. Bovendien is er van enig wantrouwen ten opzichte van het Grondwettelijk 

Hof bij de beleidsmakers op dit moment geen sprake. Integendeel, de bevoegdheden 

van het Hof worden alsmaar uitgebreid en ook de recente naamswijziging van het 

Hof, van Arbitragehof naar Grondwettelijk Hof, mag als een blijk van vetrouwen 

worden opgevat.165 In het kader van de parlementaire besprekingen ter voorbereiding 

van die mogelijke naamswijziging, achtte de Grondwetgever de tijd inderdaad rijp om 

zijn vertrouwen in dat Hof nogmaals krachtig uit te drukken: “Met dit voorstel bezegelt 

de grondwetgever zijn vertrouwen in de koers die het Hof tot op heden heeft 

                                            
162 Zie hierover de berichtgeving in De Standaard van 19 en 22 april 2005, “Laatste week 
voor B-H-V” en “Splitsing B-H-V steeds onwaarschijnlijker”, nog steeds te consulteren in het 
elektronische archief via www.destandaard.be. 
163 Al is niet iedereen het erover eens of dit daadwerkelijk gelukt is, zie bijv. E. MAES, “Recht 
naar ongrondwettige verkiezingen?”, De Juristenkrant 2007, afl. 142, 5. 
164 Dixit VAN ORSHOVEN in De Standaard van 23 april 2004. 
165 Wijziging van 7 mei 2007 aan artikel 142, eerste lid, van de Grondwet, B.S. 8 mei 2007 
(derde uitgave).   
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gevaren.”166 De gewone wetgever heeft zich daarnaar dus op dit moment te 

schikken. 

 

48. Door zijn bijzondere positie is het Grondwettelijk Hof natuurlijk een 

aantrekkelijke medestander voor de gewone hoven en rechtbanken. Eerder dan zich 

zelf te wagen aan een mogelijk betwistbare contra legem-interpretatie, kunnen zij 

proberen het Grondwettelijk Hof te doen verklaren dat de door hun voorgestane 

oplossing de “enige grondwettelijke” is. Het Grondwettelijk Hof wordt dan 

ingeschakeld als een middel om de wetgeving te omzeilen. 

Omgekeerd kan echter ook. Een rechter die zich ergert aan de interpretatie van 

een andere rechter – in het bijzonder aan de vaste rechtspraak van het Hof van 

Cassatie die soms moeilijker terzijde te schuiven valt – al dan niet omdat ze contra 

legem is, kan deze interpretatie aan het Grondwettelijk Hof voorleggen om op die 

manier tot de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever terug te komen.167 Dit 

vereist wel een grondwettigheidsprobleem. Het Grondwettelijk Hof acht zich immers 

ook bevoegd om de grondwettigheid van een wet te onderzoeken “zoals hij wordt 

geïnterpreteerd”, zelfs al is dat door het Hof van Cassatie. Het beschouwt dit niet als 

een inbreuk op de bevoegdheden van de justitiële gerechten, vermits het niet 

onderzoekt “of die interpretatie correct is”, maar wel “of de aldus geïnterpreteerde 

norm verenigbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet”.168 Het is dus niet 

de rechterlijke interpretatietaak zelf die het voorwerp uitmaakt van het onderzoek, 

maar wel de oorspronkelijke wetsbepaling waarvan die interpretatie deel is gaan 

uitmaken. De bevraging door het Grondwettelijk Hof gebeurt bovendien vanuit een 

specifieke bril, met name de grondwettelijke. Van een echte vierde aanleg kan dus 

geen sprake zijn, wat niet wegneemt dat het Grondwettelijk Hof zich op deze manier 

in de praktijk soms als “hogere rechtsmacht” ten aanzien van Cassatie kan 

opwerpen. 

 

                                            
166 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet. Verslag namens de 
commissie voor de institutionele aangelegenheden uitgebracht door de heren COLLAS en 
WILLE, Parl. St. Senaat 2004-05, 3-1052/2, 2 
167 Vgl. P. MARTENS, “La Cour d’Arbitrage et la loi” in L. WINTGENS (ed.), Het wetsbegrip, 
Brugge, Die Keure, 2003, (141) 158-161. 
168 Grondwettelijk Hof nr. 26/2000, 1 maart 2000, overweging B.3. 
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Een mooi voorbeeld biedt hier de zaak die aanleiding gaf tot het arrest nr. 26/2000 
van het Grondwettelijk Hof van 1 maart 2000. Daarin ging het namelijk om een 
prejudiciële vraag gesteld door een hof van beroep op verwijzing na cassatie en 
waarin precies de interpretatie van het Hof van Cassatie in zijn verbrekingsarrest in 
vraag werd gesteld. Na afwijzing van díe interpretatie als ongrondwettig door het 
Grondwettelijk Hof kwam voor het hof van beroep de baan vrij om de door Cassatie 
afgewezen interpretatie van het eerste hof van beroep aan te nemen, die in de ogen 
van het Grondwettelijk Hof wel grondwettig was. Het ging met name om de vraag of 
naast het bijzondere aansprakelijkheidsregime voor mijnconcessionarissen uit de 
Mijnwet al dan niet ook het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregime van de 
artikelen 1384 en 1386 B.W. kon toegepast worden. Het Hof van Cassatie meende 
dat de wetgever wilde van niet; het Grondwettelijk Hof stelde niet alleen dat een 
dergelijke beslissing van de wetgever ongrondwettig zou zijn, maar gaf ook aan dat 
een andere lezing mogelijk is.169 

 

49. Het Grondwettelijk Hof speelt op die manier een vreemde dubbelrol – boven 

én in de in dit onderzoek beschreven spanning. In de onderzochte spanning tussen 

rechter en gewone wetgever, staat het Grondwettelijk Hof immers eigenlijk naast de 

lijn. Het heeft bij voorbaat gewonnen, wat meteen verklaart waarom het soms als 

aanvalswapen, soms als verdedingswal door de andere rechtscolleges wordt 

aangewend. Van een echt gelijke strijd is geen sprake meer. Het Grondwettelijk Hof 

is immers een uiterst nuttige instelling – een Hof bijzonder bekleed met 

grondrechtentoetsing is een instelling die in een democratische rechtsstaat hopelijk 

niet te vaak zal moeten ingrijpen, maar het biedt meteen ook een uiterst 

noodzakelijke stok achter de deur – maar de inrichting ervan kwam ook een beetje 

als een verstoring van de bestaande machtsverhoudingen. Waar de verschillende 

institutionele spelers elkaar tot nog toe vanop min of meer gelijke hoogte in de ogen 

konden kijken, elk vanuit hun eigen grondwettelijke macht, wordt het Grondwettelijk 

Hof daar in zekere zin boven geplaatst. Dat leidt natuurlijk ook weer tot een mogelijk 

probleem van “who watches the watchmen?”, maar dan op het niveau van de 

Grondwetgever, eerder dan van de gewone wetgever, dat een eigen onderzoek 

verdient, waarvoor in het voorliggende proefschrift evenwel de ruimte ontbreekt. In 

het vervolg van het onderzoek wordt de aandacht daarom in hoofdzaak gericht op de 
                                            
169 Een mooi voorbeeld van overruling van het Hof van Cassatie door het Grondwettelijk Hof 
biedt ook de uitspraak over de vijfjarige verjaringstermijn uit artikel 2277 B.W., waarin het 
Grondwettelijk Hof het in de cassatierechtspraak gemaakte onderscheid tussen verschillende 
soorten periodiek betaalbare schulden veroordeelde: Grondwettelijk Hof nr. 15/2005, 19 
januari 2005, becommentarieerd in de Juristenkrant onder de veelzeggende titel “Hof van 
Cassatie en Grondwettelijk Hof komen andermaal in aanvaring” en gepubliceerd in NjW met 
commentaar van C. LEBON (“De verjaring van periodiek vervallende vergoedingen. Ook voor 
water-, gas- en elektriciteitslevering”, NjW 2005, 506-511). 
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verhouding tussen de gewone wetgever en de “klassieke” rechtscolleges, en wordt 

op de positie van het Grondwettelijk Hof slechts ingegaan in de mate dat het ook in 

die verhouding een rol speelt. Hoofdrolspelers in het vervolg van het onderzoek zijn 

aan rechterlijke kant dan ook de gewone rechters, het Hof van Cassatie en in theorie 

ook de Raad van State. 

 

D. PRO MEMORIE: RAAD VAN STATE (AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK) EN DE 
OVERIGE ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES 
 

50. Voor de titel “Administratieve rechtscolleges” staat hierboven een “Pro 

memorie”. Dat kan enige verbazing wekken. De afdeling bestuursrechtspraak170 van 

de Raad van State en de overige administratieve rechtscolleges zijn immers 

evenzeer “rechters” als de hierboven besproken gewone rechtscolleges en oefenen 

dus evengoed de rechterlijke macht uit. Zij verdienen het dus ook opgenomen te 

worden in dit onderzoek.171  

Toch gebeurt dat slechts “pro memorie” en dat zowel om een praktische als om 

een principiële reden. De praktische kant heeft te maken met het “administratieve” 

van de administratieve rechtscolleges. Dit heeft immers tot gevolg dat zij zich vooral 

bewegen in een andere spanning dan de onderzochte: niet zozeer de 

spanningsverhouding tot de wetgever, maar vooral die tot de regering en de 

administratie staat hier centraal. De wetgeving wordt op die manier vooral een 

instrument ter controle van de “uitvoerders” eerder dan dat die wetgeving zelf in 

vraag gesteld wordt, wat ook tot uiting kwam in het in deel II beschreven overleg. 

Slechts in één enkele rechtstak, met name het administratief recht zelf, werden 

casussen van de Raad van State aangehaald. Het leek daarom niet zinvol daaraan 

op dit punt een al te uitgebreide studie te wijden. 

                                            
170 Deze afdeling, die tot voor kort de naam “afdeling administratie” droeg, werd op 1 juni 
2007 herdoopt tot “afdeling bestuursrechtspraak”; zie artikel 227 van de Wet van 15 
september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, B.S. 6 oktober 2006, zoals uitgevoerd in artikel 99 van het K.B. 
van 25 april 2007 tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, B.S. 30 april 2007. 
171 Zelfs al worden zij, zoals hoger vermeld, in de Grondwet in een afzonderlijk hoofdstuk 
geplaatst. 
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Daarnaast is er nog een principiële reden. Ik ben namelijk een groot voorstander 

van jurisdictioneel monisme. Net omdát alle rechtscolleges deelnemen aan dezelfde 

rechterlijke functie, komt de “organieke” scheiding tussen “gewone” en 

“administratieve” rechtscolleges mij voor als artificieel. Ook deze laatste moeten 

immers voldoen aan de waarborgen van eerlijkheid en onpartijdigheid én ook zij 

dienen in hun oordeelsvorming onafhankelijk te zijn van de “uitvoerders” over wier 

werk zij in de regel moeten oordelen.172 De “organieke onschuld” die zij ten aanzien 

van de regering en de administratie moesten uitstralen om hun bestaan zoveel jaren 

geleden ook daardoor te doen aanvaarden, is dan ook niet meer dan symbolisch. Zij 

zijn en blijven rechters en dienen alle gestrengheid die die taak vereist, aan de dag te 

leggen en dit ongeacht hun organiek statuut. Beter zou het dan ook zijn het geheel 

van de rechterlijke functie terug te groeperen in één geheel van organen door het 

inrichten van administratieve kamers in de verschillende hoven en rechtbanken van 

de rechterlijke orde.173 De hoger gemaakte analyse zou dan ook op hen van 

toepassing zijn.  

 

51. Op dit ogenblik is dat echter nog geenszins het geval. Toch kan de analyse 

voor de gewone hoven en rechtbanken bij analogie toegepast worden op de 

administratieve rechtscolleges. Ook hier immers zijn er lagere rechters en een 

hoogste rechtscollege, wier verhouding te vergelijken is met die tussen de 

feitenrechters en het Hof van Cassatie. 

Voor de lagere administratieve rechtscolleges is het belangrijkste verweermiddel 

dan ook de mogelijkheid die bestaat om een cassatieberoep in te stellen. Al 

naargelang het concrete rechtscollege waar het om gaat, moet dat gebeuren voor het 

Hof van Cassatie of voor de Raad van State. Als geen bijzondere bepaling anders 

bepaalt, geldt de algemene regel van artikel 14 § 2 R.v.St.-wet en is de Raad 
                                            
172 Precies om die reden ook werd de – vroegere – jurisdictionele kwalificatie van de 
belastingdirecteurs door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig bevonden (Grondwettelijk Hof 
nr. 67/98, 10 juni 1998). Intussen is de fiscale procedure heringericht en zijn de beroepen bij 
de administratie nog slechts administratieve beroepen (zie de nieuwe artikelen 366 ev. WIB). 
Nadien staat er een rechtsgang open voor de gewone rechtscolleges. 
173 De praktische verwezenlijking hiervan is uiteraard geen sinecure. De vraag of, en hoe, die 
integratie concreet gerealiseerd kan worden, valt dan ook buiten het bestek van deze 
bijdrage; meer nog, zij bevat meer dan voldoende stof voor een afzonderlijk onderzoek, zoals 
op dit ogenblik uitgevoerd wordt door S. LUST in opdracht van het FWO: S. LUST, Het 
jurisdictioneel pluralisme in het administratief contentieux, onderzoek in vordering. 
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bevoegd. Dit cassatieberoep moet overeenkomstig artikel 19 ingesteld worden door 

“een partij die doet blijken van een benadeling of een belang”.174 In een afzonderlijk 

cassatieberoep in het belang van de wet door de auditeur-generaal bij de Raad van 

State is niet voorzien.175 Wel aanvaardt men dat het belang van de Belgische Staat 

gelegen kan zijn in de correcte toepassing van de wet en dat een minister op die 

grond cassatieberoep kan instellen, zelfs als hij geen partij was in de zaak.176 Op die 

manier kan men ook hier spreken van een soort cassatie op bevel van de minister. 

De vernietigingsarresten van de Raad van State zijn bindend voor het rechtscollege 

waarnaar de zaak verwezen wordt.177 Wanneer naast de mogelijkheid van cassatie 

voor een concreet rechtscollege ook een beroepsmogelijkheid is ingericht, kan deze 

natuurlijk ook een oplossing bieden.178  

De Raad van State zelf bekleedt de positie van hoogste rechtscollege. Dat geldt 

zowel voor zijn optreden als cassatierechter, als voor dat in het kader van zijn 

bijzondere vernietigingsbevoegdheid ten aanzien van uitvoerende akten. Slechts in 

één enkel geval is er in een rechtsmiddel bij een ánder rechtscollege voorzien.179 Dat 

                                            
174 Dit beroep wordt voortaan ook eerst aan een “toelaatbaarheidsonderzoek” onderworpen 
met het oog op het filteren van “juridisch onwaardige” beroepen. Deze maatregel kadert in de 
strijd tegen de gerechtelijke achterstand bij de Raad en werd door artikel 8 van de Wet van 
15 september 2006 (B.S. 6 oktober 2006) ingeschreven in een nieuw artikel 20 R.v.St.-Wet. 
Voor een eerste bespreking, zie S. LUST, "De bestuursgeschillen. Stand van zaken en 
actuele ontwikkelingen: de hervorming van de Raad van State" in P. VAN ORSHOVEN (ed.), 
Gerechtelijk recht, Themiscahier 2006-07, Brugge, Die Keure, 2006, (83) 99-103. 
175 Al werd die mogelijkheid wel ooit geopperd: Wetsvoorstel betreffende de hervorming van 
de rechtspleging inzake administratieve geschillen, Parl. St. Kamer 1962-63, nr. 479-1 (ook 
aangehaald bij HAYOIT DE TERMICOURT). 
176 R.v.St. 8 oktober 1964, Arr. R.v.St. 1964, 830; R.v.St. 21 januari 1955, Arr. R.v.St. 1955, 
82; R.v.St. 8 juli 1952, Arr. R.v.St. 1952, 738 (eerder impliciet); W. LAMBRECHTS, 
Geschillen van bestuur, Antwerpen, Kluwer, 1988, 218-219; F. RÉMION, Le Conseil d'Etat: 
ses compétences, son avenir, Brussel, Bruylant, 1990, 113-114; D. VAN HEUVEN en F. VAN 
VOLSEM, “Artikel 14,, lid 1 R.v.St.-Wet” in X. (ed.), Publiek procesrecht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 79. 
177 Artikel 15 R.v.St-Wet. Deze binding geldt niet ten aanzien van andere rechtscolleges, 
maar de arresten van de Raad hebben wel, zoals die van het Hof van Cassatie, een groot 
feitelijk gezag. 
178 Zoals vroeger bijvoorbeeld het geval was voor de belastingdirecteurs, toen deze nog 
optraden als administratieve rechters. 
179 Daarnaast bestaan er nog een aantal rechtsmiddelen bij de Raad van State zelf die echter 
weinig belang hebben voor het door ons gevoerde onderzoek. Een korte duiding vindt men 
bij P. LEWALLE, Contentieux administratif, Brussel, Larcier, 2002, 959-960, wat uitgebreider 
in W. LAMBRECHTS, Geschillen van bestuur, Antwerpen, Kluwer, 1988, 285-294. 
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is het geval voor de conflicten van attributie, die in artikel 158 van de Grondwet aan 

het Hof van Cassatie toevertrouwd zijn. Het gaat dan om rechtsmachtvragen tussen 

de Raad van State en de gewone hoven en rechtbanken. Vermits deze in de 

behandelde problematiek hoogstens een marginale rol kunnen spelen, ga ik hier niet 

verder op in. In het kader van dit onderzoek verschijnt de Raad daarom als een 

hoogste rechtscollege zoals het Hof van Cassatie – zelfs één dat misschien beter 

deel zou gaan uitmaken van dat Hof – waarvan het mogelijk rechtscheppend 

optreden een wetgevende reactie vraagt. Zowel een interpretatieve wet als een 

gewone wetswijziging is mogelijk. Tot slot geldt ook hier dat men mogelijk via de 

omweg van een prejudiciële vraag de interpretaties van de Raad aan het oordeel van 

het Grondwettelijk Hof kan onderwerpen. 

 

52. Net zoals het Hof van Cassatie blijkt de Raad van State dus een belangrijk 

vertrouwenspunt te zijn in het afweermechanisme van de wetgever. Beide hoogste 

rechtscolleges krijgen een cassatiebevoegdheid en daarmee een belangrijke 

waakhondfunctie ten opzichte van de rechtscolleges waarover zij toezicht houden. 

Hun eigen optreden is echter aan weinig verdere controle onderworpen. Gaan zij 

overstag of over de lijn, dan moet de wetgever in beginsel zelf optreden. Uitzonderlijk 

kunnen ook de lagere rechtscolleges het heft in handen nemen – de “watched” 

worden dan op hun beurt “watchmen” – door hun oordeel via een prejudiciële vraag 

aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen. Dat vereist wel een 

grondwettigheidsprobleem én de hoop dat ook het Grondwettelijk Hof zelf aan de 

verleiding weerstaat om van “waker” “jager” te worden. Gebeurt dat laatste, dan moet 

de bijzondere of de Grondwetgever tussenkomen. In theorie, echter, is er geen 

probleem. De opdracht van het Hof van Cassatie en de Raad van State is immers 

een “rechterlijke” – zij zullen dus niet legifereren – en als zij dat toch doen, zou onze 

wetgever zich niet zomaar mogen laten ringeloren. In het volgende deel van dit 

onderzoek wordt op juridisch-empirische wijze onderzocht in welke mate die 

beweringen aan de werkelijkheid beantwoorden.  
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Deel II. …en de praktijk 

Eerste hoofdstuk. Confrontatie met de praktijk van de 

rechtsvorming 

 

53.  In het eerste deel van dit onderzoek hebben we gezien hoe de rechter in het 

heersende verhaal van de trias politica in ons rechtssysteem een uiterst belangrijke, 

maar op rechtsvormend vlak in se ondergeschikte rol speelt. Als de wetgever 

richtlijnen gegeven heeft omtrent de oplossing van een bepaald probleem, dan moet 

de rechter die volgen, en zelfs als er geen wetgevende oplossing voorhanden is, 

moet hij in zijn oordeel zo dicht mogelijk aansluiten bij de “veronderstelde” wil van de 

wetgever. Oordelen, niet legifereren, ís en blijft zijn taak.  

Rechters durven dat al eens te vergeten. Dat is de intuïtie die uitgesproken werd 

aan het begin van dit onderzoek. Het risico hierop werd ook reeds onderkend door de 

(Grond)wetgever (zelf) en was voor hem voldoende reden om in een aantal 

institutionele waarborgen te voorzien, die in het tweede hoofdstuk van het eerste deel 

beschreven werden. In dit tweede deel wordt een poging ondernomen om die 

waarborgen op een wetenschappelijke wijze te beproeven. Natuurlijk is het 

onmogelijk dat in de realiteit te doen: ik ben géén rechter en kan dan ook niet bij 

wijze van experiment enkele “tegenwettelijke” uitspraken doen om te zien of ze de 

test van het systeem zouden doorstaan. Dat zou ook weinig ethisch zijn. Meestal 

hebben rechters wel betere redenen om zich kritisch tegenover de wetgever op te 

stellen.  

Het was dan ook nodig een andere, meer secundaire, methode te ontwikkelen 

om te testen of het verweer van de wetgever wel sluitend is. De uiteindelijk gekozen 

werkwijze heeft veel weg van de “methode van de tegenvoorbeelden” uit de logica. 

Er werd gericht gezocht naar gevallen waarin de rechtspraak de spanning met de 

wetgever tot het uiterste heeft opgedreven en bewust gepoogd heeft afstand te 

nemen van de wil van de wetgever. Voor die gevallen werd nagegaan of de 

rechtspraak in haar opzet geslaagd is. De beste manier om aan te tonen dat 

rechtsvorming tegen de wetgever in kan voorkomen, is immers bewijzen dat het 

reeds gebeurd is.  
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Aanvankelijk dacht ik dan ook dat het sluitstuk van mijn onderzoek moest 

bestaan uit het ontwikkelen van nieuwe technieken waarmee het systeem zich kan 

wapenen tegen dit soort “anomalieën”. Op basis van de theoretische grondwettelijke 

analyse uit het eerste deel was ik immers geneigd sterk afwijzend te reageren op dit 

soort rechtspraak. Gaandeweg echter, mede onder invloed van de 

rechtsvindingsliteratuur, besloot ik mijn blik te verruimen. In plaats van een 

verscherping van de afweer van de wetgever als einddoel voorop te stellen, besloot 

ik het systeem in vraag te stellen. Uit het vorige deel is immers al gebleken dat een 

attente wetgever via de mogelijkheid van een wetswijziging steeds de bovenhand zou 

moeten kunnen halen tegenover de gewone rechters. Als die “abnormale” vorm van 

rechtsvorming dan toch zo vaak zou voorkomen als aan de start van het onderzoek 

vermoed werd, zou dit er dan niet op wijzen dat er een onevenwicht in het systeem 

is? Met andere woorden: moet de vraag niet worden gesteld en beantwoord of achter 

deze pogingen toch geen waarde zit en hoe we die eventuele waarde op een betere 

manier tot uiting kunnen brengen? Op deze vraagstelling heb ik mijn verder 

onderzoek toegespitst. 

 

A. ONDERZOEKSOPZET 
 

54. Voor dit onderzoek is het natuurlijk van primordiaal belang om na te gaan of 

mijn aanvankelijke indruk correct is. Zijn er in werkelijkheid wel rechters (geweest) die 

de oplossingen van de wetgever in vraag stellen? Kunnen we wel aannemen dat dit 

in alle domeinen van het recht voorkomt? Want blijkt dit niet het geval te zijn, en 

blijken de rechters zich dus steeds binnen de grenzen van het systeem te bewegen – 

wat theoretisch gezien het geval zou behoren te zijn – dan is verder onderzoek 

overbodig: de verweermiddelen van de wetgever zijn ipso facto voldoende, want 

nooit beproefd of voldoende afschrikwekkend, en van een waardering van mogelijke 

afwijkende rechterlijke initiatieven kan al helemaal géén sprake zijn. Wat zou je 

immers wel waarderen?  In de eerste plaats moet dus worden nagegaan of er in alle 

takken van het recht gevallen aangewezen kunnen worden waarin de rechtspraak 

tegen de letter van de wet of minstens tegen de duidelijke bedoeling van de wetgever 

is ingegaan. 
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Het is belangrijk op te merken dat er hier nog geen uitspraak gedaan wordt over 

de waarde van die pogingen of over de vraag of die pogingen op termijn hebben 

weten stand te houden. Voorlopig gaat het er gewoon om te weten of de hoger 

geschetste problematiek zich in de praktijk van de rechtsvorming al dan niet (op 

zekere ogenblikken) voordoet of voorgedaan heeft. Daarbij dient men voor ogen te 

houden dat het onderzoek beperkt gebleven is tot het Belgische recht en tot de 

verhouding tussen de nationale rechters en wetgevers.180 Hoewel deze problematiek 

zeker ook op inter- of supranationaal niveau kan spelen – en in het bijzonder binnen 

de Europese Unie waar het Hof van Justitie actief heeft meegebouwd aan het acquis 

communautaire – lijkt een afzonderlijk onderzoek voor die rechtsorden toch 

aangewezen, gelet op hun specifiek, vaak op intergouvernementele leest geschoeide 

institutioneel kader. Met “recht” wordt hier dus in de eerste plaats Belgisch recht 

bedoeld en de uitdrukking “takken van het recht” duidt op de verschillende materiële 

of inhoudelijke vakgebieden die daarin onderscheiden worden.   

 

55. Blijkt dit fenomeen dan inderdaad voor te komen in alle rechtsdomeinen, of 

toch in een meerderheid daarvan, dan is het zinvol het onderzoek verder te zetten. 

Dat onderzoek kan zich ontspinnen rond twee onderzoekspunten. Enerzijds gaat het 

natuurlijk om de vraag of de waarborgen uit deel I in al die gevallen gewerkt hebben, 

of negatief geformuleerd, om de vraag of er gevallen te vinden zijn waarin die 

waarborgen dat net niet gedaan hebben en waarin de rechtspraak dus niet alleen 

heeft geprobeerd, maar er ook in geslaagd is het recht te veranderen in een zin die 

de wetgever eigenlijk niet wou. Dit is de vraag naar tegenvoorbeelden. Anderzijds is 

er de vraag naar de waardering van die tegenvoorbeelden. Is het een probleem als 

dit soort gevallen zou bestaan?  

Hoe dan ook is voor de rest van het onderzoek de inhoudelijke studie van een 

aantal van die gevallen vereist. Het is bijgevolg noodzakelijk een selectie te maken 

van welke gevallen wél en welke niet zullen worden opgenomen. Het trekken van een 

volledig representatieve toevalssteekproef bleek in casu niet haalbaar: het is 

onmogelijk om de totale populatie van in aanmerking komende gevallen te kennen, 

                                            
180 Er is geen beperking gemaakt wat betreft het interne gezagsniveau: zowel de federale als 
de gewestelijke en gemeenschapswetgevers komen in aanmerking. Het zijn overigens 
steeds dezelfde nationale rechters die al dit recht toepassen. 
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vermits er niet zoiets bestaat als een databank van alle mogelijke rechterlijke 

uitspraken contra legem. Ook uitspraken over een “gemiddeld” geval van dit soort 

jurisprudentiële rechtsvorming blijken daarom wat hooggegrepen. Er werd dan ook 

geopteerd voor een theoretische steekproef: dit betekent dat die gevallen werden 

gekozen waarvan  verwacht werd dat ze de meeste informatie kunnen geven over 

wat we willen weten. De keuze van de gevallen is dus niet geheel willekeurig 

geschied, maar in het licht van de theorie die ik wil ontwikkelen. Enkel gevallen die op 

het eerste zicht rijk aan informatie zijn over het te bestuderen fenomeen, werden 

geselecteerd.181  

Concreet werd voor de selectie van die gevallen een beroep gedaan op een 

groep van specialisten uit de verschillende rechtstakken. Hoewel ik aanvankelijk 

dacht de keuze van de te onderzoeken casussen volledig in eigen handen te houden, 

stuitte ik hierbij echter al vlug op een bezwaar van “subjectiviteit”. Gevreesd werd dat 

ik mij bij mijn keuze te zeer zou laten leiden door de conclusies die ik uit mijn 

onderzoek hoopte te trekken. Het is daarom dat ik de casussen geselecteerd heb in 

overleg met externen. Om mijn onderzoek te objectiveren, bleek het noodzakelijk de 

keuze van de te analyseren leerstukken uit handen te geven. Daarbij werd zowel een 

principe van spreiding, als één van een relatieve willekeur gehanteerd: ik nam mij 

voor om te werken met casussen uit alle verschillende grote rechtsdomeinen – 

waarbij ik de indeling baseerde op de opdelingen voorgesteld in de klassieke 

inleidingen tot het recht182 – en om binnen die rechtstakken géén verdere kwalitatieve 

criteria te hanteren dan de vaststelling dat de casussen althans door een deel van de 

vakeigen rechtsleer beschouwd zijn als (pogingen tot) rechterlijke rechtsvorming 

                                            
181 Voor het opstellen van een correct methodologisch kader voor het onderzoek heb ik 
gebruik gemaakt van het handboek van BILLIET en WAEGE (J. BILLIET en H. WAEGE (ed.), 
Een samenleving onderzocht: methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, 
Antwerpen, De Boeck, 2003, 390 p.). 
182 Zie o.m. M. DE JONCKHEERE, Inleiding tot het recht, Brugge, Die Keure, 2003, 8-11; P. 
DE VROEDE en J. GORUS, Inleiding tot het recht, Mechelen, Kluwer, 2003, 341-497; J. 
GILLAIN, Introduction au droit et éléments de droit civil, Brussel, De Boeck, 2000, 87-95; L. 
INGBER en P. VANDERNOOT, Introduction au droit et à la méthodologie juridique, II, 
Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 2000, 275-382; P. PESCATORE, Introduction à 
la science du droit, Luxemburg, Imprimés de l'Etat, 1960, 11-46; R. ROBAYE, Comprendre le 
droit, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2002, 43-116; M. STORME en M. E. STORME, 
Algemene inleiding tot het recht, Antwerpen, Kluwer, 1990, 279-328; M. VAN HOECKE en B. 
BOUCKAERT, Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2003, 35-43; VAN ORSHOVEN, P., 
Inleiding tot de bronnen en beginselen van het recht, Leuven, Acco, 2000, 23-33.  
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tegen de letter van de wet, of minstens tegen de wil van de wetgever. Er werd dan 

ook gepoogd specialisten te consulteren uit zowat alle rechtstakken waaraan in de 

rechtenopleiding doorgaans een afzonderlijk opleidingsonderdeel is gewijd 

(Administratief recht, Arbeidsrecht, Bijzondere overeenkomstenrecht, Familiaal 

vermogensrecht, Fiscaal recht, Gerechtelijk privaatrecht, Handels- en economisch 

recht, Internationaal privaatrecht, Personen- en familierecht, Socialezekerheidsrecht, 

Staatsrecht, Strafprocesrecht, Strafrecht, Vennootschapsrecht, Verbintenissenrecht, 

Zakenrecht en Zekerheden- en executierecht). Het is duidelijk dat hiermee het hele 

Belgische recht wordt bestreken. Deze indeling is bewust vrij gedetailleerd, waardoor 

er kleine overlappingen mogelijk zijn, maar dit gebeurde om een zo veelzijdig 

mogelijk panel samen te stellen. Aan die specialisten werd vervolgens gevraagd de 

belangrijkste gevallen op te sommen waarin volgens hen de rechtspraak tegen de 

letter of minstens tegen de duidelijke bedoeling van de wet is ingegaan.  

Op die wijze werd in de eerste plaats mogelijk gemaakt het bestaan en de 

spreiding van het bestudeerde fenomeen vast te stellen. Hier wordt dus de 

uitgangshypothese van het onderzoek getoetst. De resultaten hiervan worden 

besproken in de tweede afdeling van dit hoofdstuk (“onderzoeksresultaten: overleg 

met specialisten”).  Tegelijkertijd werd de selectie van gevallen voor inhoudelijke 

studie samengesteld. Vermits het hier niet gaat om een toevalssteekproef, kunnen de 

resultaten van dit onderzoek, die besproken worden in de navolgende hoofdstukken, 

niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar de volledige populatie van 

rechtspraak contra legem. Toch lijkt enige theorievorming mogelijk: het gaat hier 

immers om de “belangrijkste” gevallen uit de verschillende domeinen van het recht, 

gevallen dus die leven in de onderzoeksgemeenschap van het betrokken vakgebied 

en die we in zekere zin als “typevoorbeelden” kunnen beschouwen. Op basis van een 

vergelijking van de kenmerken van deze typevoorbeelden lijkt het mogelijk 

hypotheses te ontwikkelen omtrent de variatie in motieven en motivering van de 

betrokken rechterlijke uitspraken en in de afwikkelingsstrategieën van het systeem. 

Op basis van deze hypothesen zal aan het eind van het onderzoek ook een tentatief 

waardeoordeel worden uitgesproken.   

 

56. De neerslag van dit inhoudelijke onderzoek gebeurt volgens een min of meer 

vast stramien. Begonnen wordt steeds met een korte situering van de problematiek 
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binnen de betrokken rechtstak. Hierin wordt nauwkeurig aangeduid waarom de casus 

werd opgenomen door aan te geven waar en op welke manier de rechter, althans  

volgens de vakeigen rechtsleer, c.q. de geconsulteerde specialisten de wettelijke 

regels aan de kant geschoven heeft. Ook wordt nagegaan of deze opname terecht 

gebeurde. Is dat het geval, dan wordt vervolgens gezocht naar de achterliggende 

redenen voor de rechterlijke uitspraak en worden die in verband gebracht met de 

eigenlijke motivering van de beslissing. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de 

vakeigen doctrine en in het bijzonder op de rechterlijke uitspraken zelf, evenals op de 

mogelijke conclusies van het openbaar ministerie daarbij – met die beperking 

evenwel dat enkel gepubliceerde documenten worden geconsulteerd.183 Daarna 

wordt gekeken in welke mate die rechtspraak stand heeft kunnen houden, door 

vergelijking met latere rechtspraak en wetgeving, en hoe de latere rechtsleer deze 

evolutie beoordeeld heeft. Op grond van dit alles, ten slotte, wordt de lering 

getrokken die de betrokken casus kan hebben voor onze algemene vraagstelling, 

namelijk deze naar de mogelijkheden die de rechter al dan niet moet hebben om de 

oplossingen van de wetgever terzijde te schuiven. 

 
Reeds aan de start van het onderzoek had ik enkele hypotheses geformuleerd 

omtrent de te vinden resultaten. Het lijkt nuttig deze hier toch even weer te geven 
omdat zij mede van invloed geweest zijn bij het uittekenen van het stramien van het 
onderzoek. Zij hebben immers betrekking op de verschillende onderdelen daarvan. 

Een eerste hypothese betreft de motivering van de rechterlijke uitspraken. Ik ging 
ervan uit dat die vaak niet de ware redenen voor het oordeel contra legem zouden 
bevatten. Meer nog, ik verwachtte zelfs dat de rechters het vaker wel dan niet 
zouden laten uitschijnen alsof hun oordeel wel degelijk binnen de grenzen van de 
wet past, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Hiervoor zouden zij naar mijn gevoel 
een beroep doen op een spitsvondige – maar per hypothese niet volledig sluitende 
– juridische redenering, eerder dan achterliggende beleidsoverwegingen te 
expliciteren. Het is daarom ook dat ik in het vervolg van mijn studie vaak een 
onderscheid maak tussen “motivering” en “motieven”, waarbij “motivering” verwijst 
naar de argumentatie opgenomen in de beslissing en “motieven” naar de werkelijke, 
soms verborgen, drijfveren om die beslissing te nemen. Het is ook mogelijk te 
spreken van de formele en materiële motivering van de uitspraken. 

Een tweede hypothese had betrekking op de afwikkelingsstrategieën van het 
systeem en op de daadkracht van de institutionele “wachters”. Ik ging ervan uit dat 
de verdedigingsmechanismen van de wetgever niet helemaal sluitend zijn. Uit het 
vorige deel is gebleken dat er daarin een aantal “vertrouwenspunten” zijn, in het 
bijzonder in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges. Het was mijn vermoeden 
dat ook deze “vertrouwelingen” van de wetgever niet helemaal ongevoelig zijn voor 

                                            
183 Vermits het niet mogelijk is “in het hoofd van de rechters zelf te kijken”, blijven dit 
natuurlijk tot op zekere hoogte gissingen, maar dan wel beredeneerde gissingen. 
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de verleiding zelf recht te scheppen. Ik verwachtte dan ook dat de institutionele 
waarborgen meer dan eens tekortgeschoten zijn en achtte het zelfs mogelijk dat 
sommige rechterlijke oplossingen zo lang stand gehouden hebben – of zo kundig 
verpakt zijn – dat de wetgever zelf nadien dacht dat hij, als het ware in een vroeger 
leven, de wet in die zin had opgesteld.184 Kort samengevat verwachtte ik dus ook 
voorbeelden te vinden van tegenwettelijke rechtspraak die zonder meer “recht” is 
geworden. 

Over de receptie in de rechtsleer en de ware motieven van het fenomeen, was 
het moeilijker een éénduidige hypothese te formuleren. Aanvankelijk stond ik erg 
weigerachtig tegenover dit soort rechtspraak, leken de motieven ervoor mij ook 
eerder machtswellust dan bijvoorbeeld algemeen belang, en verwachtte ik een 
eensgezind negatieve beoordeling in de doctrine. Een dergelijke spontaan 
negatieve houding stond echter toen al, ook naar mijn gevoel, in té schril contrast 
met de in de inleiding vermelde moderne rechtstheoretische inzichten over de 
rechterlijke activiteit, waarin de rechter verschijnt als iemand die weliswaar met 
enige afstand tegenover de wet, maar toch wijs en bedachtzaam oordeelt, met oog 
ook voor het systeem, en die niet zómaar afwijkt van de richtlijnen van de wetgever, 
hetgeen meteen suggereert dat er misschien toch meer nobele motieven spelen.185 
Logischerwijs zou de doctrinaire receptie in dat geval ook veel positiever moeten 
zijn. Vanuit dat opzicht leek het ook mogelijk dat de wetgever bewust dergelijke 
oplossingen zou overnemen. Op dit vlak beperkte ik mij daarom tot enkele vragen: 
wat zijn nu eigenlijk de echte redenen; en gaan die wel ooit boven water komen? 
Het belangrijkste uitgangspunt was hier dan ook de betrachting mijn negatief 
vooroordeel ten aanzien van deze vorm van rechtsvorming overboord te zetten en 
objectief op zoek te gaan naar de mogelijke waarde ervan. 

 

Doorheen de volgende hoofdstukken van dit deel waarin het eigenlijke 

casusonderzoek wordt beschreven, zal voldoende blijken in welke mate deze vroege 

hypotheses zijn bevestigd. Maar alvorens die inhoudelijke bespreking aangevat 

wordt, is het nodig om de ingewonnen antwoorden op de vraagstelling op een rijtje te 

zetten. 

 

B. ONDERZOEKSRESULTATEN: OVERLEG MET SPECIALISTEN 
 

57. Het beschreven overleg leidde ertoe dat voor veertien van de zeventien 

bevraagde rechtstakken gevallen werden aangewezen van rechterlijke rechtsvorming 

contra legem (Administratief recht, Arbeidsrecht, Bijzondere overeenkomstenrecht, 
                                            
184 Quod non. Dat is dan natuurlijk het gevolg van het feit dat de “wetgever” als staatsmacht 
een (leef)tijdsloze instelling is, die in werkelijkheid bevolkt wordt door levende, zichzelf en 
elkaar opvolgende parlementairen, regeringsleden en, om volledig te zijn, koningen. 
185 Voor een eerste kennismaking met deze inzichten kan in het Nederlandse taalgebied nog 
steeds het in de inleiding vermelde werk van VAN GERVEN over het beleid van de rechter 
aangeraden worden (W. VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard 
Wetenschappelijke Uitgeverij, 1973, 167 p.).  
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Familiaal vermogensrecht, Gerechtelijk privaatrecht, Internationaal privaatrecht, 

Personen- en familierecht, Socialezekerheidsrecht, Staatsrecht, Strafprocesrecht, 

Strafrecht, Vennootschapsrecht, Verbintenissenrecht en Zekerheden- en 

executierecht), wat dus betekent dat het fenomeen in tenminste 82 % van de 

rechtstakken erkend wordt. De ontbrekende rechtstakken zijn zakenrecht, fiscaal 

recht en handels- en economisch recht. Toch is dit resultaat voldoende om het 

gehele domein van het recht te bestrijken. Zowel voor zakenrecht als voor handels- 

en economisch recht zijn immers voldoende verwante rechtstakken in het onderzoek 

opgenomen: het zakenrecht leunt dicht aan bij het verbintenissenrecht en het 

zekerheden- en executierecht, en het vennootschapsrecht kan gelden als een 

bijzondere tak van handels- en economisch recht. Het fiscaal recht bekleedt een 

meer afgezonderde positie, maar met het socialezekerheidsrecht was toch al 

minstens één vorm van “bijdragerecht” vertegenwoordigd. Bovendien zou het enkel in 

het fiscaal recht ontbreken van gevallen m.i. niet kunnen volstaan om de eerder 

uitgesproken intuïtie onderuit te halen, omwille van de stringente gelding van het 

legaliteitsbeginsel aldaar. 

 

58. In de veertien vermelde rechtstakken komen er volgens de geraadpleegde 

deskundigen vormen van rechterlijke rechtsontwikkeling voor die minstens schijnbaar 

van het wettelijk systeem afwijkt. In minstens 82 procent van de verschillende 

rechtsgebieden lijkt de rechter dus op constitutioneel onverwachte wijze deel te 

nemen aan de rechtsvorming. Op basis van dit resultaat lijkt het dus zeker zinvol het 

onderzoek voort te zetten. Een reflectie over het hoe en waarom van dit resultaat is 

verantwoord.  

Toch kon het uitgangspunt van dit onderzoek zeker niet op unanieme bijval bij de 

geconsulteerde gesprekspartners rekenen. Er lijken hiervoor verschillende 

verklaringen te zijn. Vooreerst leek de houding van de specialisten zelf ten opzichte 

van het bevraagde fenomeen een rol te spelen: een aantal van hen vond de huidige 

situatie “goed zoals zij is” en vond het niet nodig daar enige vraagtekens bij te 

plaatsen; dit beïnvloedde natuurlijk ook hun houding ten aanzien van het 

voorliggende onderzoek. Het siert hen dat zij toch bereid waren objectief aan het 

overleg deel te nemen en tot de casusselectie bij te dragen, zij het soms niet zonder 

enig voorbehoud. 
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Vervolgens werd ook de term “contra legem” op de korrel genomen. Het is 

immers vaak niet zo gemakkelijk om duidelijk vast te stellen waar de mogelijke 

betekenis van de wet stopt en waar het eigen creatief – en daarmee bedoel ik in dit 

geval echte wetscreatie, geen creativiteit in de interpretatie, al zullen we zien dat die 

begrippen bijna communicerende vaten aan het worden zijn – proces van de rechter 

begint. De betrokkenen wensten in dat opzicht eerder te spreken van “verrassende” 

rechtspraak “in het licht van de wet”, waarvan nog niet gezegd is dat zij noodzakelijk 

de grenzen van ons constitutioneel systeem te buiten gaat. Het belang van de eerste 

rubriek van het verdere casusonderzoek is daarmee benadrukt: we moeten ons in de 

eerste plaats de vraag stellen of de rechtspraak in de aangedragen gevallen wel 

werkelijk de grenzen van de wetsinterpretatie te buiten gaat. 

Ook de belangrijkste kritiek die het project kreeg, benadrukt het belang van die 

vraag. Deze kritiek kwam uit civilistische hoek en gaat verder op het net vermelde 

argument van interpretatie. De specialisten uit het burgerlijk recht benadrukten 

immers bijna unaniem het belang daarvan en de schier oneindige mogelijkheden die 

deze interpretatie biedt. Hoewel zij allemaal van mening waren dat er in hun 

rechtstak zeker casussen waren die aan de gestelde criteria voldeden – en enkelen 

van hen zelfs een verklaring opperden voor het “waarom” van hun voorkomen, met 

name de redelijkheid en de billijkheid, die misschien bij ons onderhuids een even 

grote rol speelt als in het Nederlandse burgerlijke recht, waar zij in het nieuwe BW 

een prominente plaats kreeg – opperden zij de overweging dat deze gevallen 

misschien zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kunnen worden opgespoord, en dus 

bestudeerd. Vermits de rechter, en in het bijzonder het Hof van Cassatie, zich steeds 

achter het mom van “interpretatie” kan verschuilen, leek zelfs een beroep op 

specialisten voor een enkeling daartoe niet voldoende. In dat licht leek het de 

betrokkene belangrijk de hierna besproken gevallen, zelfs al kon hun opname de 

goedkeuring genieten van de denkgroep, initieel toch steeds als niet méér te 

beschouwen dan als aanzetten tot onderzoek, die misschien de – ook volgens deze 

specialist bestaande – gevallen van rechtsvorming contra legem in de verschillende 

rechtstakken zullen opleveren, maar misschien ook niet.  

Hoewel uit wat hierboven gezegd is over de taak van de rechter, al gebleken is 

dat ik deze laatste visie op interpretatie niet volledig deel – ik ga er nog steeds vanuit 

dat er niet enkel systeemtechnisch gezien, maar ook in werkelijkheid voor 



 

 

87

interpretatie een eindgrens bestaat, en dat hoewel die grens misschien niet altijd 

even scherp te trekken is, de rechter het weet als hij die grens nadert186 – toch heb ik 

de suggestie om ook ten aanzien van de mening van de specialisten kritisch te 

blijven in het vervolg van mijn onderzoek meegenomen en proberen toe te passen. 

Doorheen de casusstudie zal dus moeten blijken in welke mate de verschillende 

casussen terecht opgenomen zijn. Dat neemt evenwel niet weg dat ik de mening 

toegedaan blijf dat het voor specialisten principieel haalbaar is contra legem-

rechtspraak te herkennen wanneer die zich voordoet, en dit ongeacht de ruime 

interpretatiebevoegdheid, en dat de studie van een casusselectie opgesteld in 

overleg met specialisten dus een goede aanzet tot theorievorming omtrent dit 

fenomeen kan zijn. Dat dit besef dat hij door de rechtsleer “betrapt” kan worden ook 

bij de rechter leeft en tot rare kronkels kan leiden in de motivering van een 

rechterlijke beslissing, zal trouwens nog blijken uit een aantal voorbeelden die wij 

onder de loep zullen nemen.  

 

59. Uiteindelijk is een selectie samengesteld van veertien casussen, één uit elk 

van de vermelde rechtstakken, voor verdere studie. Voor een vooronderzoek als het 

onderhavige lijkt deze selectie op een voldoende representativiteit te kunnen bogen. 

Het viel daarbij op dat de door de denkgroep geselecteerde gevallen zo goed als 

allemaal uitgingen van de klassieke hoven en rechtbanken en het Hof van Cassatie. 

Dat hoeft niet helemaal te verbazen. In het eerste deel van dit onderzoek is immers al 

gebleken dat het Grondwettelijk Hof door zijn unieke grondwettelijke opdracht 

eigenlijk een bijzondere positie bekleedt ten aanzien van de wetgever, die een 

afzonderlijke reflectie verdient, waarbij ook de positie van de Grondwetgever meer 

nadrukkelijk onder de loep moet worden genomen. Het leek niet aangewezen deze 

beide reflecties in eenzelfde onderzoeksproject te proberen uit te voeren. De 

thematiek van het Grondwettelijk Hof komt in het verdere onderzoek daarom niet 

meer afzonderlijk voor, maar speelt in bepaalde casussen wel nog een belangrijke rol 
                                            
186 Vgl. H. HART, The concept of law, Oxford, Oxford University Press, 1994 (tweede editie), 
145: “At any given moment judges, even those of a supreme court, are parts of a system the 
rules of which are determinate enough at the centre to supply standards of correct judicial 
decision. These are regarded by the courts as something which they are not free to disregard 
in the exercise of the authority to make those decisions which cannot be challenged within 
the system.” De vraag die in dit onderzoek gesteld wordt, is of die laatste vaststelling nog wel 
volledig opgaat. 
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als een soort scheidsman binnen de andere verhouding, als een derde partij die 

zowel wetgever als rechter soms aan hun kant proberen te krijgen. 

Een gelijkaardige opmerking kan gemaakt worden voor de Raad van State. Ook 

hier werd een primordiale vervlechting in een andere spanning vastgesteld, ditmaal 

niet ten aanzien van de Grondwetgever, maar ten aanzien van de uitvoerders, en ook 

hier werd een eigen reflectie raadzaam geacht. Ook de Raad van State wordt als 

zodanig dan ook niet in de gevallenstudie opgenomen. Wel lijkt het aannemelijk dat 

voor wat de spanning van de Raad ten opzichte van de wetgever betreft, de analyses 

voor het Hof van Cassatie net zoals in het theoretische deel, bij analogie toepasbaar 

blijven. 

Binnen de groep van casussen voor de hoven en rechtbanken is er op de 

gemaakte suggesties nog een eenvoudige kwantitatieve beperking doorgevoerd. Hier 

moest immers een evenwicht gezocht worden tussen de mogelijke meerwaarde van 

de opname van extra gevallen voor de theorievorming, en het nadeel dat dat bood 

voor de diepgang van de studie van de andere gevallen gelet op de beperktheid van 

macht, tijd en middelen. Elke grens hierbij is natuurlijk enigszins arbitrair, maar de 

keuze van wat binnen die grens zeker moest ter sprake komen, was dat niet. Hier 

kon immers een vruchtbaar beroep gedaan worden op de rangschikking volgens het 

belang van de gevallen waarom de specialisten was verzocht. In dit onderzoek wordt 

gewerkt met de belangrijkste casus van de rechterlijke orde uit elk van de 

vertegenwoordigde rechtstakken.  

 

C. ONDERZOEKSRESULTATEN: GEVALLENSTUDIE - VOORUITBLIK 
 

60. In de volgende drie hoofdstukken wordt, zoals aangekondigd, dieper 

ingegaan op de inhoud van de veertien geselecteerde casussen. Voor elk van hen 

wordt het precieze pijnpunt blootgelegd en worden de motieven voor de rechterlijke 

afwijking van het wettenrecht besproken en geconfronteerd met de motivering van de 

betrokken rechterlijke uitspraken. Vervolgens wordt de reactie van de 

rechtsgemeenschap op het rechterlijk initiatief onderzocht, en dit in hoofde van zowel 

de wetgever als de doctrine. Tot slot wordt gepoogd bloot te leggen wat deze casus 

kan betekenen voor een correcte invulling van de scheiding tussen de rechterlijke en 

de wetgevende functie. 
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De opdeling van deze hoofdstukken is bijzonder, want al deels ingegeven door 

het resultaat van het onderzoek. De verschillende gevallen worden immers niet in 

willekeurige volgorde besproken, bijvoorbeeld alfabetisch op naam van de betrokken 

rechtstak, zoals ik ze heb aangepakt bij het uitwerken van het onderzoek, maar 

worden reeds in zekere mate gegroepeerd, in het licht van de rode draad die er naar 

mijn aanvoelen in tot uiting komt. Dit gebeurt om te komen tot een gestructureerde 

analyse, waarin het mogelijk is dwarsverbanden te leggen zonder steeds al te ver te 

moeten terugverwijzen en waarin de analyse gradueel kan worden opgevoerd. 

Zonder al te veel vooruit te lopen op het resultaat van het onderzoek kan hier immers 

al aangegeven worden dat het rechterlijk optreden in dit onderzoek noodzakelijk 

steeds als reactief verschijnt. Rechtspraak tegen de wet in kan niet anders dan een 

reactie van de rechters zijn op een reeds bestaande wetgeving, waarvan de rechter 

om een of andere reden – en al dan niet terecht – wenst af te wijken. Nu blijken er in 

de drijfveren van die rechterlijke reacties een aantal patronen te herkennen, waarvan 

er telkens verschillende voorbeelden in onze casusstudie aanwezig waren en die 

omwille van hun gelijkaardige drijfveren tot gelijkaardige reacties in de rechtsleer 

geleid hebben. Het lijkt daarom zinvol die per groep samen te bespreken in drie 

verschillende hoofdstukken van het casusonderzoek. 

 

Hoofdstuk 2. Tussen droom en daad… 

 

61. In het eerste deel van het gevallenonderzoek werden de casussen van 

administratief recht, strafprocesrecht, personen- en familierecht en 

vennootschapsrecht gegroepeerd. Binnen de gehele groep van onze casussen gaat 

het hier om de meest onschuldige rechterlijke “dissidenties”. 

 

A. ADMINISTRATIEF RECHT: DE HERSTELVORDERING IN HET DECREET 
ORGANISATIE RUIMTELIJKE ORDENING  
 

62. Voor de casus uit het administratief recht, duiken we het ruimtelijke 

ordeningsrecht in. Meer bepaald hebben we het over artikel 149 van het Vlaamse 

decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
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(hierna: DORO), en dan vooral over de wijzigingen die daarin aangebracht zijn door 

het “handhavingsdecreet” van 4 juni 2003.187 Dit laatste heeft de jongste jaren al een 

aantal keer in het brandpunt van de juridische actualiteit gestaan, vooral omwille van 

de regels omtrent de instandhouding van stedenbouwovertredingen die er in 

neergelegd zijn. Over die regels zal hier echter niet gehandeld worden.188 Wel moet 

de aandacht gevestigd worden op een iets minder in het oog springende wijziging die 

bij het handhavingsdecreet werd aangebracht: het hertekenen van de rechterlijke 

opdracht bij het oordeel over de herstelvordering.189 

 

63. Een stedenbouwovertreding is een misdrijf dat kan bestraft worden. 

Daarnaast echter heeft een dergelijke overtreding nog een tweede gevolg: zij schept 

een met de stedenbouwwetgeving en de goede ruimtelijke ordening strijdige 

toestand. Door het bestraffen van de overtreder verdwijnt die toestand natuurlijk nog 

niet. Om die reden voorziet het DORO in de mogelijkheid om in het geval van een 

stedenbouwmisdrijf naast een strafvordering ook een “herstelvordering” in te 

stellen.190 Deze herstelvordering is erop gericht de gevolgen van het misdrijf uit de 

rechtsorde te verwijderen. Zij is met de strafvordering verbonden, maar heeft 

                                            
187 Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, B.S. 22 augustus 2003, 
41.651. 
188 Een voorlopig eindpunt in die evolutie vormt het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk 
Hof van 19 januari 2005, dat het decreet van 4 juni 2003 gedeeltelijk vernietigde. Er wordt 
evenwel al een reparatiedecreet verwacht. Voor een stand van zaken, zie S. LUST, “Het 
handhavingsdecreet ná het arrest van het Arbitragehof nr. 14/2005 van 19 januari 2005”, 
(noot onder Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 januari 2005), C.D.P.K. 2005, 151-162 en 
R.A.B.G. 2005 (verkort), 373-382; I. VAN GIEL en Y. LOIX, “Vernietigingsarrest Arbitragehof 
van 19 januari 2005 schept licht in de ‘duistere’ stedenbouwhandhaving en zal cascade van 
‘intrekkingsprocedures’ veroorzaken”, (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 
januari 2005), T.B.O. 2004, 220-237. 
189 Doorgevoerd met art. 8, 1° van het decreet van 4 juni 2003, dat door het Grondwettelijk 
Hof ook gedeeltelijk vernietigd werd, maar dan op een ander punt. 
190 In het algemeen over de handhaving van het ruimtelijke ordeningsrecht, en met name 
over de herstelvordering: B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw in het Vlaamse Gewest, Brugge, Vandenbroele, 2004,323-352; G. 
DEBERSAQUES, “Handhaving” in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE, Handboek 
ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, (795) 854-905; G. DEBERSAQUES, 
B. HUBEAU en P. LEFRANC, De sanctionering van stedenbouwmisdrijven: 
handhavingsmaatregelen, Brugge, Die Keure, 2001, 99-200; P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. 
JUDO, Het handhavings- en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, 
Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, 39-103.  
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niettemin een burgerlijk karakter. Zij kan enkel ingesteld worden op vraag van de 

stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemeester en schepenen op wier 

grondgebied de strafbare werken, handelingen of wijzigingen werden uitgevoerd. 

Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 januari 2005 is er in principe 

steeds een voorafgaand advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist. 

De uit de herstelvordering voortvloeiende herstelmaatregel is geen straf. Het is 

een burgerlijke maatregel die de overheid in het algemeen belang vordert om de 

goede ruimtelijke ordening te herstellen. De herstelvordering kan gericht zijn op drie 

verschillende herstelmaatregelen of een combinatie daarvan: op een herstel in de 

oorspronkelijke toestand of een staking van het strijdige gebruik, op het uitvoeren van 

bouw- of aanpassingswerken, en op de betaling van een meerwaardesom. Het is de 

overheid die kiest welke maatregel zij wenst te vorderen.191 Indien de vorderingen 

van de stedenbouwkundig inspecteur en van het college van burgemeester en 

schepenen niet overeenstemmen, heeft de vordering van eerstgenoemde voorrang. 

 

64. Tot vóór de decreetswijziging van 2003 moest de rechter deze 

herstelvordering steeds toewijzen indien zij op wettige wijze ingesteld was. De 

rechter mocht dus enkel een legaliteitstoezicht uitoefenen op de vordering van het 

bestuur. De opportuniteit van de vordering kon hij in geen geval beoordelen. Dit bleek 

ook uit de tekst van artikel 149 §1 dat toen nog sprak over de rechter die een 

herstelmaatregel “beveelt”, van zodra het bestuur daar om vroeg: 

 
Artikel 149 § 1 (vroegere versie)  – Naast de straf beveelt de rechtbank, op 
vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondgebied de werken, 
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146 werden uitgevoerd, de plaats in de 
oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- 
of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de 
meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. 

 

                                            
191 Al doet zij er sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 januari 2005 goed aan die 
keuze steeds voldoende te motiveren, vermits de regel dat een herstel in de oorspronkelijke 
toestand de principieel te vorderen herstelmaatregel is, op de helling komt te staan door het 
vernietigen van de woorden “voor 1 mei 2000” in artikel 149 §1 al. 3 DORO. Zie daarover de 
geciteerde noot van LUST (S. LUST, “Het handhavingsdecreet …”, C.D.P.K. 2005, (151) 159-
161). 
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Met de decreetswijziging van 4 juni 2003 wou de decreetgever de 

beoordelingsbevoegdheid van de rechter echter uitbreiden. Het werd als een tekort 

aangevoeld dat de rechter steeds gebonden was aan de keuze van het bestuur over 

de noodzaak om een herstelmaatregel te bevelen. Bovendien wou men de rechter de 

mogelijkheid geven om een ándere herstelmaatregel te bevelen als die waar het 

bestuur om gevraagd had. Vroeg het bestuur bijvoorbeeld al te driest om een herstel 

in de oorspronkelijke toestand, dan moest de rechter daarvan kunnen afwijken. Hij 

zou dan bijvoorbeeld kunnen volstaan met het opleggen van een meerwaardesom, of 

zelfs met de vaststelling dat er helemaal geen aanleiding was tot het opleggen van 

een herstel. Deze koerswijziging, die een volledig opportuniteitstoezicht wou 

toevertrouwen aan de rechter, bracht men als volgt tot uiting in de tekst van de wet: 

 
 Artikel 149 § 1 eerste lid (huidige versie)  – Naast de straf kan de rechtbank 
bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik 
te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te 
betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. Dit 
gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente op wier grondgebied de werken, 
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146 werden uitgevoerd. Indien deze 
inbreuken dateren van […] is voorafgaand een eensluidend advies van de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid vereist. 192 

 

Door het gebruik van het woord “kunnen” heeft de decreetgever uitdrukkelijk 

gewild het rechterlijk toezicht uit te breiden.193 De bedoeling van de wetgever blijkt 

duidelijk uit de toelichting van de tekstwijziging:  

                                            
192 In de laatste zin werden de woorden “voor 1 mei 2000” door het Grondwettelijk Hof 
vernietigd 
193 De meeste vroege commentaren op de wet bevestigen dit: M. BOES, “Verjaring van 
stedenbouwmisdrijven”, R.W. 2003-04, (601) 613-614; G. DEBERSAQUES, 
“Stedenbouwmisdrijven: instandhouding en herstel. Fundamentele wijzigingen door het 
decreet van 4 juni 2003”, T.R.O.S. 2003, (209) 221-222; G. DEBERSAQUES, “Handhaving” 
in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE, Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, 
Brugge, Die Keure, (795) 888-889 (hier met enige reserve vanuit de scheiding der machten); 
S. LUST, “Recente ontwikkelingen in het ruimtelijkeordeningsrecht” in M. BOES (ed.), 
Themiscahier administratief recht, Brugge, Die Keure, 2004, (5) 31-32; F. VERBRUGGEN en 
I. BORREMANS, “Afgelopen? Toch niet. Bouwmisdrijven, verjaringstermijnen en 
rechtszekerheid na het decreet van 4 juni 2003”, T.B.O. 2004, (16) 27; R. VEKEMAN, “De 
verjaring van stedenbouwmisdrijven”, T. Gem.2003-04, (237) 239. Anders, zij het volgens 
LUST volledig ten onrechte: V. TOLLENAERE, “Het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke 
ordening opnieuw gewijzigd”, T.M.R. 2004, (2) 10-13 (wiens argumenten inderdaad veel 
meer betrekking hebben op wat de decreetgever had moeten doen, dan op wat hij effectief 
gedaan heeft). 
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“[M]omenteel kan een rechter een vordering enkel afwijzen, indien hij ze kennelijk 
onredelijk acht. Door het woord ‘beveelt’ te vervangen door ‘kan bevelen’, kan een 
rechter in uitzonderlijke gevallen niet ingaan op een vraag tot herstel of nuances 
aanbrengen.”194 
 
“Het principe blijft dat de vordering ingesteld wordt door de stedenbouwkundige 
inspecteur of door het college van burgemeester en schepenen, maar de rechtbank 
zal autonoom kunnen beslissen op welke wijze er, naast de strafrechtelijke 
veroordeling van geldboete en/of gevangenisstraf, een gevolg aan wordt gegeven. 
De rechtbanken zullen over een reeks van maatregelen kunnen beschikken en zijn 
niet verplicht toe te passen wat wordt gevraagd.”195 

 

Toch heeft het Hof van Cassatie reeds in verschillende arresten de mogelijkheid 

van een opportuniteitstoezicht ook ná de decreetswijziging afgewezen.196 Het Hof 

focuste daarbij niet zozeer op de vraag wat er nu eigenlijk stond, maar veeleer op de 

vraag wat er mocht staan. 

 

65. Het Hof interpreteert de tekst uiteindelijk alsof er geen uitbreiding heeft 

plaatsgevonden. Het zoekt daarvoor zijn heil echter niet in kunst- en vliegwerk met de 

ratio legis of de bewoordingen van het decreet, maar beslist dat dat de enige manier 

is waarop je de tekst mág lezen.197 Een verdergaande bevoegdheid zou immers in 

strijd komen met de Grondwet: 

                                            
194 Toelichting bij amendement nr. 7, dat later werd geïncorporeerd in amendement nr. 9 dat 
de tekst van het gehele voorstel verving: Voorstel van decreet houdende wijziging van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het 
handhavingsbeleid betreft. Amendementen, Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/2, 7. Dit 
amendement wou gevolg geven aan de suggesties van raadsheer VAN REMOORTEL in een 
hoorzitting. Deze magistraat pleitte er expliciet voor de rechter toe te laten “de opportuniteit te 
beoordelen” (zie het verslag van de hoorzitting in stuk 1425/5, waarnaar stuk nr. 1566/3 
terugverwijst, p. 24 tot 28, i.h.b. het voorstel van de raadsheer op p. 26 onderaan en zijn 
tussenkomst op p. 28 bovenaan). 
195 Verslag, Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/ 7, 16. 
196 Cass. 15 juni 2004 (2 arresten), met zeer lezenswaardige conclusie van het openbaar 
ministerie opgenomen in het Themanummer over “herstel” van T.R.O.S. 2004 (afl. 35-36), 
234, concl. M. DE SWAEF, noot P. VANSANT. Reeds bevestigd in Cass. 12 oktober 2004, 
Pas. 2004, I, 1552 en Cass. 3 juni 2005, T.M.R. 2006, 74. 
197 Op dat punt doet het Hof het naar mijn gevoel dan ook nog iets beter dan zijn advocaat-
generaal die zich ertoe liet verleiden om, naast zijn overtuigend betoog over de 
grondwettigheidsvraag, toch ook de duidelijke bedoeling van de wetgever en daarmee de 
juiste betekenis van de tekstwijziging in vraag te stellen. Zou deze aarzeling misschien 
voortkomen uit een besef van de draagwijdte van de voorgestane “interpretatie”? Zie M. DE 
SWAEF, concl. onder Cass. 15 juni 2004, T.R.O.S. 2004, 236-252. 
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“Overwegende dat het Hof bevoegd is na te gaan of de feitenrechter, bij de 
uitlegging van de wettelijke bepalingen, niet de Grondwet heeft geschonden; 
 
Overwegende dat artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
gewijzigd, bepaalt: […] 
 
Overwegende dat deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel 159 
Grondwet, krachtens hetwelk de hoven en rechtbanken geen gevolg geven aan de 
bestuurshandelingen die niet met de wetten overeenstemmen; 
 
Dat krachtens die laatste bepaling, het tot de bevoegdheid van de rechter behoort 
om de vordering bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet op haar externe en 
interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel of 
ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust; 
  
Dat meer bepaald de rechter moet nagaan of de beslissing van het bevoegde 
bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op 
de goede ruimtelijke ordening is genomen; 
 
Dat mocht blijken dat de vordering van de overheid steunt op motieven die vreemd 
zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, de rechter deze vordering zonder gevolg moet 
laten; 
 
Dat het hem evenwel niet behoort de opportuniteit van de gevorderde maatregel te 
beoordelen.”198 

 

Dit oordeel sluit aan bij de rechtspraak van het Hof over het algemene beginsel 

van de scheiding der machten.199 Dat beginsel verbiedt de  rechter immers om zijn 

standpunt in de plaats te stellen van dat van de bestuurlijke overheid, wanneer die 

overheid op het betrokken punt over een beleidsvrijheid beschikt. De beleidskeuze 

die een discretionaire bevoegdheid met zich brengt, kan enkel door het bestuur 

                                            
198 Cass. 15 juni 2004, T.R.O.S. 2004, 234. Dit arrest herneemt eigenlijk simpelweg de leer 
van het Hof van Cassatie omtrent het oude artikel 149 DORO, zij het nu als 
grondwetsconforme interpretatie van het nieuwe artikel: vgl. Cass. 4 februari 2003, Pas. 
2003, I, 261, dat zich zelf inschrijft in een lijn van de rechtspraak die al teruggaat tot de 
gelding van artikel 65 Stedenbouwwet (zie reeds Cass. 4 december 1990, Arr. Cass. 1990-
91, 368; recent Cass. 11 maart 2004, www.cass.be (1 oktober 2005)). 
199 Vgl. Cass. 4 maart 2004, herhaaldelijk gepubliceerd, o.m. in C.D.P.K. 2005, 171, concl. G. 
DUBRULLE, noot T. BOMBOIS en R.W. 2003-04, 1184; Cass. 14 december 1998, Arr. Cass. 
1998, 1129; Cass. 10 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 574 en Pas. 1996, I, 611, concl. J. 
LECLERCQ.  
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gemaakt worden; in de uitoefening van dergelijke “typisch bestuurlijke taken” mag de 

rechter zich niet mengen.200 

Het Hof vat de keuze van de herstelmaatregel, en de beslissing of het instellen 

van een herstelvordering opportuun is, hier dus op als zo’n specifiek bestuurlijke 

taak. Het antwoord op de vraag of zijn kritiek op de wetgever terecht is, is dus 

afhankelijk van de juistheid van die kwalificatie. In de rechtsleer werd er immers al op 

gewezen dat als men de herstelmaatregel als een “straf” beschouwt in de zin van 

artikel 6 EVRM, een uitgebreidere controle door de rechter wél verantwoord is.201 Uit 

de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt evenwel dat de kwalificatie als 

bestuursmaatregel constitutioneel gezien – minstens in de huidige stand van de 

regelgeving – de juiste is.202 Om die reden geeft het Hof een quasi-identieke 

grondwetsconforme interpretatie aan het betrokken wetsartikel als het Hof van 

Cassatie gedaan heeft.203 

 

66. Deze oplossing van de hoogste gerechtshoven lijkt mij inhoudelijk correct. 

Ook de omstandigheid dat zij door de rechtspraak tot stand gebracht is, hoeft niet 

direct te verontrusten. Op deze manier is er immers een snelle oplossing gekomen 

voor een grondwettelijk probleem, en heeft het Hof van Cassatie daar niet, zoals in 

vroegere, constitutioneel strakkere tijden, gedurende decennia om moeten vragen.204 

                                            
200 Men leze op dit punt ook de randnrs. 4 en 11 van de conclusie van M. DE SWAEF, evenals 
zijn verwijzingen daarin, i.h.b. die naar PUT. 
201 A. LUST en S. LUST, “De administratieve verankering van het milieumisdrijf” in A. DE 
NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS (eds.), Milieustraf- en milieustrafprocesrecht. Actuele 
vraagstukken, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, (511) 521-530. 
202 Grondwettelijk Hof nr. 46/2005, 1 maart 2005, overweging B.17 (“Inzake stedenbouw en 
ruimtelijke ordening is het essentieel dat de beoordeling wordt overgelaten aan een overheid 
die oordeelt op grond van het algemeen belang.”). 
203 Zelfde arrest, overweging B.18; ook het Grondwettelijk Hof transponeert hiermee zonder 
meer zijn standpunt over de oude tekst van artikel 149 naar het nieuwe artikel, zoals blijkt uit 
Grondwettelijk Hof nr. 57/2002, overweging B.12. Vgl. ook al Grondwettelijk Hof nr. 21/96, 21 
maart 1996, overweging B.6, over art. 65 Stedenbouwwet. 
204 Vgl. P. VANSANT, “Het verplichte bevel tot herstel en de scheiding der machten”, (noot 
onder Cass. 15 juni 2004 en Gent 31 oktober 2003), T.R.O.S. 2004, (254) 259 die het 
voorbeeld geeft van artikel 10 van de Wet van 1 februari 1844 op de wegenpolitie, dat 
eveneens tot doel had aan de rechter een opportuniteitsoordeel over een herstelmaatregel 
toe te vertrouwen. Hoewel het Hof van Cassatie dit artikel herhaaldelijk als ongrondwettig 
hekelde, werd de gelding ervan, zij het enkel binnen de meest strikte grenzen van zijn 
toepassingsgebied, niettemin schoorvoetend aanvaard tot de wetgever in 1914 eindelijk het 
artikel wijzigde. 
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Toch kunnen er enkele bedenkingen gemaakt worden bij de respectieve rol die het 

Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof bij het tot stand komen van de oplossing 

gespeeld hebben.   

Men kan immers niet om de vaststelling heen dat beide hoven hier hun 

interpretatiebevoegdheid wel tot de uiterste grens opspannen, en daar misschien 

zelfs over stappen. De lezing van de hoven gaat immers onmiskenbaar in tegen het 

doel van de decreetswijziging, en eigenlijk ook wel tegen de tekst daarvan, minstens 

tegen de manier waarop een onbevangen lezer die in het licht van zijn 

ontstaansgeschiedenis zou begrijpen.205 Men kan zich dan ook afvragen of hier wel 

de vereiste interpretatieruimte aanwezig is, die ook voor een grondwetsconforme 

interpretatie steeds vereist is. Hier zitten we in dat opzicht m.i. minstens op de grens. 

Want al geeft men hier duidelijk de juiste grondwetsconforme inhoud aan de regels – 

de decreetgever krijgt uiteindelijk de ruimste beoordelingsvrijheid die hij mocht willen 

– men kan hier misschien moeilijk nog spreken van een echte interpretatie van de 

teksten, aangezien de decreetswijziging per slot van rekening zonder meer 

teruggedraaid wordt.  

Een volgende vraag die rijst, is dan ook of het Hof van Cassatie zijn oordeel niet 

beter had laten voorafgaan door een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof,206 

en omgekeerd of het Grondwettelijk Hof zich vervolgens niet beter beperkt had tot 

een ongrondwettigheidsverklaring van de regel in de mate dat hij een 

opportuniteitsoordeel mogelijk maakte, zonder daar meteen al een andere wel 

grondwettige “interpretatie” aan te koppelen.207 Die nieuwe “interpretatie”, of beter de 

daaropvolgende matiging van de regelgeving tot binnen haar constitutionele grenzen, 

had het Hof van Cassatie dan kunnen doorvoeren na de buitentoepassingverklaring 

van het ongrondwettige deel van de regel op grond van het arrest van het 

Grondwettelijk Hof. Op die manier zou in de wisselwerking tussen het Grondwettelijk 

                                            
205 Tot diezelfde conclusie komt ook VANSANT in zijn noot bij het arrest van 15 juni 2004: P. 
VANSANT, “Het verplichte…”, T.R.O.S. 2004, (254) 264, randnr. 19.  
206 Dit is ook de voornaamste kritiek op het arrest die in de rechtsleer te horen was (P. 
VANSANT, “Het verplichte…”, T.R.O.S. 2004, (254) 262-267); eens het Grondwettelijk Hof 
die interpretatie bevestigd had, is de discussie op dit punt echter snel geluwd. 
207 Het Hof van Cassatie had die prejudiciële vraag dan wel moeten inkleden als een vraag 
naar een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel, zoals gebeurd is in de vraag van 
een lagere rechter die leidde tot arrest nr. 46/2005, vermits artikel 159 G.W. niet tot de 
toetsingsartikelen van het Grondwettelijk Hof behoort. 
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Hof en het Hof van Cassatie dat vervolgens toch een uitspraak moest doen over de 

aanhangige zaak, de ruimte kunnen ontstaan voor een bijsturing van de wet door de 

gewone rechter, zonder dat één van beiden zich aan een “over-interpreteren” moet 

bezondigen. Die gewone rechter zou zich immers op de ongrondwettigheid van de 

bestaande wet kunnen beroepen om zijn bevoegdheid tot buiten de normale 

interpretatiegrenzen uit te breiden. 

Het Hof van Cassatie heeft dat hier niet nodig geacht. De reden hiervoor is allicht 

dat het Hof wel degelijk over zijn eigen oplossing dacht als over een interpretatie en 

niet als een directe toets aan de Grondwet – het feit dat de wetgever niet letterlijk het 

woord “opportuniteitsoordeel” in de tekst opgenomen heeft werkt misschien een 

dergelijke opvatting in de hand. Hoewel men al vlug de neiging heeft deze weigering 

in verband te brengen met het onbehagen dat het Hof van Cassatie nog steeds lijkt te 

voelen bij het bestaan van een ander hoogste rechtscollege, lijkt die weigering 

daarom hoofdzakelijk teruggebracht te kunnen worden tot de niet steeds even 

heldere bevoegdheidsafbakening tussen beide rechtscolleges. Het Hof van Cassatie 

beschouwt zich immers nog steeds als de hoogste autoriteit op het vlak van 

interpretatie, met inbegrip van grondwetsconforme interpretatie, en gaat ervan uit dat 

het Grondwettelijk Hof hoogstens zijn interpretaties op hun grondwettigheid kan 

onderzoeken, maar in géén geval dwingend kan opleggen welke interpretatie 

gekozen moet worden tussen verschillende grondwettelijke alternatieven.208 Van 

zodra het Hof van Cassatie zelf een grondwettelijke mogelijkheid ziet en wil 

toepassen, acht het een vraag aan het Grondwettelijk Hof over andere mogelijkheden 

dus verder overbodig. 

Dit standpunt kan bijgetreden worden voorzover het gaat om échte interpretatie. 

Zoals wij hoger gezien hebben, is het de grondwettelijke opdracht van het Hof van 

Cassatie om over de interpretatie te waken. Zolang het die taak eerlijk en loyaal 

uitvoert, is er geen reden om het daarover het laatste woord te ontnemen. Bovendien 

is het in de huidige stand van zaken mogelijk om de interpretaties van het Hof van 

Cassatie zelf via een omweg aanhangig te maken bij het Grondwettelijk Hof, zodat dit 

kan nagaan of de door het Hof gekozen lezing zelf wel grondwettig is. De lagere 

rechters kunnen de wet immers laten toetsen zoals zij door het Hof geïnterpreteerd 

                                            
208 Deze spanning komt later nog terug, in het bijzonder in de casus van staatsrecht – zie 
verder, ook voor verwijzingen naar de doctrinale discussie op dit punt. 
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is. Ook in deze zaak is dat in zekere zin gebeurd. Het Grondwettelijk Hof hééft zich 

immers kunnen uitspreken over de interpretatie van artikel 149 DORO, en wel op 

vraag van een lagere rechter. De eerste vraag dateerde in casu wel van vóór het 

cassatieoordeel, en gaat daar dus niet direct op terug, maar het komt ook voor dat 

feitenrechters bewust interpretaties van het Hof van Cassatie later bij het 

Grondwettelijk Hof aanhangig maken.209 De taak van het Grondwettelijk Hof 

verschijnt op die manier in haar juiste proportie: het gaat om de opdracht om te 

waken over de grondwettigheid van de wet, zoals die wordt aangenomen én zoals 

die wordt toegepast, maar niet om over de betekenisverlening binnen de 

constitutionele grenzen richtlijnen te geven. Díe keuzevrijheid moet aan de “gewone” 

rechters blijven! 

 

67. Beschouwt men de uitspraak van het Hof van Cassatie in deze casus dus als 

een echte interpretatie, dan rijst er geen enkel probleem. Gaat men er evenwel van 

uit dat het Hof hier voorbij de wet gaat omwille van een grondwettigheidsprobleem, 

dan was een voorafgaande prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof 

aangewezen. Anders dan voor het verdragsrecht geldt, gaat ons rechtsstelsel voor 

de grondwettigheidstoets immers uit van een niet-diffuse toetsing door één enkele 

rechter, het Grondwettelijk Hof.  

 
 Was er hier een conflict met het internationaal recht geweest in plaats van het 
grondwettelijk recht, dan was de leer van het hogervermelde smeerkaasarrest 
toepasselijk, die dit soort bijsturingen in het licht van het verdragsrecht steeds door 
de gewone rechter aanvaardt. In het licht van het gelijkheidsbeginsel rijst de vraag 
of het naast elkaar bestaan van een diffuse toetsing aan het internationaal recht en 
een gecentraliseerde voor de Grondwet wel verantwoord is. Deze discussie 
overschrijdt evenwel het bestek van dit onderzoek waarin de positie van het 
Grondwettelijk Hof als enig toetsingsorgaan aan de Grondwet als een gegeven 
wordt aangenomen. 
 

De oplossing die het Hof van Cassatie in deze casus van administratief recht gaf, 

kan daarom op mijn begrip en bijval rekenen, al is de wijze waarop het de ruimte 

daarvoor creëerde nog voor verbetering vatbaar.210 Het Hof bracht de regel van de 

                                            
209 Zie bijvoorbeeld verder in de casus van zekerheden- en executierecht. 
210 Vgl. de conclusie van VANSANT: P. VANSANT, “Het verplichte…”, T.R.O.S. 2004, (254) 
267. 
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wetgever terecht terug tot wat grondwettelijk aanvaardbaar was, en trad niet zozeer 

op vanuit zichzelf, maar veeleer vanuit het rechtssysteem. Het vrijwaarde dat 

systeem van een regel die de bestaande evenwichten kon verstoren. Daarom lijkt het 

mij niet dat we hier al van een bedreiging van de positie van de wetgever kunnen 

spreken. 

 

B. STRAFPROCESRECHT: HET AANHOUDEN VAN DE BURGERLIJKE BELANGEN 
DOOR DE POLITIERECHTBANK 

 

68. De wettelijke regel waarover de casus van strafprocesrecht handelt, is 

neergelegd in artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel, dat op dit 

punt ongewijzigd is gebleven sinds de uitvaardiging van het wetboek in 1808, bepaalt 

dat de politierechtbanken – en bij terugverwijzing in artikel 189 ook de correctionele 

rechtbanken – in één en hetzelfde vonnis uitspraak moeten doen over de burgerlijke 

en de strafrechtelijke vorderingen die bij hen aanhangig gemaakt zijn. Wordt de 

beklaagde schuldig bevonden, zo stelt de wet, dan beslist de rechtbank “bij hetzelfde 

vonnis” over de vorderingen tot teruggave en tot schadevergoeding.  

Deze regel, die strikt genomen inhoudt dat de rechter tegelijk over de grond van 

de burgerlijke en de strafzaak uitspraak moet doen, werd al vroeg gematigd in de 

Franse cassatierechtspraak en werd door het Belgische Hof van Cassatie definitief 

overboord gezet in 1970. De rechtspraak richtte zich daarbij vooral op de vraag wat 

“beslissen” over de burgerlijke vorderingen juist inhield. Reeds het Franse Hof van 

Cassatie in de negentiende eeuw, dat nochtans de gelding van de regel herhaaldelijk 

beklemtoonde, nam aan dat deze er niet aan in de weg stond dat de rechter zich 

ertoe beperkte de burgerlijke vordering principieel toe te wijzen en de berekening van 

de schade aan te houden.211 Ook gaf het aan dat de nietigheid die uit overtreding van 

de regel voortvloeide, geen nietigheid van openbare orde was en dus niet voor het 

eerst in cassatie kon worden ingeroepen.212 Een volledig scheiden van het oordeel 

                                            
211 Cass. Fr. 6 december 1855, D. 1856, I, 143; Cass. Fr. 7 juli 1855, D. 1855, I, 376; Cass. 
Fr. 16 december 1848, D. 1849, V, 7. 
212 Cass. Fr. 16 februari 1855, D. 1855, I, 350. 
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over beide vorderingen aanvaardde het Franse Hof onder de gelding van artikel 161 

echter niet.213,214 

Het Belgische Hof van Cassatie ging nog verder: dat besliste in 1970 dat de regel 

van artikel 161 “niet tot gevolg heeft de rechtbank het recht te ontzeggen enkel over 

de strafvordering ten gronde uitspraak te doen en de beslissing over de bij haar 

aanhangig gemaakte burgerlijke vordering tot een latere datum uit te stellen voor 

verdere behandeling.” Hieruit volgt dat “[een] vonnis [dat], na uitspraak gedaan te 

hebben over de strafvordering, uitdrukkelijk beslist de zaak te verwijzen naar een 

latere terechtzitting wat betreft de burgerlijke vordering die bij de rechtbank samen 

met de strafvordering aanhangig was, niet mag gelijkgesteld worden met een vonnis 

dat geen enkele beslissing uitspreekt over de burgerlijke vordering.” Zelfs een louter 

uitstel, zonder enige inhoudelijke beslissing, volstaat voor het Belgische Hof dus om 

te spreken van een “uitspraak bij hetzelfde vonnis”.215 

 

69. Dit oordeel wordt niet echt verder gemotiveerd. De hierboven geciteerde 

uittreksels maken zo ongeveer de volledige motivering op dit punt uit en worden 

enkel nog aangevuld met een voetnoot van het openbaar ministerie bij de publicatie 

van het arrest in de Arresten van het Hof van Cassatie en de Pasicrisie. Die voetnoot 

verwijst in de eerste plaats naar een vroeger arrest van het Hof van Cassatie waarin 

het de regel van artikel 161 ook al op soepele wijze had toegepast. In een situatie 

                                            
213 Cass. Fr. 10 januari 1895, D. 1898, V, 10; Cass. Fr. 7 juli 1860, D. 1861, I, 400; Cass. Fr. 
22 augustus 1845, D. 1846, IV, 92; Cass. Fr. 5 december 1835, Sirey 1836, 923; F. HELIE 
en J. BROUCHOT, Pratique criminelle des cours et tribunaux. Code d’instruction criminelle 
(édition française), I, Parijs, Librairies techniques, 1951, 235. 
214 Sinds 1958 wordt de problematiek in Frankrijk beheerst door artikel 464 van de nieuwe 
Code de procédure pénale, waarin de door de rechtspraak aangebrachte nuance werd 
overgenomen: “Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il 
statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en 
partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se pronconcer en 
l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, 
exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l’action publique, le 
tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, 
renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne 
pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter des justificatifs de 
ses demandes. (…)”. Die laatste zin werd pas toegevoegd in 2000; over de mate waarin 
deze bepaling ook tevoren al een uitstel zonder gelijktijdige onderzoeksmaatregel mogelijk 
maakte, zie: Cass. Fr. 23 oktober 1968, D. 1969, 163, noot D. FAIVRE.   
215 Cass. 9 juni 1970, Arr. Cass. 1970, 950. 
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waarin de strafrechter ten onrechte verzuimd had om ook over de burgerlijke 

vordering te oordelen, aanvaardde het Hof dat het openbaar ministerie die 

vergetelheid rechtzette door de zaak op dat punt opnieuw voor hem te brengen. Dit 

optreden van het openbaar ministerie zou gegrond kunnen worden op zijn hoger 

beschreven vorderingsrecht ter vrijwaring van de openbare orde, die er belang bij 

heeft dat over ingeleide zaken ook effectief uitspraak wordt gedaan. De vordering zou 

immers nog steeds bij de rechter aanhangig zijn. 216   

Vervolgens verwijst de voetnoot naar een resem handboeken waarvan de 

meeste de gekozen oplossing lijken te ondersteunen.217 Enkel HÉLIE is tegen,218 

maar zelfs in de Belgische editie lijkt diens analyse bijna uitsluitend te steunen op de 

Franse cassatierechtspraak, die in de voetnoot ook als “contra” vermeld wordt. De 

meeste andere auteurs wijzen er echter op, onder verwijzing naar  het arrest van het 

Belgische Hof van 1917 en een aantal uitspraken van lagere rechters, dat de 

Belgische rechtspraak zich minder vasthoudend aan het basisprincipe heeft 

betoond.219 Geen van de auteurs, echter, acht het nodig om dieper op de 

problematiek in te gaan dan het geven van een rechtspraakoverzicht. 

 

70. Ook in de latere handboeken wordt dit niet nodig geacht. De meeste 

hedendaagse auteurs bevestigen de regel uit het arrest van 1970 als een gegeven, 

                                            
216 Cass. 14 september 1917, Pas. 1918, I, 85. 
217 Er wordt verwezen naar: G. SCHUIND en R. GAILLY, Traité pratique de droit criminel. II: 
Procédure pénale, Brussel, Bruylant, 1942, 46; T. COLLIGNON en J. CLOSON, La citation 
directe de la partie lésée devant les Tribunaux de Répression, Brussel, Larcier, 1942, 263; R. 
VAN ROYE en J. VAN ZELE, Manuel de la partie civile, Brussel, Pée, 1945, 328; R.P.D.B., 
v° Action civile, nr. 201 (zie ook bijv. III); Les Novelles, v° Procédure pénale, tôme I, vol. I, 
160; F. HELIE, Traité de l’instruction criminelle ou théorie du code d’instruction criminelle 
(édition belge), III, Brussel, Bruylant, 1869, 165. 
218 Althans volgens de voetnoot: in werkelijkheid hernemen ook de Novellen en het 
geciteerde werk van SCHUIND de strengere Franse cassatierechtspraak, zij het dat dat bij die 
laatste inderdaad niet in de aangehaalde passage gebeurt (zie G. SCHUIND en R. GAILLY, 
Traité…, Brussel, Brylant, 1942, 285). 
219 Dit is in het bijzonder het geval voor COLLIGNON en CLOSON en de R.P.D.B., in iets 
mindere mate voor VAN ROYE die immers een kanttekening plaatst bij het veel geciteerde 
arrest van het Hof van Beroep van Gent van 3 mei 1920. Ook in de aangehaalde passage 
van SCHUIND wordt naar deze rechtspraak verwezen. 
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onder de simpele verwijzing naar het betrokken arrest.220 De kwestie wordt duidelijk 

beschouwd als uitgeklaard en men ziet geen reden om hierop terug te komen. 

 

71. Ik denk ook niet dat dat nodig is, en dat om een dubbele reden. Vooreerst 

omdat de oplossing van het Hof een oplossing van het gezond verstand is, die 

bovendien volledig ingepast kan worden in de relevante principes van het 

strafprocesrecht. Vervolgens omdat uit de latere evolutie van de wetgeving gebleken 

is dat de wetgever de zorg voor een vlotte rechtsbedeling van het Hof deelt. 

Beginnen we met de ratio van de oplossing. Die ligt erin de uitspraak over de 

strafvordering niet nodeloos te moeten uitstellen als de zaak wat haar betreft in staat 

van wijzen is, maar op het burgerlijke vlak nog niet, of omgekeerd, om de burgerlijke 

partijen niet tot onverantwoorde haast aan te zetten bij het in staat stellen van hun 

zaak, als de zaak op strafvlak al duidelijk is, om die toch nog maar door de 

strafrechter te kunnen laten beoordelen. Tegelijk geeft ze de strafrechter de 

mogelijkheid zich eerst te concentreren op de strafrechtelijke kant van de zaak en 

pas daarna op de burgerlijke aspecten, die vaak bijkomende vraagstellingen 

oproepen en gepaard kunnen gaan met tijdrovende deskundigenonderzoeken… Voor 

beide kanten van het probleem gaat het dus in hedendaagse termen om een 

probleem van redelijke termijn: de strafvordering moet niet nodeloos lang aanslepen, 

de burgerlijke mag niet worden overhaast. Zeggen dat de strafrechter steeds moet 

wachten met een uitspraak op strafgebied tot de burgerlijke kant volledig is 

afgehandeld, zou nefast zijn voor de spoedige rechtsbedeling in strafzaken. 

Omgekeerd is een systematisch doorverwijzen van de burgerlijke partij naar de 

burgerlijke rechter om daar na de uitspraak over de strafvordering van de strafrechter 

de burgerlijke vordering voort te zetten, beter: opnieuw in te leiden, natuurlijk weinig 

proceseconomisch én bovendien ontneemt dat de burgerlijke partij de facto haar 

keuzerecht om ook bij de strafrechter recht te vinden. 

                                            
220 R. DECLERCQ, “Splitsing” in X. (ed.), Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 26; R. 
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, 969; G. SCHUIND 
en A. VANDEPLAS, Traité pratique de droit criminel. II: Procédure pénale, vierde editie, 
Brussel, Swinnen, 1981 (losbl. met bijwerkingen), 434 A; R. VERSTRAETEN, Handboek 
strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, 982. 
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Het is daarom noodzakelijk een soepele oplossing te vinden voor de nood aan 

een “gelijktijdige uitspraak”. Het Franse Hof van Cassatie vond die door het 

aanvaarden van een voorlopige uitspraak op het burgerlijke vlak. Het Belgische Hof 

ging nog verder en aanvaardt eigenlijk dat het volstaat de burgerlijke vordering tijdig 

aanhangig te maken om een uitspraak van de strafrechter te kunnen krijgen; de 

rechter moet er dan wel nog aan denken expliciet het uitstel uit te spreken, want 

anders is er helemaal géén uitspraak. Beide oplossingen kunnen echter verzoend 

worden met het achterliggende principe van de regel, dat stelt dat de strafrechter 

slechts over de burgerlijke vordering kan oordelen als “accessorium” van de 

strafvordering. Net als bij de regeling inzake de ontvankelijkheid van de burgerlijke 

vordering voor de strafrechter kan men hier immers aannemen dat deze regel 

voornamelijk inhoudt dat de burgerlijke vordering een ontvankelijke strafvordering 

nodig heeft als “drager” om tot bij de strafrechter te geraken, maar dat zij, eens ze 

daar is aangekomen, ook door die rechter mag beoordeeld worden.221 Het lijkt mij die 

logica te zijn die het Hof van Cassatie ook op dit punt toepast. Voor het overige wil 

het de strafrechters zo veel mogelijk vrijheid geven om de zaken naargelang van hun 

eigen voortgang te kunnen afhandelen. De ratio legis van de betrokken wetsbepaling, 

de onderliggende regel, lijkt even goed – en vanuit praktisch oogpunt zelfs beter – te 

zijn gediend met een minder stringente toepassing van de wettekst. Het zou echter 

aanbeveling verdienen mocht het Hof een dergelijke redenering expliciteren. Nu blijft 

deze beoordeling immers een onderschuiven van motieven achteraf, waardoor de 

classificatie van deze casus ook in dit onderzoek tentatief blijft. Een uitgebreidere 

motivering had meer duidelijkheid kunnen scheppen. 

De regel van het Hof vindt verder bevestiging in de wijzigingen die de laatste 

jaren zijn aangebracht in artikel 4 V.T.Sv., evenals in de voorstellen voor een nieuw 

Wetboek van strafprocesrecht die tot voor kort in de Kamer hangende waren. In het 

zogenoemde “grote Franchimont-voorstel” bepaalt het ontworpen artikel 379, tweede 

lid (dat het oude artikel 161 Sv. zou komen te vervangen) weliswaar nog steeds dat 

de strafrechter die een beklaagde schuldig bevindt “bij hetzelfde vonnis” over de 

vorderingen tot teruggave en tot schadevergoeding beslist, indien ze voor hem zijn 

aangebracht, maar daar wordt meteen aan toegevoegd dat “indien geen burgerlijke 

                                            
221 Inzake ontvankelijkheid: R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 
2005, 184-185. 
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vordering voor hem aanhangig is of indien de zaak wat dit punt betreft, niet in staat 

van wijzen is, [de rechter] de burgerlijke belangen ambtshalve aan(houdt).”222 Die 

laatste zinsnede is gebaseerd op de tekst van artikel 4 V.T.Sv, zoals dat gewijzigd is 

door de wet van 1994 tot versnelling en modernisering van de strafrechtspleging.223 

Om een vlotte afhandeling van de strafzaken mogelijk te maken in het kader van het 

snelrecht, zonder daarbij de burgerlijke partijen “in snelheid te nemen”, werd toen in 

dezelfde mogelijkheid tot uitstel voorzien, zij het enkel voor de politierechtbanken en 

voor de correctionele rechtbanken die toepassing maakten van het snelrecht.224 

Vanuit een zorg van slachtoffervriendelijkheid – de inleiding van de burgerlijke zaak 

bij de strafrechter achteraf op grond van artikel 4 is immers kosteloos – en omwille 

van de veronderstelde gunstige effecten op de gerechtelijke achterstand in 

strafzaken, heeft men die mogelijkheid begin 2005 tot alle zaken uitgebreid.225 Het 

nieuwe artikel 4 V.T.Sv., dat als een latere wet geldt ten opzichte van artikel 161 Sv., 

kan voortaan dus voor alle correctionele en politierechtbanken als wettelijke basis 

dienen om de burgerlijke belangen aan te houden, wanneer de zaak op dat punt nog 

niet in staat van wijzen is. 

 

                                            
222 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht. Tekst aangenomen door de 
commissie voor de justitie, Parl. St. Senaat 2003-04, nr. 3-450/21, 203. Dit voorstel van 
wetboek werd reeds goedgekeurd door de Senaat, maar is in de Kamer op de lange baan 
geschoven. Eind 2006 werd immers beslist het wetboek niet meer tijdens de pas afgelopen 
legislatuur te behandelen. De kwaliteit van het werkstuk als geheel was nog te betwist voor 
een vlotte afhandeling. Het valt nog af te wachten of de bespreking ervan in de volgende 
legislatuur nog zal worden hernomen. Zie hierover het interview met VANDEPLAS in De 
Juristenkrant van 22 november 2006 (“Beter geen nieuw wetboek dan een slecht. Armand 
Vandeplas zingt requiem van grote Franchimont”, De Juristenkrant 2006, afl. 138, 8-9).  
223 Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal 
bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, B.S. 
21 juli 1994, 19.117; voor de motivering van deze wijziging, zie de discussie in de commissie 
justitie van de Senaat (Verslag, Parl. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 76-93).   
224 In de praktijk ging het dan wat het snelrecht betreft natuurlijk enkel om de procedure van 
oproeping bij proces-verbaal, vermits de procedure van onmiddellijke verschijning (het 
eigenlijke snelrecht), die daaraan werd toegevoegd door de wet van 28 maart 2000, sinds het 
vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van 28 maart 2002 niet langer bruikbaar lijkt 
(Grondwettelijk Hof nr. 56/2002, 28 maart 2002).  
225 Wet 13 april 2005 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het 
strafrecht en de strafrechtspleging teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken, B.S. 
3 mei 2005 (tweede editie), 20.760. 
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72. Met het nieuwe artikel 4 V.T.Sv. heeft de wetgever de jurisprudentiële 

versoepeling van het vereiste van een “gelijktijdige uitspraak” dus impliciet bevestigd, 

tenminste wanneer de zaak nog niet in staat van wijzen is. 226 In die situatie gaat de 

wetgever zelfs verder dan de rechtspraak door ook het vereiste van een tijdige 

aanhangigmaking door de burgerlijke partij op te geven. Van zodra het duidelijk is dat 

er in een strafprocedure ook burgerlijke belangen betrokken zijn, moet de strafrechter 

deze ambtshalve aanhouden. De vroegere strafvordering kan dan ook later nog, zelfs 

nadat zij definitief is berecht, als “drager” dienen voor de burgerlijke vordering. Het 

moge duidelijk zijn dat een dergelijke vergaande hervorming door de rechtspraak 

nooit had mogen doorgevoerd worden. Dat is ook niet gebeurd. 

Op een ander punt is de rechtspraak wel verder gegaan dan de wetgever. De 

rechtspraak van het Hof van Cassatie maakt immers geen onderscheid tussen de 

situatie waarin de burgerlijke zaak al dan niet in staat van wijzen is. Het lijkt logisch 

dat de rechter wanneer de burgerlijke zaak op het ogenblik van de strafuitspraak 

reeds in staat van wijzen is, ook daarover een beslissing zal nemen, maar verplicht 

lijkt hij daartoe op grond van het arrest van 1970 niet.  

Toch kan de versoepeling van de regel die de rechtspraak heeft doorgevoerd, 

m.i. aanvaard worden. Net zoals in de casus van administratief recht treedt de 

rechter hier immers louter op om de wettelijke regeling in een werkbare vorm te 

gieten. De onwerkbaarheid waaraan geremedieerd wordt, ligt dit keer echter niet op 

het principiële niveau, maar op het praktische: de ongenuanceerde toepassing van 

de wettelijke regel zou een vlot procesverloop in de weg staan. Een dergelijk 

optreden lijkt aanvaard te kunnen worden al herschrijft het Hof van Cassatie hier als 

het ware een regel uit het Wetboek van Strafvordering.  

Het is immers mede dankzij deze tussenkomst dat de nood aan een wettelijke 

hervorming van de regel pas gevoeld werd bij de invoering van het snelrecht. 

Voordien volstond de flexibele houding van de rechtspraak om mogelijke problemen 

                                            
226  VERSTRAETEN wijst er terecht op dat in de situatie waarin de zaak wél in staat van wijzen 
is, de regel van artikel 161 blijft spelen (R. VERSTRAETEN, “Actuele knelpunten en 
ontwikkelingen omtrent de burgerlijke vordering uit een misdrijf”, in P. TRAEST en A. DE 
NAUW, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1997-98. Strafrecht: wie is er bang van het 
strafrecht?, Gent, Mys & Breesch, 1998, 363; R. VERSTRAETEN, “De hervormingen met 
betrekking tot de politierechtbank zetelend in strafzaken” in X. (ed.), Verkeersrecht – 
Jurisprudentie. Dossier: verkeersaansprakelijkheid en procedure voor de politierechtbanken, 
Antwerpen, Kluwer, 1995, 38-39). 
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met artikel 161 op te lossen. Door de vereiste “beslissing” over de vordering tot 

schadevergoeding niet te strikt in te vullen heeft de rechtspraak van die regel een 

werkzame regel weten te maken, zonder de accessorium-gedachte volledig te 

moeten opgeven. Pas toen door het snelrecht het risico reëel werd dat de burgerlijke 

partij niet tijdig op de hoogte zou zijn van de strafzaak om haar burgerlijke vordering 

nog tijdens de behandeling daarvan bij de strafrechter te kunnen inleiden, en men 

voor een latere behandeling van de burgerlijke vordering aldaar dus ook het “drager”-

vereiste zelf moest herdenken, bleek een wettelijke ingreep nodig. Tot dan echter 

volstond de jurisprudentiële aanpassing van het wettenrecht.  

 

73. Dit soort praktische nuanceringen van het wettenrecht moet naar mijn gevoel 

dan ook door de rechtspraak kunnen worden doorgevoerd. Men kan zich immers 

moeilijk voorstellen dat de wetgever te allen prijze vast zou houden aan een 

wettelijke regel waarvan de toepassing tot ernstige praktische problemen kan leiden. 

Wel zouden de rechterlijke uitspraken die de wetgeving terzijde schuiven, voldoende 

gemotiveerd moeten zijn.  

Zo’n rechterlijke correctie van het wettenrecht lijkt natuurlijk in het bijzonder 

aanvaardbaar voor regels van procesrecht. De praktische problemen daarvan zullen 

in regel immers procedureproblemen zijn, zodat de rechters van nature de beste 

beoordelaars van de werkzaamheid van de regels zijn. Zij moeten dan ook een 

marginale controle kunnen uitoefenen of de wetgevende regels hun doel niet 

voorbijschieten. Toch hoeft dat niet de enige mogelijke toepassing voor een 

dergelijke jurisprudentiële correctie te zijn. In een volgend geval zullen we zien dat de 

rechter dat soms ook kan voor andere regels.  

Wel mag nu al duidelijk zijn dat dit wederom een bevoegdheid is die de rechter 

met terughoudendheid moet uitoefenen: enkel als de regel werkelijk “slecht” is, kan 

hij overboord gezet worden, en ook dan nog moet de rechterlijke oplossing zo dicht 

mogelijk aansluiten bij wat de wetgever bereiken wou; het is niet aan de rechter om 

het werk van de wetgever “zomaar” over te doen. In de volgende hoofdstukken van 

dit casusonderzoek zullen we zien hoe dat evenwicht steeds delicater wordt. 

Voorlopig echter houden we het nog even bij correcties van de minder ingrijpende 

soort. 
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C. PERSONEN- EN FAMILIERECHT: DE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST MET 
BETREKKING TOT DE KINDEREN NA ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING 
 

74. In de casus van personen- en familierecht moest het Hof van Beroep van 

Brussel zich in hoger beroep uitspreken over de voorwaarden waaronder de 

jeugdrechter een in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming 

overeengekomen gezagsregeling met betrekking tot de kinderen, achteraf kan 

wijzigen.227 Artikel 1288, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek lijkt daarover 

voldoende duidelijk.228 Dat artikel bepaalt dat “wanneer nieuwe omstandigheden 

buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen”, 

de rechter de beschikkingen bedoeld “in het 2° en het 3°” van het voorgaande lid kan 

herzien. Vermits het “2°” van het voorgaande lid precies betrekking heeft op de 

overeenkomst omtrent “het gezag over de persoon en het beheer van de goederen 

van de kinderen en het recht op persoonlijk contact (…) wat betreft de kinderen” lijkt 

de oplossing duidelijk. Er zijn “nieuwe” omstandigheden vereist, die ontstaan zijn 

“buiten de wil” van partijen en die hun toestand of die van de kinderen “ingrijpend” 

wijzigen, en deze drie voorwaarden gelden op dezelfde wijze voor een wijziging van 

de gezagsregeling als voor die van de onderhoudsuitkering (uit het ten derde van het 

eerste lid). 

Toch acht het Hof van Beroep van Brussel deze voorwaarden in zijn arrest niet 

alle drie toepasselijk op wijzigingen inzake de gezagsregeling. In het bijzonder de 

tweede voorwaarde, die stelt dat de nieuwe omstandigheden tot stand moeten zijn 

gekomen buiten de wil van de ex-echtgenoten, zou niet gelden voor dit soort 

wijzigingen.229 Interessant is dat de alleenzetelende raadsheer die in deze zaak het 

                                            
227 Brussel A.R. nr. 2004/JR/54, 26 augustus 2004, onuitg.; deze uitspraak werd gewezen 
door raadsheer SENAEVE als alleenzetelend jeugdrechter in hoger beroep.  
228 Ingevoegd door de Wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding, 
B.S. 21 juli 1994, 19.110 en gewijzigd bij de Wet van 20 mei 1997 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding, 
B.S. 27 juni 1997, 17.167. 
229 Het arrest is zoals aangegeven niet gepubliceerd. De relevante overwegingen worden 
hierna geciteerd. Een (instemmende) bespreking van het arrest kan ook gevonden worden in 
de bijdrage van VAN DER VELPEN in het Themiscahier Personen- en Familierecht van het 
academiejaar 2004-05 onder het editorschap van SENAEVE: E. VAN DER VELPEN, “Recente 
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Hof van Beroep uitmaakte, tevens hoogleraar is in de betrokken materie, en dat deze 

hoogleraar die voorwaarde voordien in zijn academische bespreking van de regel wel 

degelijk toepasselijk achtte. In zijn gezaghebbende “Compendium van het personen- 

en familierecht”, laatst vóór het arrest uitgegeven medio 2004, lezen we immers nog 

dat een “[d]ergelijke wijziging onderworpen (is) aan een driedubbele voorwaarde”, 

waarna een opsomming van de drie hoger genoemde voorwaarden volgt.230 De 

afwijkende rechtspraak van het Hof van Beroep kan dus bezwaarlijk ingegeven zijn 

door een gebrek aan duidelijkheid van de wetgeving: voor een neutraal observator 

als de academicus is die voldoende helder. Het moet dus de confrontatie met de 

realiteit van de casus geweest zijn die het Hof tot meer genuanceerde gevoelens 

bracht.  

In het arrest luidt het oordeel zoals gezegd anders. Aan de zin over de 

driedubbele voorwaarde wordt nu toegevoegd dat dat de oplossing is “volgens de 

letter van de wet”. Maar vervolgens geeft het Hof aan dat die letter van de wet moet 

genuanceerd worden: 

 
“Dat volgens de letter van de wet dergelijke wijziging derhalve onderworpen is aan 
een driedubbele voorwaarde: (…) 
 
Dat het evenwel duidelijk is dat de tweede voorwaarde [die vereist dat de 
omstandigheden niet totstandgekomen zijn door de wil van één der ex-echtgenoten] 
door de wetgever specifiek werd ingelast m.b.t. de herziening van de 
overeengekomen onderhoudsbijdrage voor de kinderen, waarbij omstandigheden 
die de ex-echtgenoot bewust in het leven heeft geroepen om zijn schuldenlast te 
verzwaren of zijn financiële positie te verslechteren, werden uitgesloten; 
 
Dat deze tweede voorwaarde evenwel niet relevant kan zijn bij de beoordeling van 
een wijziging van de overeengekomen regeling aangaande de uitoefening van het 
ouderlijk gezag, het verblijf en de omgang met het kind;” 

 

In casu bleken er overigens wel degelijk nieuwe omstandigheden voorhanden te 

zijn die de toestand van de ex-echtgenoten en hun kinderen ingrijpend hadden 

gewijzigd. Waarschijnlijk waren die echter niet onafhankelijk van hun wil, want de 

                                                                                                                                         
ontwikkelingen inzake echtscheiding door onderlinge toestemming” in P. SENAEVE (ed.), 
Personen- en Familierecht, Themiscahier 2004-2005, Brugge, Die Keure, 2004, (77) 86. 
230 P. SENAEVE, Compendium Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2004, 735-736; in 
de eerste uitgave ná het arrest wordt de nuancering wel opgenomen, onder verwijzing 
precies naar dat arrest (P. SENAEVE, Compendium Personen- en Familierecht, III, Leuven, 
Acco, 2006, 213). 
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rechter ontwikkelde de bovenstaande redenering om dat niet te moeten 

onderzoeken. Toch lijkt dit oordeel niet bedoeld om enkel voor deze casus te gelden. 

Het is immers veel algemener geformuleerd. Met de concrete feitenconstellatie als 

“trigger” beseft de rechter dat de wetgever niet ver genoeg doorgedacht heeft bij het 

opstellen van de regel. De voorwaarde in verband met de wil van de partijen werd 

immers in 1997 specifiek ingevoerd om fraude te vermijden met betrekking tot de 

onderhoudsuitkering. Zij kwam toen in de plaats van het vereiste dat de 

omstandigheden “onvoorzienbaar” moesten zijn, dat als te streng beoordeeld werd, 

en was bedoeld om de voorwaarden tot herziening te versoepelen.231 Voor de 

gezags-, verblijfs- en omgangsregelingen had zij echter eerder het omgekeerde 

effect. Omstandigheden als een verhuis, het aangaan van een nieuwe relatie met 

iemand die zelf ook kinderen heeft met een ander verblijfsregime, het aannemen van 

een nieuwe job met een geheel ander arbeidsrooster…, geschieden immers allemaal 

“binnen” de wil van de ex-echtgenoten, maar vereisen ook een aanpassing van de 

levensomstandigheden van het kind. De wetgever had dat echter uit het oog 

verloren. De rechter corrigeert dat hier door die voorwaarde buiten toepassing te 

laten.  

 

75. Deze oplossing sluit aan bij een aantal kritieken op artikel 1288, tweede lid 

Ger. W. in de rechtsleer, maar gaat – m.i. terecht – minder ver in de voorgestane 

oplossing. Een aantal auteurs stelt voor de voorwaarden van artikel 1288 in het 

geheel niet meer toe te passen op wijzigingen inzake de gezagsregelingen en enkel 

                                            
231 Het tweede lid van artikel 1288 Gerechtelijk Wetboek werd in 1994 uitdrukkelijk ingevoerd 
om de wijziging van de regelingen met betrekking tot de kinderen (ruimer) mogelijk te maken. 
Op grond van het conventioneel karakter van de echtscheiding door onderlinge toestemming 
gold tot op dat moment immers het beginsel van de onveranderbaarheid van de 
voorafgaande overeenkomsten. De bewoordingen van de wetgever waren in 1994 echter 
bijzonder ongelukkig gekozen. In de toenmalige versie luidde het immers nog dat er “nieuwe 
en onvoorzienbare omstandigheden” vereist waren, die bovendien enkel betrekking mochten 
hebben op de toestand van de kinderen. Die formulering maakte dat de wettelijke regel 
volgens sommigen zelfs nog strenger was dan de beperkte afwijkingen die de rechtspraak 
reeds op de bindende kracht van de overeenkomsten had aanvaard. Vooral de eis dat de 
omstandigheden “onvoorzienbaar” waren, bleek een belemmerend effect te hebben. De roep 
om een herformulering was dan ook luid. Die kwam er met de wet van 1997. Over de 
ontstaansgeschiedenis van die wet, leze men K. VISSERS, “Artikel 1288 Ger. W.” in X. (ed.), 
Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 83-91 en de vele verwijzingen aldaar. 
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te oordelen vanuit “het belang van het kind”.232 Volgens hen, immers, is er reeds in 

1995 een impliciete wetswijziging geweest op dat punt. Artikel 387bis van het 

Burgerlijk Wetboek, dat werd ingevoegd bij de wet van 13 april 1995,233 en dat de 

jeugdrechtbank de bevoegdheid geeft om “in alle gevallen (…) in het belang van het 

kind (…) alle beschikkingen met betrekking tot het ouderlijk gezag op [te] leggen of 

[te] wijzigen”, zou de voorwaarden van artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek 

terzijde hebben geschoven. Het feit dat deze tekst nog steeds verwijst naar het ten 

tweede van het eerste lid, achten zij een loutere vergissing. 

Die mening wordt echter niet gevolgd in het besproken arrest van het Hof van 

Beroep van Brussel, noch wordt zij gedeeld door SENAEVE in zijn academische 

hoedanigheid. Zelfs in de uitspraak wordt immers nog steeds de eis gesteld van 

“nieuwe” omstandigheden, die bovendien een “ingrijpende” wijziging van de toestand 

moeten veroorzaken. Net als in het handboek van SENAEVE wordt hier dus 

geoordeeld vanuit een soort “gekwalificeerd belang van het kind”, dat een verhoogde 

“intensiteit” heeft ten opzichte van het gewone belang van het kind uit artikel 

387bis.234  

 

76. Dit vasthouden aan een “gekwalificeerd” belang van het kind acht ik terecht. 

De rechter vindt volgens mij het juiste evenwicht tussen de tekst van de wet en de 

mogelijke “vergetelheden” van de wetgever. Naast de nood om de overeenkomsten 

aan te passen aan de realiteit, speelt hier immers ook het belang dat de afwijzende 

partner kan laten gelden bij de stabiliteit van de overeenkomsten. De echtscheiding 

door onderlinge toestemming steunt immers op de toestemming van de partijen, en 

op hun vermogen om samen de bouwstenen voor hun verdere afzonderlijke bestaan 

                                            
232 O.m. S. DEMARS, Les procédures en divorce. La réforme de la réforme. Loi du 20 mai 
1997 in Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 1997, 64; N. HUSTIN-
DENIES, “Aspects personnels: les conventions relatives aux enfants” in M. MEULDERS-
KLEIN (ed.), Divorce par consentement mutuel: la réforme de la réforme 1997, Luik, CUP, 
1998, (139) 190-191; J.-L. RENCHON, “La loi du 20 mai 1997 réparatrice de la réforme des 
procédures en divorce”, J.T. 1997, (737) 762-765; K. VISSERS, “Artikel 1288 Ger. W.” in X. 
(ed.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 97-98; toepassing: Jeugdrb. Luik 8 juni 2004, Rev. 
trim. dr. fam. 2005, 250.   
233 Wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, 
B.S. 24 mei 1995, 14.484. 
234 P. SENAEVE, Compendium Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2004, 736. 
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op voorhand vast te leggen. Er moet dan ook een zeker engagement zijn dat de 

aangegane afspraken niet al te gemakkelijk in vraag gesteld kunnen worden, zelfs 

niet in, of onder het mom van, “het belang van het kind”.235 

Het is daarom dat de stap naar een volledige opgave van de voorwaarden van 

artikel 1288, tweede lid in het voordeel van die van artikel 387bis uitdrukkelijk door de 

wetgever zou gezet moeten worden, en dat het zetten ervan niet zomaar kan afgeleid 

worden uit zijn stilzwijgen daarover bij de voorbereiding van de wet van 1997. Ten 

slotte heeft de wetgever immers met die wet – al zij het dan nog misschien bij 

vergissing die hij dan zelf maar moet rechtzetten – ook nog ná de invoeging van 

artikel 387bis de toepassing van artikel 1288, tweede lid op die wijzigingen laten 

bestaan. Het argument van een “lex posterior” dat men in 1995 kon maken ten 

opzichte van de wijziging van 1994, gaat dan ook niet meer op.236 Daarenboven zou 

men de regel van artikel 1288 Ger. W. met evenveel recht kunnen beschouwen als 

een “lex specialis” ten opzichte van artikel 387bis, waarbij die uitzondering dan 

ingegeven zou kunnen zijn door het beginsel van de verbindende kracht van de 

overeenkomsten dat bij de echtscheiding door onderlinge toestemming natuurlijk 

bijzonder speelt.    

 

77. De oplossing van het Hof van Beroep van Brussel in zijn arrest van 26 

augustus 2004 lijkt mij dan ook goedgekeurd te moeten worden. Artikel 1288, tweede 

lid wordt niet als geheel aan de kant geschoven, maar tegelijk wordt de scherpe kant 

ervan afgehaald. Ook hier hebben we dus te maken met een rechter die de regel van 

de wetgever herleidt tot zijn juiste, werkbare proportie, zonder zich volledig in zijn 

plaats te stellen. De rechter zegt kort en goed, waarom hij de wet terzijde schuift en 

gaat daarin niet verder dan nodig is. Deze uitspraak verschijnt dus als een mooi 

voorbeeld van hoe de rechter ook buiten het procesrecht de wetgever ter hulp kan 

schieten bij het formuleren van werkbare regels, zonder zich volledig in diens plaats 

te stellen.  

 
                                            
235 Vgl., in een tijd dat er nog geen sprake was van artikel 387bis, noch van artikel 1288, 
tweede lid, de discussie aangehaald in de conclusie van het openbaar ministerie onder Luik 
22 mei 1985, J.L. 1985, (466) 467. 
236 P. MOREAU, “Divorce et séparation de corps par consentement mutuel” in Rép. Not. I – 
Les Personnes, Brussel, Larcier, losbl., 32, voetnoot 1. 
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78. De uitspraak verschaft op die manier ook een concreet voorbeeld van de 

combinatie van terughoudendheid en verantwoordelijkheid die de rechter in zijn 

omgang met de wetgeving ook volgens de auteur ervan zelf moet betrachten. In een 

interview met Jura Falconis, het wetenschappelijk studententijdschrift van de 

Leuvense rechtsfaculteit, zegde raadsheer en professor SENAEVE, die daar inderdaad 

in zijn dubbele hoedanigheid werd geïnterviewd, de mogelijkheid van een oordeel 

“contra legem” althans als raadsheer met een bijzondere voorzichtigheid te 

benaderen.237 Vanuit zijn grondwettelijke opdracht om de wet toe te passen en te 

interpreteren, is zeker de feitenrechter volgens hem “van nature zeer behoedzaam in 

de omgang met uitspraken contra legem.” Een al te lichtvaardig contra legem-oordeel 

verhoogt immers voor de rechtsonderhorige het risico op een lange rechtsgang en 

een nodeloze kostenlast, die uiteindelijk enkel zal resulteren in de hervorming van de 

uitspraak in beroep of na cassatie. Doorgaans zal de feitenrechter voor het nemen 

van dergelijke beslissingen dan ook wachten op een initiatief van het Hof van 

Cassatie, waarvan de beslissingen niet meer aan “censuur” onderhevig zijn. Pas na 

een dergelijke uitspraak zullen ook de feitenrechters zich op het betrokken punt iets 

meer buiten de wet durven begeven. De laatste jaren is daar evenwel nog een 

belangrijke mogelijkheid bijgekomen. Sinds het Grondwettelijk Hof in 1989 de 

mogelijkheid kreeg om de formele wet te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel is, zoals 

ik hoger al vermoedde, met name de prejudiciële vraagstelling aan dat Hof voor de 

feitenrechters een dankbaar instrument geworden om de geldende wetgeving terzijde 

te schuiven, zonder een echt contra legem-oordeel te moeten nemen.238 Ook een 

beroep op de mensenrechten, en dan in het bijzonder op het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind, blijkt in dit verband populair. Dit alles maakt dat de vraag naar 

een directe tegenstelling tussen wet en rechterlijk oordeel zich voor de feitenrechter, 

zeker sinds de oprichting van het Grondwettelijk Hof, niet meer zo vaak stelt.  

 

 

                                            
237 B. DEMEYERE, M. VAN DORPE en W. VERRIJDT, “De rol van de rechter in het 
familierecht. Interview met Prof. Dr. Patrick Senaeve”, Jura Falc. 2001-02, (293) 293-295. 
238 Zij het dat dit volgens SENAEVE wel tot een zekere, en zeker niet geheel wenselijke, “flou 
artistique” van de regelgeving kan leiden. De hoger geuite waarschuwing voor een 
oneigenlijk gebruik van deze middelen kan dus ook hier blijven gelden. 
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D. VENNOOTSCHAPSRECHT: DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP  
 

79. In de laatste casus die in dit onderdeel over de “werkbaarheid” van de 

wetgeving besproken wordt, is het niet zozeer de rechtspraak, maar de 

handelspraktijk die de wettelijke regel terzijde geschoven heeft. De rechtspraak heeft 

zich echter bij deze evolutie neergelegd en is ermee gestopt de naleving van de 

wettelijke regels af te dwingen. Op die manier is de betrokken regelgeving ook in de 

rechtspraktijk dode letter geworden. 

 

80. De wettelijke regels waar het hier om gaat, waren neergelegd in de artikelen 

15, 16, 19, 27 en 28 van de oude Vennootschapswet.239 Eenvoudig gesteld 

verplichtten deze artikelen de kapitaalvennootschappen, en met name de N.V., om 

een bijzondere naam of een fantasienaam te dragen, terwijl dat aan de 

personenvennootschappen verboden werd. Die laatste moesten immers verplicht een 

firmanaam aannemen, die enkel mocht samengesteld zijn uit de familienamen van de 

onbeperkt aansprakelijke vennoten. Het aannemen van een firmanaam werd op zijn 

beurt verboden aan de kapitaalvennootschappen. 

De ratio legis van deze regelgeving was duidelijk: men wou het publiek 

beschermen tegen de gevaren van de “beperkte aansprakelijkheid”. Op basis van de 

enkele naam van de onderneming waarmee men contracteerde, moesten derden 

kunnen herkennen om welk aansprakelijkheidsregime het ging. In geen geval mocht 

iemand ertoe verleid worden handel te drijven met een vennootschap op grond van 

de kredietwaardigheid van één van de vennoten, wanneer de aansprakelijkheid van 

die vennoot in werkelijkheid beperkt bleef tot zijn inleg.240 

 

81. Onder de gelding van de Code Napoléon beschouwde men deze regel als 

essentieel. Vermits de oprichting van een naamloze vennootschap toen nog 

                                            
239 Deze regels gaan in oorsprong terug op de artikelen 20, 21, 23, 25, 29 en 30 van de 
Napoleontische Code de commerce van 1807 en zijn nu allemaal samengebracht in het 
nieuwe artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen, maar daarover later meer. 
240 K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS,  e.a., “Overzicht van rechtspraak: 
vennootschappen (1992-1998)”, T.P.R. 2000, (99) 181; J. RONSE, Algemeen deel van het 
vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975,240-241.  
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afhankelijk was van een voorafgaande machtiging door de regering, kon men de 

naleving ervan voor dat soort vennootschappen ook relatief eenvoudig controleren.241  

Nadat deze regeringsmachtiging afgeschaft werd door de Wet van 1873,242 

kwam daar verandering in. De naleving van de naamsvoorschriften kon niet meer op 

voorhand worden afgedwongen en steeds vaker doken er naamloze 

vennootschappen op die de naam van hun promotor of zelfs van een aandeelhouder 

droegen. In het bijzonder voor naamloze vennootschappen die de voortzetting waren 

van een vroegere handel ten persoonlijke titel of in de vorm van een 

personenvennootschap, kon het immers van het grootste belang zijn de naam van 

hun rechtsvoorganger te bewaren. Tegen de duidelijke tekst van de wet in ontstond 

dan ook de gewoonte om deze op te nemen in de maatschappelijke benaming van 

de nieuwe vennootschap, om op die manier de vroegere klandizie aan zich te kunnen 

binden of om profijt te kunnen trekken uit de opgebouwde reputatie. Hetzelfde 

gebeurde overigens bij personenvennootschappen. Om allerlei redenen, waarbij de 

meest voor de hand liggende het geval is van een vennootschap die overgaat van 

een beperkte naar een onbeperkte aansprakelijkheid en die haar bezigheden onder 

dezelfde naam wil voortzetten, namen die meer dan eens een fantasienaam aan. 

  

82. Tot verbazing van enkele auteurs uit de betrokken periode heeft de 

rechtspraak deze evolutie reeds in het begin van de vorige eeuw omarmd.243 

Inderdaad lijkt de meerderheid van de 20ste-eeuwse rechtspraak na enige aarzeling, 

en in strijd met de letter van de wet, het principe van de vrije naamskeuze voor alle 

vennootschappen te hebben aanvaard, onder de enkele voorwaarde dat men ervoor 

zorgde dat derden niet in verwarring konden raken nopens de rechtsvorm van de 

vennootschap.244 Was dat toch het geval, dan moest men instaan voor de daaruit 

                                            
241 J. GUILLERY, Des sociétés commerciales en Belgique: commentaire de la loi du 18 mai 
1873, II, Brussel, Bruylant, 1882, 167. 
242 Wet 18 mei 1873 houdende titel IX, boek I, van het Wetboek van Koophandel, met 
betrekking tot de vennootschappen, M.B. 25 mei 1875. 
243 Zo stellen de auteurs van het trefwoord “Sociétés anonymes” uit de R.P.D.B. van 1943 
vast dat “[ils] ne [peuvent] que citer cette jurisprudence, tout en constatant qu’elle est en 
opposition avec le texte clair de [la loi].” ( R.P.D.B., v° Sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 
1943, nr. 31). 
244 Zie o.m. Brussel 12 februari 1965, Pas. 1966, II, 48; Gent 25 maart 1964, R.W. 1963-64, 
1819 (vgl. het iets strengere beroepen vonnis Kh. Sint-Niklaas 6 mei 1963, R.W. 1963-64, 



 

 

115

voortvloeiende schade, maar VAN GERVEN wijst er op dat wat de naamloze 

vennootschappen betreft, er alvast geen gevallen bekend zijn in de gepubliceerde 

rechtspraak waar een dergelijke vordering heeft geleid tot de veroordeling van de 

aandeelhouders.245 Deze opvatting raakte zelfs dermate verspreid dat RONSE het 

reeds in 1975 mogelijk achtte het wettelijk onderscheid tussen “firmanaam” en 

“maatschappelijke benaming” ten grave te dragen, en dit met bijna vijfentwintig jaar 

voorsprong op de wetgever.246  

De meeste uitspraken die aan deze evolutie gestalte hebben gegeven, wijden 

aan dit punt geen uitgebreide overwegingen. Vaak wordt het principe zonder meer 

geponeerd, of beperkt men zich tot een verwijzing naar “de rechtspraak en de 

rechtsleer” die de betrokken handelswijze zouden aanvaarden. Er is evenwel geen 

duidelijk startpunt in de evolutie en men kan geen arrest aanwijzen dat algemeen 

beschouwd zou worden als het “eerste” of de “basis” van deze leer. Het gaat veeleer 

om een zienswijze die zich geleidelijk verspreid heeft onder het geheel van de 

feitenrechters, zonder dat er zelfs een arrest van het Hof van Cassatie nodig was dat 

ondubbelzinnig stelling innam tegen de tekst van de wet.247 Het lijkt daarom best 

onze zoektocht naar de achterliggende motieven van deze rechtspraak niet te voeren 

                                                                                                                                         
1824); Brussel 29 november 1963, Pas. 1964, II, 301; Brussel 21 oktober 1963, Rev. prat. 
soc. 1964, 39, verwijzende noot; Kh. Kortrijk 29 november 1952, R.W. 1952-53, 1348; Kh. 
Antwerpen 25 juni 1936, T. Not. 1937, 58, noot J.V.H.; Brussel 23 juni 1933, Pas. 1934, II, 
57; Kh. Antwerpen 4 juli 1929, Rev. prat. soc. 1930, 51; Brussel 1 december 1926, R.H.A. 
1927, 431. 
245 D. VAN GERVEN, “Grotere vrijheid in de keuze van de vennootschapsnaam voor de 
naamloze vennootschap”, T.R.V. 2001, (125) 126. 
246 J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975,240-242; zie 
eerder al over de NV: J. RONSE, “Overzicht van rechtspraak: vennootschappen (1964-
1967)”, T.P.R. 1967, (629) 681-682. 
247 De verschillende arresten van het Hof waarnaar in deze problematiek verwezen wordt 
bevestigen de regel immers hoogstens impliciet. Zo bijv. Cass. 18 maart 1954, Arr. Verbr. 
1954, 490, R.C.J.B. 1955, 26, noot J. HEENEN en Rev. prat. soc. 1954, 306, concl. 
MAHAUX, waarin het Hof afstapt van de opvatting dat de firma tot de essentie van de 
personenvennootschap behoort, zodat het ontbreken daarvan niet tot nietigheid van de 
vennootschap kan leiden, maar daarom nog niet gezegd heeft dat er geen andere sanctie op 
het voorschrift mogelijk is; Cass. 4 februari 1965, R.W. 1965-66, 536, waarin het Hof 
weliswaar een arrest bevestigt dat de meerderheidsopvatting weergeeft, maar dat op de 
enkele grond dat de middelen feitelijke grondslag misten; Cass. 28 juni 1968, Arr. Cass. 
1968, 1309 en R.W. 1968-69, 299, concl. W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, dat 
eigenlijk handelt over de problematiek van de “feitelijke vennootschappen”, maar waarin het 
Hof inderdaad een vennootschap onder firma ontdekt in een handelscollectief met 
fantasienaam. 



 

 

116

op basis van de één of andere specifieke uitspraak, maar om die af te leiden uit het 

geheel van uitspraken en de begeleidende rechtsleer. De onderliggende logica die in 

de motivering van de afzonderlijke uitspraken veelal niet (geheel) geëxpliciteerd 

wordt, komt immers aan het licht in de samenlezing van de verschillende teksten.  

 

83. In de eerste plaats wijst men er strikt juridisch meestal op dat de wet aan de 

voorschriften van de betrokken wetsartikelen geen bijzondere sanctie verbonden 

had.248 Bovendien neemt men aan dat deze niet tot het wezen, maar hoogstens tot 

de natuur van de betrokken vennootschapsvormen behoren, en dat zij om die reden 

niet de nietigheid van de vennootschap met zich kunnen brengen.249 Dat verklaart 

evenwel nog niet waarom men geen andere sancties aan deze regel probeerde te 

koppelen. De vroege auteurs en commentatoren van de Wet van 1873 deden dat 

immers wel nog.250 Bovendien blijkt in het bijzonder uit de “nagelaten geschriften” van 

PIRMEZ, die als auteur van het commissieverslag in de Kamer van de wet van 1873 

toch enig gezag terzake had, dat de wetgever door het niet-bepalen van een 

bijzondere sanctie, zeker niet zomaar elke sanctie wilde overboord zetten.251  

De verdergaande versoepeling in de latere rechtsleer en rechtspraak kwam er 

om een dubbele reden. Vooreerst vonden zij het afdwingen van de 

naamsvoorschriften niet langer nodig. Vervolgens vonden zij het ook niet nuttig. 

                                            
248 Rb. Brussel 18 november 1988, Ing. Cons. 1989, 36; J. VAN RYN, Principes de droit 
commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, 263 en 231. 
249 Cass. 18 maart 1954, Arr. Verbr. 1954, 490, R.C.J.B. 1955, 26, noot J. HEENEN en Rev. 
prat. soc. 1954, 306, concl. MAHAUX. 
250 Kenschetsend in dit verband is de heruitgave van het handboek van RESTEAU in 1981, 
waarin de “updaters” BENOÎT-MOURY en GRÉGOIRE de onderzoekingen van RESTEAU uit 1933 
betreffende de mogelijke sanctie op het naamsvoorschrift van de NV bijna ongewijzigd 
overnemen omdat zij theoretisch correct zijn, maar daar een randnummer 20bis aan 
toevoegen waarin zij vaststellen dat zij niettemin “à l’encontre” gaan “de la pratique des 
affaires et d’un laxisme très grand de la jurisprucence.” Zie C. RESTEAU, A. BENOÎT-
MOURY en A. GRÉGOIRE, Traité des Sociétés Anonymes, I, Brussel, Swinnen, 1981, 56-
58. 
251 PIRMEZ zelf achtte zowel bij een personenvennootschap met bijzondere naam als bij een 
kapitaalsvennootschap met firma minstens een naamswijziging door de rechter mogelijk. In 
het geval van een naamloze vennootschap met een firma pleitte hij zelfs voor het opheffen 
van het naamloze karakter daarvan (E. PIRMEZ, “Ecrits posthumes”, Rev. prat. soc. 1894, 
(99) 104, Rev. prat. soc. 1895, (99) 107). Toepassing: Kh. Brussel 23 oktober 1913, Rev. 
prat. soc. 1913, 240, met kritische noot. 
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Het naleven van de naamsvoorschriften was niet meer nodig omdat het doel van 

de wetgever evengoed op een andere wijze bereikt kon worden.252 Dat doel was, 

zoals hoger aangegeven, het beschermen van de burger tegen de beperkte 

aansprakelijkheid. Daarvoor is het vooral belangrijk dat die op elk moment kan weten 

wat de precieze rechtsaard is van zijn medecontractanten. Aanvankelijk wilde men 

dat bereiken door de keuze van de naam. Er zijn echter ook andere manieren 

mogelijk om daarvoor te zorgen, zoals het consequent vermelden van de rechtsvorm 

in de communicatie van de vennootschap. Vermits dat sinds 1873 voor de 

kapitaalsvennootschappen een wettelijke verplichting geworden was, leek de naam 

als onderscheidingsteken veel minder nodig.253 De nieuwe publiciteitsmaatregelen 

konden de knipperlichtfunctie daarvan immers overnemen.  

Het handhaven van de naamvoorschriften in NV en VOF werd nog minder zinvol 

in 1935. Toen werd aan de nieuw opgerichte vennootschapsvorm van de 

“personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid” (de huidige BVBA) immers 

een keuzemogelijkheid gelaten wat haar naam betreft.254 Zij kon vrij bepalen of zij 

onder een firma dan wel een bijzondere naam optrad. Op die manier verloor de naam 

van de vennootschap in deze natuurlijk volledig zijn onderscheidend vermogen. Hier 

hadden we immers een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan wie het 

wettelijk toegelaten was om een firma aan te nemen!255 Het ging dus niet langer op 

om van een wettelijk verband tussen firma en onbeperkte aansprakelijkheid te 

spreken.  

Omdat het afdwingen van die voorschriften daarenboven in de weg kon staan 

van de legitieme handelsverzuchtingen van de handelaars, achtte men de afdwinging 

daarvan ten slotte ook niet meer nuttig en zelfs niet wenselijk. Op basis van de 

                                            
252 A. GREGOIRE, Manuel des sociétés anonymes, Brussel, Bruylant, 1973, 2. 
253 Artikel 66. Deze bepaling maakte deel uit van de uitgebreidere publiciteitsverplichting die 
aan de kapitaalvennootschappen werd opgelegd ter compensatie van het verlies aan 
toezicht door de afschaffing van de voorafgaande overheidsmachtiging.  
254 Artikel 114³ van de toenmalige titel IX, boek I, van het Wetboek van Koophandel 
ingevoegd door de Wet van 9 juli 1935 houdende inrichting van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, B.S. 10 juli 1935. 
255 Omgekeerd was er in feite wel al een verplichting voor een vennootschapsvorm met 
onbeperkte aansprakelijkheid om een bijzondere naam aan te nemen: de in 1873 erkende 
coöperatieve vennootschap mocht volgens artikel 86 (later: 143) van de Wet van 1873 
immers in geen geval een firma dragen, zelfs niet wanneer de vennoten voor een onbeperkte 
aansprakelijkheid zouden opteren. 
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voorgaande twee argumenten zou je nog steeds kunnen vasthouden aan de naleving 

van de naamsvoorschriften op grond van een soort “wetgevingstrouw”: baat het niet, 

dan schaadt het niet… Als je echter in rekening neemt welk belang ondernemingen, 

zoals hierboven aangegeven, konden hebben bij het aannemen en vooral het 

behoud van een bepaalde naam ingeval van een wijziging in hun 

vennootschapsvorm, dan wordt duidelijk dat het beter is de wetgeving niet meer af te 

dwingen. Zij draagt immers niet meer bij tot het nagestreefde doel en kan zelfs 

negatieve effecten hebben op andere vlakken.256 

 

84. Om al die redenen kan de oplossing van de rechtspraak en de rechtsleer om 

afstand te nemen van de wettelijke regel en de sanctie te beperken tot die van de 

aquiliaanse aansprakelijkheid in geval van verwarring, naar mijn gevoel zeker op 

inhoudelijk vlak bijgetreden worden. De vraag moet echter ook gesteld worden of 

deze aanpassing wel door de rechtspraak had mogen worden aangebracht, zoals 

ook blijkt uit de, weliswaar beperkte, kritische geluiden die ten aanzien van deze 

oplossing in de doctrine toch te horen waren. Deze steunen inderdaad bijna allemaal 

louter op een tekstargument. Niet iedereen, en dan vooral de oudere rechtleer niet, 

voelt zich er immers even gemakkelijk bij dat een ondubbelzinnige wettekst volledig 

terzijde geschoven wordt en daarom verwees de ene auteur al nadrukkelijker dan de 

andere naar “de duidelijke tekst van de wet” en naar het contra legem-karakter van 

de rechtspraak.257 Toch nemen de meeste auteurs de gewijzigde rechtspraak als een 

gegeven aan.258  

Ook in de rechtspraak dook de oude regel trouwens nog af en toe op, in het 

bijzonder in zaken van bescherming van de vennootschapsnaam, waarbij de ene 
                                            
256 Zie bijv. Kh. Antwerpen 25 juni 1936, T. Not. 1937, 58, noot J.V.H., dat verwijst naar het 
belang dat een onderneming kan hebben bij de opname van een familienaam om de 
vennootschap “meer waarde bij te brengen”; vgl. A. RAUCQ en G. RAUCQ, Sociétés 
Anonymes, in Rép. Not. t. XII - Droit commercial, Brussel, Larcier, 1981, 120.  
257 Deze wat strengere toon vinden we vooral in de oudere handboeken zoals L. 
FREDERICQ, Traité de Droit Commercial Belge, IV, Gent, Fecheyr, 1950, 441 en F. 
PASSELECQ, Traité des Sociétés commerciales, in Les Novelles, Brussel, Larcier, 1934, 
992 p. 
258 In de meest recente bijdragen werd dan ook zonder meer het principe van de vrije keuze 
geponeerd en werd naar de naamsvoorschriften uit de Vennootschapswet verwezen als een 
zaak van het verleden, zelfs toen deze laatste nog in werking was: bijv. E. SPRUYT, 
“Naamkeuze - Topics inzake vennootschapskapitaal” in KFBN (ed.), Statutenwijziging 
doorgelicht, Brugge, Die Keure, 1999, (113) 114-116. 
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vennootschap problemen heeft met de naam van een andere. Om te bepalen wiens 

naam het meest beschermenswaard was, kon het daar immers van belang zijn om te 

weten wat er nu precies een fout is: is dat louter het kiezen van een “verkeerde” 

naamsoort, bijv. een firma in plaats van een fantasienaam, of is die naamkeuze op 

zich legitiem, maar bestaat de fout er in die naam niet van de nodige begeleidende 

maatregelen gepaard te laten gaan om verwarring omtrent de rechtspersoonlijkheid 

te vermijden? Sommige uitspraken lijken de laatste mening toegedaan wanneer zij 

stellen dat er “geen schending kan zijn” van de naamsvoorschriften wanneer men 

consequent de rechtsvorm bij de naam vermeldt, en stellen zodoende de volledige 

regel buiten werking.259 Andere, daarentegen, zijn voorzichtiger, stellen zich wat 

terughoudender op en lijken vast te houden aan de wettelijke regel in die mate dat zij 

de “verkeerde” naamkeuze op zich al onrechtmatig achten, wat bij gebrek aan 

verwarring misschien nooit tot schadevergoeding aanleiding geeft, maar wat wel van 

belang kan zijn in ándere zaken, zoals die tot bescherming van een bepaalde 

vennootschapsnaam.260 Uitgaande van die principiële onrechtmatigheid, hebben 

immers al een aantal rechters, zelfs heel recent nog, geoordeeld dat een dergelijke 

“verkeerde” naam ipso facto minder beschermenswaard is.261  

 

85. Die laatste terughoudendheid, of vasthoudendheid aan de tekst van de wet, 

van de rechtspraak is op dit moment alleszins niet meer nodig. De wetgever heeft 

recent immers de jurisprudentiële evolutie bekrachtigd. Bij de codificatie van het 

vennootschapsrecht in een nieuw Wetboek van Vennootschappen heeft hij in 1999 

onder uitdrukkelijke verwijzing naar de handelsgewoonten contra legem en de vaste 

rechtspraak die deze consacreerde, het onderscheid tussen firmanaam en 

maatschappelijke benaming opgeheven.262 Voortaan staat voor alle 

                                            
259 Bijv. Brussel 1 december 1926, R.H.A. 1927, 431; Brussel 12 februari 1965, Pas. 1966, II, 
48. 
260 Bijv. Kh. Sint-Niklaas 6 mei 1963, R.W. 1963-64, 1824; zie ook de verwijzingen in de 
volgende voetnoot. 
261 Brussel 14 april 1999, Rev. prat. soc. 1999, 338, noot WDR en J.D.S.C. 2001 (uittreksel), 
55, noot; Kh. Kortrijk 29 november 1952, R.W. 1952-53, 1348. 
262 Wetsontwerp houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen. Memorie van 
Toelichting, Parl. St. Kamer 1998-99, nr. 1838/1, 32-33; met de reparatiewet van 23 januari 
2001 werd elke twijfel omtrent de toepasselijkheid van de nieuwe regeling op de VOF 
opgeheven: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek 
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vennootschappen het wettelijk principe van de keuzevrijheid ingeschreven in artikel 

65 van het Wetboek.263  

Op die manier lijkt de wetgever, en daarin kan hij bijgetreden worden, minstens 

impliciet het werk van de rechtspraak goedgekeurd te hebben. Door de regel aan te 

passen in het kader van een “codificatie” geeft hij aan dat de rechterlijke oplossing 

eigenlijk al aanvaard is en dat daarover geen fundamentele discussie meer gevoerd 

moet worden. De rechtspraak heeft het probleem in zijn ogen al opgelost, maar het 

blijft natuurlijk gepast om deze oplossing ook te akteren op een moment dat het 

geldende vennootschapsrecht nog eens netjes bijeengebracht wordt. De rechterlijke 

tussenkomst heeft evenwel gemaakt dat er hiervoor geen haast bestond.264 Ook 

deze rechterlijke “dissidentie” lijkt er dus één waarmee ook op het principiële vlak 

ingestemd kan worden en dit om dezelfde redenen als in de vorige drie casussen: de 

rechtspraak heeft immers niet bewust wetgevend willen optreden, maar heeft enkel 

de wetgeving werkbaar willen houden. Dat gebeurde ditmaal door die wetgeving in 

overeenstemming te brengen met de realiteit die zij wilde regelen, zoals de wetgever 

dat ook later in zijn coördinatie gedaan heeft. 

 

E. BESLUIT 
 

86. In deze eerste groep van casussen hebben we vier gevallen gezien waarin 

de rechtspraak tussenkwam om aan een onwerkbaarheid van de wetgeving 

                                                                                                                                         
van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 
ondernemingen. Verslag, Parl. St. Kamer 2000-01, nr. 50-978/3, 4.  
263 Over dit artikel en de beperkte afwijkingen van het principe die blijven bestaan: K. 
GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS,  e.a., “Overzicht van rechtspraak: vennootschappen 
(1992-1998)”, T.P.R. 2000, (99) 181-182; K. GEENS, F. HELLEMANS, en M. WYCKAERT, 
“Artikelsgewijze commentaar van de inhoudelijke wijzigingen ingevolge het wetboek van 
vennootschappen” in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Het Wetboek van Vennootschappen en 
zijn uitvoeringsbesluit: structuur, artikelsgewijze commentaar en overgangsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 2002, (27) 64-65; C. MICHIELS, “Artikel 65 Wetboek Vennootschappen” in X. (ed.), 
Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 17 p. 
264 Ook in het “grote hervormingsontwerp” van 1979 was men al van plan de regeling aan de 
praktijk aan te passen. Toen wilde men wel de firma nog behouden in de VOF, zij het dat die 
gepaard mocht gaan van een bijzondere benaming: Wetsontwerp tot wijziging van de 
gecoördineerde wetten betreffende de handelsvennootschappen, Parl. St. Kamer 1979-1980, 
nr. 387/1, 15-16 en 306. 
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tegemoet te komen. Door strijdigheid met hogere rechtsregels, door een 

onnadenkendheid bij het opstellen van nieuwe regels of door de feitelijke 

ontwikkeling van het reguleringsobject, blijkt de wettelijke regel onaangepast, slecht 

afgesteld en niet (langer) houdbaar in het geheel van ons stelsel. Het is klaar dat de 

regel niet verder in zijn bestaande vorm toegepast kan worden. Soms zou hij zelfs 

best in zijn geheel uit het rechtssysteem verwijderd worden. 

De drijfveer van de rechter om op te treden heeft dan ook betrekking op de 

“technische kwaliteit” van de wetgeving, niet op een of ander beleidsprobleem. Het 

gaat om gevallen waarin de rechter vaststelt, of in het geval van een 

ongrondwettigheid eerst door het Grondwettelijk Hof laat vaststellen, dat de wetgever 

zijn taak niet goed heeft gedaan – en dan doel ik niet op zijn taak op beleidsmatig 

vlak, die focust op de algemene lijn en het maatschappelijk welbevinden van de 

regels, maar eerder op zijn “formele” opdracht, tot het uitwerken van duidelijke, 

toepasbare rechtsregels die passen in de rest van het rechtssysteem. Het gaat hier 

dus niet om gevallen waarin de rechter handelt vanuit een zekere maatschappelijke 

visie, die hij wil opleggen aan de wetgever, maar juist om gevallen waarin hij 

gedreven wordt door overwegingen op een meer praktisch of technisch-juridisch vlak. 

De rechter wil zich niet mengen in een normatieve strijd over wat de “beste” regel zou 

zijn, maar wil met zijn optreden duidelijk maken dat de regel gewoon “niet goed” is, 

bijvoorbeeld omdat de beleidsbeslissing van de wetgever indruist tegen hogere 

rechtsnormen of omdat de manier waarop de wetgever zijn inhoudelijk oordeel in een 

rechtsregel omgezet heeft technisch onvoldoende was en tot onverwachte en 

ongewenste gevolgen leidt.  

De rechter treedt dus niet op vanuit een persoonlijke voorkeur, maar vanuit het 

geheel van het rechtssysteem, waarvan hij ook de toepassing moet verzekeren, en 

gaat vanuit dat oogpunt de wetgever corrigeren of ter hulp komen. Het optreden van 

de rechters is dus in hoofdzaak te verklaren vanuit hun wens om de regeling 

werkbaar  te maken binnen het concrete rechtssysteem. De vraag of zij de 

achterliggende motivatie van de wetgever goed of slecht vinden komt eigenlijk niet ter 

sprake: de drijfveer voor hun optreden ligt elders. 

 

87. In elk van de gevallen heeft de rechtspraak een initiatief genomen om de 

regelgeving te “repareren”. In dit onderzoek leek met die tussenkomst telkens 
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ingestemd te kunnen worden. Er werd immers vastgesteld dat het loutere argument 

dat de rechter zich hier losmaakt van de tekst van de wet, niet doorslaggevend kan 

zijn, vermits die wet zelf niet meer zinvol toegepast kan worden. In de rechtsleer 

hebben we dan ook slechts zelden scherpe reacties aangetroffen; enkel een aantal 

rechters en oudere auteurs in het vennootschapsrecht aarzelden in het licht van de 

“duidelijke tekst van de wet”. In het merendeel van de gevallen werden de rechterlijke 

oplossingen echter gewoon overgenomen door auteurs en andere rechters, en twee 

van de oplossingen die we gezien hebben, zijn intussen zelfs al wet geworden of 

zullen dat mogelijk binnenkort worden. Het lijkt dan ook duidelijk dat we nog niet op 

een punt gekomen zijn waar we de rechtspraak moeten terugfluiten: de rechter kan 

hier met recht nog zeggen dat hij zich beschouwt als een “toepasser”, misschien 

eerder een “rechtstoepasser” dan een “wetstoepasser”, en de wetgever hoeft nog 

geen echt machtsverlies te vrezen. Van eigenstandige “wetscreatie” door de rechter 

is nog maar in beperkte mate sprake. Deze corrigerende rol zou dan ook zeker tot 

zijn taak moeten behoren, zelfs al moet hij daarvoor ingaan tegen de tekst van de 

wet. Een belangrijke vaststelling die hier wel al gemaakt is, is dat we de rechter wel 

moeten vragen dit zo openlijk mogelijk te doen. Dat vermijdt verwarring over de 

precieze draagwijdte van de nieuwe oplossing en stelt de wetgever in staat om 

daarvan kennis te nemen en om gericht te reageren, indien hij dat nodig acht. 

 

Hoofdstuk 3. Alles kan beter… 

 

88. In de volgende reeks van gevallen die ter sprake komen, gaat de rechtspraak 

een stapje verder. De wettelijke regeling zoals die bestaat, is immers duidelijk en zou 

toegepast kunnen worden zonder dat er problemen rijzen in het licht van hogere 

rechtsregels. Er moet evenmin gevreesd worden voor praktische absurditeiten.  

Toch gaat de rechtspraak de wetgevende oplossingen bijsturen. De aandacht 

wordt achtereenvolgens gericht op de casus van familiaal vermogensrecht, op die 

van arbeidsrecht, internationaal privaatrecht, bijzondere overeenkomstenrecht en tot 

slot die van gerechtelijk privaatrecht. 
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A. FAMILIAAL VERMOGENSRECHT: HET OPSTELLEN VAN DE FICTIEVE MASSA VAN 
DE NALATENSCHAP 
 

89. In de casus van familiaal vermogensrecht staat de wettelijke regel uit artikel 

922 van het Burgerlijk Wetboek centraal. Dit artikel staat onder de hoofding over het 

“beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting”. Concreet bepaalt artikel 922 op 

welke manier men de fictieve massa van een nalatenschap moet opstellen om na te 

gaan of de erflater door vrijgevigheden tijdens zijn leven of na de dood het 

voorbehouden erfgedeelte (de reserve) van zijn naaste verwanten niet geschonden 

heeft. Deze regel leest als volgt: 

 
“Om de inkorting te bepalen, vormt men een massa uit alle goederen die bij het 
overlijden van de schenker of erflater aanwezig waren. De goederen waarover hij bij 
schenking onder de levenden heeft beschikt, worden fictief daarbij gevoegd volgens 
hun staat ten tijde van de schenkingen en hun waarde ten tijde van het overlijden 
van de schenker. Over al die goederen berekent men, na aftrek van de schulden, 
het gedeelte waarover hij heeft mogen beschikken, met inachtneming van de door 
hem achtergelaten erfgenamen. […]”  

 

Voor een goed begrip dient men deze regel samen te lezen met de artikelen 913, 

915  en 920 van het Burgerlijk Wetboek.265 Deze artikelen geven vooreerst aan welke 

portie van zijn “goederen”, waarvan de totale omvang wordt bepaald overeenkomstig 

artikel 922, iemand mag wegschenken als hij bepaalde verwanten met een 

voorbehouden erfdeel nalaat. Zo mag iemand die één kind achterlaat maar over de 

helft van zijn goederen beschikken, iemand met twee kinderen slechts over één 

derde… Beschikt men toch over meer, dan kunnen de erfgenamen met een 

voorbehouden erfdeel volgens artikel 920 inkorting vragen. Die inkorting houdt 

eenvoudig gesteld in dat de legaten niet uitgekeerd worden en de geschonken 

goederen teruggevraagd worden in de mate dat zij het beschikbaar deel 

overschrijden. 

 

                                            
265 Strikt genomen zou ik hier ook artikel 915bis B.W. moeten vermelden dat de reserve 
regelt van de langstlevende echtgenoot. Vermits dit artikel evenwel bijna 180 jaar jonger is 
dan artikel 922 en pas ingevoerd werd nadat de strijd omtrent de interpretatie daarvan werd 
gestreden, leek het mij niet nodig de analyse met de eigenaardigheden van deze bijzondere 
reserve te bezwaren. 
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90. Om de mate van inkorting te bepalen, moet men eerst de fictieve massa van 

de nalatenschap opstellen. Die fictieve massa geeft weer hoe de nalatenschap eruit 

zou gezien hebben, mocht de erflater nooit een schenking onder de levenden gedaan 

hebben. Vermits men precies wil nagaan of die schenkingen de nabestaanden 

benadeeld hebben, is het belangrijk de situatie te kennen die zich zou voordoen als 

zij er nooit geweest waren. 

De fictieve massa wordt opgesteld op basis van drie bewerkingen. Het gaat om: 

1) het schatten van de bestaande goederen van de overledene (d.i. het bepalen van 

de waarde van wat hij daadwerkelijk achtergelaten heeft, nog zonder enige 

toevoeging), 2) het schatten en toevoegen van de waarde van de geschonken 

goederen (uiteraard enkel van de vrijgevigheden tijdens het leven en niet van de 

goederen die men eventueel zou legateren, vermits die laatste nog in de boedel 

aanwezig zijn en dus al in de eerste bewerking opgenomen zijn), en 3) het aftrekken 

van de schulden. De cruciale vraag in dit thema is evenwel die naar de volgorde 

waarin men deze bewerkingen moet uitvoeren. Er is hier een duidelijke tegenstelling 

tussen de tekst van de wet en de wijze waarop die in de rechtspraak toegepast 

wordt. 

Luidens de bewoordingen van artikel 922 moet men eerst de schenkingen bij de 

bestaande goederen voegen en mag men pas daarna van dit geheel de schulden 

aftrekken. 

Luidens de bijna unanieme rechtsleer en rechtspraak moeten bij een deficitaire 

nalatenschap de schulden van de bestaande goederen worden afgetrokken nog vóór 

de schenkingen worden toegevoegd.266 Deze werkwijze zou voortvloeien uit de 

samenlezing van artikel 922 met artikel 921 van het Burgerlijk Wetboek.267 

                                            
266 Belgische rechtspraak: Cass. 8 november 1963, R.W. 1964-65, 816, Pas. 1964, I, 266 en 
J.T. 1964, 80, noot; Brussel 27 mei 1986, T.B.B.R. 1988, 396 (dat deze opvatting bij de 
afbakening van het hoger beroep vermeldt als onbetwist tussen de partijen); Rb. Luik 4 
oktober 1993, J.L.M.B. 1993 (weergave), 1198; Rb. Nijvel 12 februari 1901, Pas. 1901, III, 
155; Franse rechtspraak: Cass. Fr. 1 december 1964, Rev. not. b. 1965, 265 en D. 1965, I, 
341, noot P. ESMEIN; Cass. Fr. 11 februari 1901, B.J. 1901, 658 en D. 1901, I, 349; Cass. 
Fr. 14 januari 1856, D. 1856, I, 67 en S. 1856, I, 289; Metz 13 juli 1833, opgenomen in Enc. 
Dalloz (1856), v° Dispositions entre-vifs et testamentaires, randnr. 1142, voetnoot 1; Rb. 
Lyon 9 maart 1900, Pas. 1900, IV, 136; Belgische en Franse rechtsleer: o.m. C. AUBRY en 
C. RAU, Cours de droit civil français d'après l'ouvrage allemand de C.-S. Zacharie, V, Parijs, 
Librairie générale de jurisprudence, 1857, 561-562, i.h.b. voetnoot 2; G. BAUDRY-
LACANTINERIE en M. COLIN, Traité théorique et pratique de droit civil des donations entre 
vifs et des testaments, Parijs, Larose en Tenin, 1905, 428-430; A. COLIN en H. CAPITANT, 
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91. Voor we verder op de motivering van deze afwijking ingaan, kan het nuttig 

zijn het onderscheid bevattelijk te maken met een voorbeeld. Veronderstellen we 

bijvoorbeeld een erflater die één kind achterlaat. In zijn nalatenschap vinden we 

80.000 euro bestaande goederen en hij heeft tijdens zijn leven 40.000 euro 

geschonken aan een derde. Het beschikbaar deel van de goederen bedraagt op 

grond van artikel 913 B.W. de helft. 

Als de nalatenschap niet deficitair is, dan speelt de volgorde van de bewerkingen 

geen rol. Nemen we een schuldenlast van 50.000 euro. Of we nu eerst die 50.000 

euro schulden van de 80.000 euro bestaande goederen aftrekken en daar vervolgens 

de 40.000 euro schenkingen aan toevoegen, of omgekeerd die 50.000 euro schulden 

pas aftrekken van de som van 80.000 euro bestaande goederen en 40.000 euro 

schenkingen, maakt geen verschil. Het resultaat blijft hetzelfde: 70.000 euro massa. 

Omtrent de opstelling van de fictieve massa van een niet-deficitaire nalatenschap 

bestaat er dan ook geen discussie. 
 
In het voorbeeld geven zowel de eerste berekeningswijze: (80.000 – 50.000 =) 

30.000 + 40.000, als de tweede: (80.000 + 40.000=)120.000 – 50.000, een totale 
fictieve massa van 70.000 euro. Het beschikbaar deel beslaat één tweede, of 
35.000 euro. De schenking van 40.000 euro kan dus ingekort worden ten belope 
van 5.000 euro. 

 

                                                                                                                                         
Cours élémentaire de droit civil français, III, Parijs, Dalloz, 1936, 789-790; G. DEMOLOMBE, 
Cours de code Napoléon, XIX, Parijs, Durand, 1872, 398-400; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge: principes - doctrine - jurisprudence, VIII, 2, Brussel, Bruylant, 
1947, 1555-1556; Encyclopédie Dalloz (1856), v° Dispostions entre-vifs et testamentaires, nr. 
1142; J. GRENIER, Traité des donations, des testaments et de toutes autres dispositions 
gratuites, IV, Brussel, De Mat, 1826, 10-12; A. KLUYSKENS, Beginselen van burgerlijk recht, 
III, Antwerpen, Standaard-boekhandel, 1955, 194-195; F. LAURENT, Principes de droit civil, 
XII, Brussel, Bruylant, 1878, 140-141; A. MAYEUR, “Rapport des libéralités, réserve et 
quotité disponible: jurisprudence 1955-1970”, Rec. gén. enr. not. 1972, (81) 87; W. 
PINTENS, B. VAN DER MEERSCH,  en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers, 2002, 766-767 (die weliswaar vermelden dat er 
enkele dissidente stemmen in de rechtsleer zijn, maar die zich toch bij de 
meerderheidsstrekking lijken aan te sluiten); M. PLANIOL en G. RIPERT, Traité pratique de 
droit civil français, V, Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1957, 103-104; L. 
RAUCENT, Les successions, Louvain-la-neuve, Cabay, 1981, 305-306; R. TROPLONG, 
Droit civil expliqué. Des donations entre-vifs et des testaments ou commentaire du titre II livre 
III du code Napoléon, I, Brussel, Labroue, 1855, 323-324. Contra: R. DILLEMANS, “Het 
voorbehouden gedeelte en de rechten van de schuldeisers”, R.W. 1957-58, 1179-1186; R. 
DEKKERS, “Du conflit entre les articles 921 et 922 du code civil”, Ann. not. 1959, 41-48. 
267 Cass. 8 november 1963, R.W. 1964-65, 816, Pas. 1964, I, 266 – zie verder. 
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Als de nalatenschap wel deficitair is, dan speelt de volgorde van de bewerkingen 

wel een rol. Nemen we hetzelfde voorbeeld maar nu met een schuldenlast van 

100.000 euro. Als we de fictieve massa berekenen volgens de tekst van artikel 922 

dan komen we tot een massa van 20.000 euro. We voegen immers de schenkingen 

(40.000 euro) eerst bij de bestaande goederen (80.000 euro) en trekken daar de 

100.000 euro schulden van af: (80.000 + 40.000 =)120.000 – 100.000 = 20.000 euro. 

In de methode van de rechtspraak is het anders. Die komt tot een totaal van 40.000 

euro, wat overeenstemt met het gehele schenkingsbedrag. Dat komt omdat men in 

de berekening niet met “min-getallen” werkt: men trekt eerst de schulden af van de 

bestaande goederen (80.000 euro – 100.000 euro), waarbij men aanneemt dat het 

resultaat van die bewerking niet minder dan 0 kan opleveren (-20.000 wordt dus 

herleid tot 0 euro), en voegt vervolgens de schenkingen toe (0 + 40.000 = 40.000 

euro). De totale fictieve massa van de nalatenschap is hier dus groter dan bij de 

eerste methode, wat betekent dat ook het beschikbaar deel groter is. Bijgevolg 

kunnen er minder schenkingen ingekort worden. 

 
Het beschikbaar deel bedraagt in ons voorbeeld de helft van de massa. Bij de 

jurisprudentiële methode geeft dat een beschikbaar deel van 20.000 euro. De 
schenking van 40.000 euro kan dus voor de helft ingekort worden. De begiftigde 
behoudt 20.000 euro. De reservatair krijgt de helft van de massa als voorbehouden 
erfdeel en heeft dus eveneens 20.000 euro. 

Bij de tekstuele methode bedraagt het beschikbaar deel 10.000 euro. De 
schenking van 40.000 euro kan dan voor 30.000 euro ingekort worden. De 
begiftigde behoudt slechts 10.000 euro. Betrekt men in dit geval ook het 
voorbehouden erfdeel bij de berekening, dan bekomt men een gecompliceerder 
beeld. Doorgaans neemt men immers aan dat het voorbehouden erfdeel, net zoals 
het beschikbaar deel, berekend kan worden als een breukdeel van het positieve 
resultaat van de massa. Dat heeft wel tot gevolg dat men bij de berekening volgens 
de tekstuele methode geconfronteerd wordt met een “overschot” van 20.000 euro. 
Er is immers een schenking gebeurd van 40.000 euro, die slechts voor 10.000 euro 
aangerekend kan worden op het beschikbaar deel, maar die óók maar voor 10.000 
euro zou opgenomen kunnen worden in de reserve. De vraag naar de bestemming 
van die “overtollige” of “zwevende” 20.000 euro, raakt de kern van de betwisting. 
Voorlopig is het evenwel enkel van belang in te zien dat de tekstuele methode een 
grotere inkorting mogelijk maakt.    

 

92. Beide methodes geven dus een verschillend resultaat als er meer schulden 

dan bestaande goederen zijn. In dat geval moet er dus een keuze gemaakt worden. 

Strikt genomen lijkt de oplossing eenvoudig. De wet geeft immers een duidelijk 

antwoord. Toch wordt dit antwoord niet toegepast in de rechtspraak. De motivering 

die het Belgische Hof van Cassatie daarvoor in 1963 gaf is de volgende: 
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“Overwegende dat het middel erop neerkomt aan te voeren dat, voor de toepassing 
van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek, de schulden integendeel moeten 
afgetrokken worden van het geheel gevormd, eensdeels, door de massa van alle 
goederen die bij het overlijden van de schenker aanwezig zijn en, anderdeels, door 
de goederen waarover hij bij schenking onder de levenden beschikt heeft; [de eiser 
voert dus de tekstuele methode aan] 
 
Doch overwegende dat uit de vergelijking van de artikelen 921 en 922 van het 
Burgerlijk Wetboek blijkt dat, indien de goederen die bij het overlijden van de 
schenker aanwezig zijn door dezes schulden opgeslorpt zijn, of ontoereikend zijn 
om ze te betalen, deze schulden niet mogen afgetrokken worden van de onder de 
levenden geschonken goederen;”268  

 

Deze motivering wordt in de publicatie in de Pasicrisie enkel nog aangevuld met 

een door het openbaar ministerie bij het Hof opgestelde voetnoot die verwijst naar 

het werk van DE PAGE en van PLANIOL en RIPERT en naar de door hen geciteerde, 

hoofdzakelijk Franse rechtspraak.269 Het oordeel van het Hof sluit inderdaad aan bij 

een lange lijn in de Belgische en Franse rechtspraak en rechtsleer die reeds 

teruggaat tot de vroegste commentatoren van de code civil van 1804.270 Gelet op de 

grote gelijkenis van de bewoordingen van het Belgische Hof in 1963 met degene die 

al in 1856 door het Franse Hof van Cassatie werden gebezigd, kan men aannemen 

dat het Belgische Hof zich bij deze strekking heeft willen aansluiten.271 

 

93. Het Hof van Cassatie verklaart zijn oordeel dus in navolging van de auteurs 

en de Franse cassatierechtspraak vanuit de samenlezing met artikel 921 van het 

Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat de inkorting niet gevraagd kan worden door 

de schuldeisers van de overledene en dat zij er ook “geen voordeel van mogen 

genieten”. Men gaat er vanuit dat dit laatste de tekstuele toepassing van artikel 922 

zou uitsluiten. Het beschikbaar deel zou dan immers krimpen ten belope van het 

uitstaande schuldsaldo en de schenkingen zouden belast worden met 

schuldvorderingen waarvoor zij niet moesten instaan. De inkorting zou dan de 

erfschuldeisers ten goede komen en dat wou artikel 921 uitdrukkelijk vermijden. 

                                            
268 Cass. 8 november 1963, R.W. 1964-65, 816, Pas. 1964, I, 266 en J.T. 1964, 80, noot. 
269 Pas. 1964, I, 266, voetnoot 2. 
270 Voor de verwijzingen zie hierboven. 
271 Zie Cass. Fr. 14 januari 1856, D. 1856, I, 67 en S. 1856, I, 289. 
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Toch is er bij deze redenering een belangrijke bedenking te maken. Het is 

immers geenszins evident dat het de schuldeisers zijn die van de bijkomende 

inkorting profiteren. Het is de verdienste van DILLEMANS om in een aantal 

belangwekkende publicaties te hebben aangetoond dat het in beginsel de reservatair 

is die daarvan de vruchten trekt.272 Van een rechtstreeks voordeel voor de 

schuldeisers zou men immers enkel kunnen spreken indien de bijkomend ingekorte 

goederen verplicht voor de aflossing van de schulden gebruikt zouden worden, zoals 

onder meer DE PAGE lijkt aan te nemen.273 Doorgaans gaat men er echter vanuit dat 

deze goederen na inkorting in het vermogen van de reservatair terecht komen. De 

toerekening van de schulden op deze goederen bij het opstellen van de fictieve 

massa is slechts een berekeningsoperatie. Van een daadwerkelijk voordeel voor de 

schuldeisers zal er dus pas sprake zijn indien de schuldeiser zich kan verhalen op 

het vermogen van de erfgenaam. Maar zelfs dat is niet zeker. 

Vooreerst is het zo dat de schuldeisers zich enkel op dat vermogen kunnen 

verhalen indien de reservatair de nalatenschap zuiver aanvaardt. Doet hij dat onder 

voorrecht van boedelbeschrijving, dan kan er van een voordeel voor de schuldeisers 

helemaal geen sprake zijn. De reservatair is ten opzichte van hen immers slechts 

gehouden binnen de grenzen van de boedel. De ingekorte goederen kunnen niet als 

hun onderpand dienen. 

 
In dat geval is de vraag betwist of de reservatair in de tekstuele methode de 

gehele inkorting als reserve zou kunnen behouden. Het Franse Hof achtte in 1856 

                                            
272 DILLEMANS heeft zijn opvattingen over dit thema voor het eerst geformuleerd in 1958 (R. 
DILLEMANS, “Het voorbehouden gedeelte en de rechten van de schuldeisers”, R.W. 1957-
58, 1179-1186) en verder uitgewerkt in zijn proefschrift (R. DILLEMANS, De erfrechtelijke 
reserve, Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid KULeuven, 1960, 64-75). Hij was hiervoor naar 
eigen zeggen geïnspireerd door VAN HEE, van wie THUYSBAERT inderdaad aangeeft dat hij 
de meerderheidsopvatting bestreed (P. THUYSBAERT, “Bruto- of nettoverdeling”, Ann. dr. 
louv. 1952, (25) 52, voetnoot 13). Na het arrest van het Hof van Cassatie van 1963 heeft hij 
zijn analyse nog verschillende malen hernomen als kritiek op het oordeel van het Hof (R. 
DILLEMANS, “Overzicht van rechtspraak (1961-1964): schenkingen en testamenten”, T.P.R. 
1965, (605) 633-636; R. DILLEMANS, Erfrecht. Deel I: toewijzing van de nalatenschap, in 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 261-271). 
273 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes - doctrine - jurisprudence, 
VIII, 2, Brussel, Bruylant, 1947, 1555, voetnoot 113. Vgl. met DEKKERS die er ook van uitgaat 
dat de inkorting de erfschuldeisers ten goede zal komen, maar die dat net een reden vindt 
om vóór de tekstuele methode te pleiten: R. DEKKERS, “Du conflit entre les articles 921 et 
922 du code civil”, Ann. not. 1959, 41-48; zie ook R. DEKKERS, Handboek burgerlijk recht, 
III, Brussel, Bruylant, 1971, 775-777. 
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deze opvatting strijdig met de logica van de reserve vermits de reservatair op die 
manier een grotere reserve zou bekomen dan de wet hem toekent. Het Hof gaat 
daarbij blijkbaar uit van de benadering van de reserve als een breukdeel van de 
massa (zie hoger) en neemt aan dat het “overschot” van de massa niet zonder meer 
aan de reservatair mag worden toegewezen. Het zag hierin dan ook een bijkomend 
argument om de tekstuele methode af te wijzen. 

Nochtans lijkt er een mogelijke oplossing voor dit probleem besloten te liggen in 
de wet. Als je immers, zoals de artikelen van het wetboek lijken te doen, de reserve 
niet als een afzonderlijk breukdeel van de massa ziet, maar in de berekening van 
het beschikbaar deel uitgaat en het “voorbehouden gedeelte” gelijkstelt met 
“datgene wat het beschikbaar deel overtreft”, dan is er van een “overschot” geen 
sprake en kan je in het voorbeeld zonder meer spreken van een voorbehouden 
erfdeel van 30.000 euro. Nochtans hebben zelfs de voorstanders van de tekstuele 
methode deze logica niet aangehouden.274  

 

Vervolgens is het zo dat ook indien de reservatair de nalatenschap zuiver 

aanvaardt, het voordeel zich in de eerste plaats in zijnen hoofde manifesteert. Er is 

weliswaar een onrechtstreeks voordeel voor de erfschuldeisers die immers hun 

onderpand zien uitbreiden met de ingekorte goederen. Dit voordeel bestaat evenwel 

ook in de jurisprudentiële methode. Enkel de omvang van de inkorting verschilt. 

Bovendien is er van een werkelijk voordeel voor de schuldeisers pas sprake indien 

de erfgenaam zelf onvermogend is. Zoniet worden de schuldeisers toch al betaald uit 

diens eigen goederen. In het geval van de vermogende reservatair is het dus enkel 

de reservatair zelf die belang heeft bij de omvang van de inkorting. Die bepaalt 

immers of hij de boedeloverschrijdende erfschulden volledig uit zijn eigen goederen 

moet betalen, of dat hij daarin ook de begiftigden van zijn decuius kan laten 

bijdragen. 

 
Grijpen we nog even terug naar het voorbeeld. Als we de tekstuele methode 

volgen, zoals DILLEMANS bepleit, dan komen we tot een inkorting van 30.000 euro. 
Deze hogere inkorting beschouwt DILLEMANS overigens niet als een bijkomend deel 
van de reserve, maar als een vergoeding voor de verdergaande aansprakelijkheid 
van de reservatair. De zuiver aanvaardende reservatair die ook buiten de grenzen 
van de nalatenschap gehouden is tot de erfschulden, kan die som dan ook 
aanwenden om ook de 20.000 euro schulden in te lossen die hij niet met de 
opbrengst van de bestaande goederen (80.000 euro) kan betalen. Concreet 
betekent dat dat hij zijn reserve, zijnde 10.000 euro of de helft van de fictieve 
massa, “zuiver” als reserve overhoudt.  De begiftigde van zijn kant moet goederen 

                                            
274 Zie R. DILLEMANS, De erfrechtelijke reserve, Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid 
KULeuven, 1960, 73-74, die in geval van aanvaarding onder voorrecht de schulden 
terugbrengt tot hun “likwidatiebedrag” en zo praktisch tot hetzelfde resultaat komt als de 
rechtspraak. Hij neemt immers aan dat de schulden slechts mogen afgetrokken worden in de 
mate dat de reservatair hen effectief moet betalen. 
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ter waarde van 30.000 euro teruggeven en houdt ook 10.000 euro over. De 10.000 
euro extra die wordt ingekort ten opzichte van de jurisprudentiële methode, is zijn 
bijdrage in de boedeloverschrijdende schulden. 

Volg je evenwel de methode van de rechtspraak, dan komt de zuiver 
aanvaardende reservatair er minder goed van af. Hij kan dan slechts 20.000 euro 
inkorten. Met die 20.000 euro moet hij evenwel ook nog de schulden van de 
nalatenschap betalen. Na zuivering van de schulden houdt hij dus helemaal niets 
meer over. Van zijn bruto-reserve van 20.000 euro, die op het eerste zicht hoger 
leek dan bij de tekstuele methode, houdt hij dus netto 0 euro over. De begiftigde 
daarentegen behoudt 20.000 euro. Voor hem wordt er immers gedaan alsof de 
boedel geen deficit vertoonde. In de schulden die de boedel overschrijden, draagt hij 
dan ook niets bij.  

 

Het belangrijkste voordeel bij de hogere inkorting uit de tekstuele methode heeft 

dan ook de reservatair zelf, die de boedeloverschrijdende schulden niet met zijn 

eigen goederen moet inlossen, maar daarvoor ook een beroep kan doen op de 

begiftigden van zijn erflater. Volgens DILLEMANS is dit trouwens precies het doel van 

artikel 922, dat anders dan de rechtspraak aanneemt niet handelt over de verhouding 

tot de schuldeisers, maar over die tussen de reservatair en de begiftigden. De ratio 

legis van deze bepaling zou dan zijn om ook de begiftigden te laten bijdragen in de 

schulden die de boedel overschrijden. 

 

94. Het betoog van DILLEMANS toont aan dat de band tussen artikel 921 en artikel 

922 misschien minder vast is dan de meerderheid in rechtspraak en rechtsleer 

steeds heeft aangenomen. Volledige zekerheid biedt zijn argumentatie echter niet. 

Wat opvalt, is dat beide strekkingen hun stelling bijkomend onderbouwen met een 

beroep op dezelfde bronnen, met name de voorbereidende werken van het Burgerlijk 

Wetboek, de geschriften van POTHIER en de billijkheid. Deze kunnen echter geen van 

alle uitsluitsel brengen. 

 
Zo wordt door de voorstanders van de jurisprudentiële methode doorgaans 

verwezen naar een passage uit de “Introduction aux coutumes” van POTHIER die in 
de inleiding tot titel XV van de coutumen van Orléans stelt dat “lorsque le passif 
surpasse l’actif des biens que le défunt a laissés, les enfans héritiers sous bénéfice 
d’inventaire, peuvent laisser ces biens pour les dettes, frais funéraires et autres 
charges; et, en ce cas, la masse, sur laquelle doivent être prises les légitimes des 
enfans, est composée seulement de ceux dont le défunt a disposé par des 
donations entre vifs”.275 Die verwijzing kan evenwel worden gecounterd met een 

                                            
275 R. POTHIER en A. DUPIN,  Oeuvres de R.J. Pothier, contenant les traités du droit 
français, VII, Coutumes d’Orléans – coutumes des duché, baillage et prévoté d’Orléans, 
Brussel, Tarlier, 1833, 288. 
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verwijzing naar zijn “Traité des donations entre-vifs” waarin hij het wettelijke 
systeem zonder enige nuance vooropstelt.276 

In de voorbereidende werken van de Code Napoléon kunnen een aantal 
passages worden aangewezen waarin sprekers lijken uit te gaan van de 
jurisprudentiële methode.277 Daar stelt DILLEMANS evenwel tegenover dat zij die 
uitspraken niet deden in de specifieke context van ons probleem, vermits de vraag 
naar de juiste volgorde van de berekening voor een deficitaire nalatenschap nooit 
uitdrukkelijk gesteld en beantwoord werd, en dat zij die andere volgorde uiteindelijk 
ook niet in de tekst van de wet hebben opgenomen.278 DILLEMANS beroept zich 
verder op de voorbereidende werken om op grond daarvan het belang van artikel 
921 voor de interpretatie van artikel 922 te relativeren.279,280 

De negentiende-eeuwse rechtspraak en rechtsleer achtten de hogere inkorting 
door de reservatair in de tekstuele methode ten slotte onbillijk. Als hij aanvaardde 
onder voorrecht, trok hij op die manier immers voordeel uit schulden die hij niet eens 
moest betalen. Moest hij die schulden wel betalen omdat hij zuiver had aanvaard, 
dan was dat het gevolg van zijn eigen fout. Het zou onbillijk zijn de begiftigden 
daarvoor te laten opdraaien.281 DILLEMANS, daarentegen, ziet verschillende 
theoretische en praktische redenen waarom de reservatair ook zuiver zou kunnen 
aanvaarden, waaraan het morele belang dat de erfgenaam kan stellen in het 
verwerven van de erfgoederen misschien toegevoegd kan worden. In zijn ogen 
verschijnt de bijdrage van de begiftigde in de boedeloverschrijdende schulden 
daarom als niet meer dan billijk.282  

 

Men kan zich uiteindelijk niet van de indruk ontdoen dat het betoog van 

DILLEMANS gewoon te laat kwam. Toegegeven, zijn eerste publicaties dateren nog 

van voor het oordeel van óns hoogste gerechtshof, maar de toon was reeds gezet. 

Zoals DILLEMANS zelf aangeeft was het op dat ogenblik al mogelijk te “oordelen dat 

een sterk en ‘van oudsher’ bevestigde wijze van interpreteren de letter van de wet 

                                            
276 R. POTHIER en A. DUPIN,  Oeuvres de R.J. Pothier, contenant les traités du droit 
français, V, Traité des donations entre-vifs, Brussel, Tarlier, 1831, 46. 
277 Zie i.h.b. de uiteenzetting van BIGOT-PRÉAMENEU bij de voorstelling van het ontwerp aan 
het Corps Législatif en die van JAUBERT bij die aan het Tribunaat (te consulteren in P. 
FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, XII, Parijs, Videcoq, 1836, 
538-543 resp. 591). 
278 R. DILLEMANS, De erfrechtelijke reserve, Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid 
KULeuven, 1960, 67. 
279 R. DILLEMANS, “Het voorbehouden gedeelte en de rechten van de schuldeisers”, R.W. 
1957-58, (1179) 1181-1183.  
280 DEKKERS onderbouwt zijn pleidooi voor een verdergaande inkorting in het voordeel van de 
schuldeisers ook met een verwijzing naar de voorbereidende werken. Hij baseert zich 
evenwel in hoofdzaak op een discussie in de Conseil d’Etat, waarvan de conclusies, zoals hij 
zelf ook aangeeft, uitdrukkelijk verworpen zijn in de verdere besprekingen (R. DEKKERS, 
“Du conflit entre les articles 921 et 922 du code civil”, Ann. not. 1959, (41) 43-47).  
281 Encyclopédie Dalloz (1856), v° Dispostions entre-vifs et testamentaires, nr. 1142. 
282 R. DILLEMANS, “Het voorbehouden gedeelte en de rechten van de schuldeisers”, R.W. 
1957-58, (1179) 1183-1184. 
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overwonnen heeft en een nieuw gewoonterecht in het leven geroepen heeft”.283 Toch 

blijft zijn vraag terecht naar de “grondige redenen” die de rechtspraak zou moeten 

hebben om de tekst van de wet zo gemakkelijk terzijde te schuiven.284 

Naar mijn gevoel ligt die reden in het feit dat de meerderheidsstrekking nooit de 

bedoeling gehad heeft de wil van de wetgever terzijde te schuiven, maar dat zij net 

die wil beter tot uiting wilde brengen. De beleidskeuze tussen de begiftigde en de 

reservatair die zich aftekent in het discours van DILLEMANS heeft de rechtspraak nooit 

zelf gemaakt. Zij zat geïmpliceerd in wat men als de wil van de wetgever 

beschouwde.  

 

95. Een dergelijk oordeel lijkt daarom in deze casus ook niet a priori verwerpelijk 

te moeten zijn, al speelt hier strikt genomen de eis van nauwkeurige normstelling 

door de wetgever en daarmee de regel van het “interpretatio cessat in claris”. Had de 

wetgever zich effectief vergist, dan is de tussenkomst van de rechtspraak zelfs zeer 

dankbaar. Die brengt dan de wil van de wetgever immers béter tot uiting dan hij het 

zelf gedaan had. Misschien zou het rechtssysteem er dan ook gebaat bij kunnen zijn 

dat de rechtspraak de wetgever toch ook met dit soort “contra legem”-oordelen ter 

hulp kan komen, zelfs in gevallen waar, anders dan in de casussen van het vorige 

hoofdstuk, de door hem aangenomen regeling ook toegepast zou kunnen worden 

zonder tot absurde gevolgen te leiden. Of we ons daarvoor zullen uitspreken kunnen 

we echter nog niet beslissen op grond van deze enkele casus.  

Wel mag al opgemerkt worden dat zo’n tussenkomst, zeker als ze uitgaat van de 

hoogste rechtscolleges, voldoende gemotiveerd zou moeten worden zodat de 

rechtzoekende weet waarom hij in zijn legitieme verwachtingen op basis van de tekst 

gefrustreerd wordt. Ook zouden vormen van prospective overruling overwogen 

kunnen worden. In ieder geval zou de uitspraak van het hoogste rechtscollege ter 

kennis moeten gebracht worden van de wetgever. Indien blijkt dat de rechtspraak zijn 

bedoeling verkeerd heeft ingeschat, kan hij dan reageren. Ook maakt dit het mogelijk 

om, als de wetgever het met de rechterlijke bijsturing wel eens is, die rechtspraak op 

                                            
283 Ibid., (1179) 1186. 
284 Ibid., (1179) 1181. 
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korte termijn in de wet te incorporeren om zo elke twijfel weg te nemen.285 Indien dit 

soort bijsturingen systematisch in de wet zou worden opgenomen, kan dit de 

helderheid van de wetgeving enkel maar ten goede komen. Op dit ogenblik gebeurt 

dit echter veelal enkel incidenteel in het kader van andere wijzigingen aan de 

betrokken regelingen. Zolang die wetgevende reactie geen automatisme wordt, zou 

dit soort arresten van de hoogste rechtscolleges dan ook minstens op een 

verdergaande publiciteit moeten kunnen rekenen, teneinde de rechtsonderhorigen in 

staat te stellen op de hoogte te blijven van de precieze stand van de wetgeving.  

 

B. ARBEIDSRECHT: HET WIJZIGINGSBEDING IN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 
 

96. Ook in de casus van arbeidsrecht heeft het Hof van Cassatie de tekst van de 

wet terzijde geschoven om op die manier, minstens naar eigen zeggen, de wil van de 

wetgever beter te dienen. De regel in het geding is die van artikel 25 

Arbeidsovereenkomstenwet, dat een absoluut verbod op wijzigingsbedingen in een 

arbeidsovereenkomst behelst, maar dat niettemin door het Hof van Cassatie wordt 

gerelativeerd : 

 
“[d]at uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling toepassing vindt op bedingen 
die betrekking hebben op de wijziging van essentiële bestanddelen van de 
overeenkomst, maar niet op de wijziging van bijkomstige, tussen partijen 
overeengekomen voorwaarden;”286 

 

Dit onderscheid wordt niet verder gemotiveerd. Tegen deze beperking van het 

verbod tot essentiële arbeidsvoorwaarden bestaat evenwel een dubbel bezwaar: 

vooreerst gaat zij in tegen de tekst van de wet, vervolgens is ook de 

wetsgeschiedenis minder ondubbelzinnig dan het Hof laat uitschijnen. 

 

                                            
285 Voor het hier besproken artikel 922 B.W. is dat in Frankrijk (al is dat niet op korte termijn) 
gebeurd met de wet van 3 juli 1971 “modifiant certaines dispositions du code civil relatives 
aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la 
nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d’ascendants”, J. O. 4 juli 
1971, 6.515. In België is evenwel nog steeds de betwiste tekst van kracht. 
286 Cass. 14 oktober 1991, Arr. Cass. 1991-92, 145, concl. H. LENAERTS; vgl. Cass. 20 
december 1993, Arr. Cass. 1993, 1085 en Cass. 23 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 691 die op de 
mogelijke opname van een wijzigingsbeding alluderen (“tenzij anders is bedongen…”). 
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97. In de tekst van artikel 25 Arbeidsovereenkomstenwet is er van een 

onderscheid tussen bijkomstige en essentiële arbeidsvoorwaarden geen sprake. Het 

artikel stelt in algemene termen dat “het beding waarbij de werkgever zich het recht 

voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, nietig 

(is)”. In de eerste commentaren op de Arbeidsovereenkomstenwet bestaat er dan 

ook geen twijfel over de algemene strekking van het verbod, al zijn sommigen 

daarover wel kritisch.287 

 

98. Desalniettemin heeft het Hof van Cassatie de toepassing van het verbod in 

1991 beperkt. Het deed dat op grond van de “wetsgeschiedenis” en dat in navolging 

van zijn procureur-generaal. Die had in zijn conclusie getracht aan te tonen aan de 

hand van de parlementaire voorbereiding dat artikel 25 niet absoluut mocht worden 

opgevat, zoals de eiser in cassatie gedaan had.288 Hij beriep zich daarvoor zowel op 

de commissiebespreking in de Senaat als op die van de Kamer. De passages die hij 

aanhaalt, kunnen evenwel niet overtuigen. 

Wat de bespreking in de Senaatscommissie betreft, schetst de procureur-

generaal kort hoe artikel 25 in het voorstel van Arbeidsovereenkomstenwet 

terechtgekomen is. Het artikel was nog niet opgenomen in het oorspronkelijke 

wetsontwerp, maar is de vrucht van een in de Senaatscommissie ingediend 

amendement. Over dat amendement werd het advies gevraagd van de Nationale 

Arbeidsraad, maar nog vóór dat ontvangen werd, stelde de toenmalige minister van 

Arbeid en Tewerkstelling reeds voor het amendement te aanvaarden. “Elke clausule 

                                            
287 Voor de wijze waarop artikel 25 werd opgevat in het algemeen: o.m. R. BLANPAIN, Wet 
betreffende de arbeidsovereenkomsten: inleidende commentaar, vergelijkende tabellen, 
wettekst en voorbereidende werken, Antwerpen, Kluwer, 1978, 10-11; P. CRAHAY, 
“Modification des conditions de travail et résiliation du contrat de travail”, J.T. 1985, (1) 2-3; 
D. CUYPERS, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 1990, (97) 99; M. 
TAQUET en C. WANTIEZ., “La loi sur les contrats de travail (3 juillet 1978)” in X. (ed.), 
Nouveaux visages du contrat de travail, Brussel, Editions du jeune barreau, 1979, 8-116; O. 
VANACHTER, “(Eenzijdige) wijziging van de arbeidsvoorwaarden”, Or. 1984, (129) 130. Voor 
een toepassing van deze opvatting: Arbh. Brussel 27 april 1982, Soc. Kron. 1983, 186, noot 
J. JACQMAIN; vgl. Arbh. Brussel 20 oktober 1987, J.T.T. 1988, 65. Voor de kritiek: i.h.b. J. 
STEYAERT, C. DE GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, in A.P.R., 
Brussel, Story-Scientia, 1990, 169-173.  
288 H. LENAERTS, concl. onder Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 146-147; dit 
standpunt vond reeds een voorafspiegeling in zijn handboek, waarin hij artikel 25 als 
“gevaarlijk o.w.v. zijn ruime omschrijving”  bestempelt (H. LENAERTS, Inleiding tot het 
sociaal recht, Brussel, Story-Scientia, 1988, 39). 
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waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt de arbeidsovereenkomst eenzijdig 

te wijzigen, vindt hij overdreven”, zo stelt het verslag terzake.289 De 

Senaatscommissie ging op de suggestie van de minister in. Ook ná het advies van 

de Nationale Arbeidsraad die de tekst van het amendement te ruim vond en 

voorstelde het artikel te beperken tot het beding waarbij de werkgever het recht wordt 

voorbehouden een “wezenlijk” element van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, 

houdt de Commissie vast aan de algemene formulering van het artikel. “Alhoewel de 

door de Nationale Arbeidsraad voorgestelde tekst minder ver gaat dan die van het 

amendement, oordeelde de Commissie dat de tekst, die zij tijdens de tweede lezing 

had aangenomen, moest worden behouden”, zo besluit het verslag.290 Toch probeert 

de procureur-generaal uit deze weigering een argument te halen vóór de beperking 

van het verbod zoals de Nationale Arbeidsraad die wenste, door erop te wijzen dat 

de Senaatscommissie “echter niet (zegde) of zij het met de Nationale Arbeidsraad 

oneens was, dan wel of zij meende dat diens opvatting niet onverenigbaar was met 

de goedgekeurde tekst”.291 Een dergelijk argument kan echter op zijn best tentatief 

zijn: in regel zal de weigering een beperking op te nemen in de tekst van de wet er 

immers op wijzen dat men die beperking niet nodig acht. 

Ook de passage uit het Kamerverslag die de procureur-generaal aanhaalt, 

ondersteunt niet ondubbelzinnig de door hem aangehouden these. Hij wijst er op dat 

de minister in de Kamercommissie verklaarde dat er een zeker “ius variandi” (d.i., 

algemeen gesteld, een recht om bepaalde arbeidsvoorwaarden naar believen in te 

vullen en aan te passen naargelang de noodwendigheden van het bedrijf) voor de 

werkgever blijft bestaan ten aanzien van de “voorwaarden van de overeenkomst”.292 

Hieruit blijkt volgens de procureur-generaal dat het verbod op wijzigingsbedingen niet 

                                            
289 Ontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Verslag namens de commissie 
voor de tewerkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg uitgebracht door de heer 
VANNIEUWENHUIZE, Parl. St. Senaat 1977-78, nr. 258/2, 69 zoals gecorrigeerd in de errata; 
voor een juist zicht op de chronologie van de bespreking is het van belang met de versie uit 
de errata te werken omdat deze, i.t.t. de oorspronkelijke versie, duidelijk aangeeft dat het 
amendement reeds goedgekeurd werd nog voor het advies van de NAR binnen was. 
290 Verslag Senaat, Parl. St. Senaat 1977-78, nr. 258/2, 70 zoals gecorrigeerd in de errata. 
291 H. LENAERTS, concl. onder Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 146. 
292 Wetsontwerp betreffende de arbeidsovereenkomsten. Verslag namens de commissie voor 
de tewerkstelling en de arbeid uitgebracht door de heer DENEIR, Parl. St. Kamer 1977-78, nr. 
293-4, 10. 
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zo absoluut kan zijn als de tekst laat uitschijnen; er zouden immers hoe dan ook 

wijzigingen aan de overeenkomst mogelijk zijn, zelfs zonder beding. Nochtans is ook 

dat bezwaar tegen de absolute interpretatie niet zo gedegen als het lijkt: uit de 

nadere toelichting die de minister daarover geeft, blijkt namelijk dat het “ius variandi”  

zoals hij dat opvatte, en een algemeen verbod op wijzigingen van de overeenkomst 

perfect naast elkaar kunnen bestaan. Onder verwijzing naar de studie in de R.P.D.B. 

terzake preciseert de minister immers dat het ius variandi in zijn visie enkel kan 

spelen voor elementen die niet contractueel geregeld zijn en dat datgene waarover 

wel een overeenkomst gesloten werd, ongewijzigd behouden moet blijven.293 Zijn 

pleidooi voor het behoud van een dergelijk op het werkgeversgezag gesteund 

wijzigingsrecht voor niet-overeengekomen arbeidsvoorwaarden, kan dan ook geen 

invloed hebben op de omvang van het wijzigingsverbod voor de contractuele 

aspecten. 

 

99. De argumenten van de procureur-generaal en, als we ervan uitgaan dat het 

Hof zich daardoor heeft laten leiden, die van het Hof over de wetsgeschiedenis, 

kunnen dus niet overtuigen dat de redactie van artikel 25 met zekerheid een 

vergissing was. Al zijn er in de wetsgeschiedenis wel degelijk enkele passages aan te 

wijzen waaruit blijkt dat de algemene strekking van het verbod niet voor alle 

parlementsleden even evident was,294 zekerheid dat de wetgever toch een beperking 

gewild had, is er in geen geval en zelfs als dat zo zou zijn, blijft nog de vraag of die 

                                            
293 Zo omvat het verslag onder meer het volgende citaat: “Doch de werkelijke beperkingen 
van het recht om ter zake bepalingen in te voeren en van het ‘ius variandi’ steunen alleen op 
de wil van de partijen: … hoe meer preciseringen in verband met de arbeidsprestatie in de 
overeenkomst worden vastgelegd, hoe kleiner het recht wordt om bepalingen in te voeren en 
te wijzigen. Dat recht verdwijnt zelfs helemaal, wanneer de partijen een overeenkomst 
hebben gesloten die alles tot in het kleinste detail regelt.” (in het verslag vertaald uit R.P.D.B. 
(compl. III), v° Contrat de travail et contrat d’emploi, nr. 271, zie ook nr. 563). 
294 Naast de door de procureur-generaal opgeworpen argumenten, lijkt in dat opzicht vooral 
de tussenkomst van de verslaggever van de Kamercommissie tijdens de plenaire bespreking 
van belang, waar die stelde dat artikel 25 “vooral” betrekking had op “belangrijke onderdelen 
van de overeenkomst” (Hand. Kamer 1977-78, 13 juni 1978, 2361). Veelzeggend is ook dat 
de plenaire algemene bespreking eindigde met een “uitdrukkelijke en duidelijke”, maar 
helaas onbeantwoord gebleven vraag van een spreker die artikel 25 te ver vindt gaan, naar 
de “interpretatie” daarvan. “Is deze interpretatie”, zo vraagt de spreker enigszins 
opportunistisch, “dezelfde als deze gegeven in de Senaatscommissie en die het advies van 
de Nationale Arbeidsraad vertolkt, met name dat het duidelijk moet gaan om ‘een wezenlijk 
element’ van de arbeidsovereenkomst?” (Hand. Kamer 1977-78, 13 juni 1978, 2.363).  
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voorbereiding wel kan voorgaan op de duidelijke tekst van de wet.295 De simpele 

verwijzing naar de wetsgeschiedenis in het arrest van het Hof lijkt zijn oordeel dus 

moeilijk te kunnen onderbouwen. Vermits de tekst van de wet een duidelijke 

betekenis heeft, is er immers geen ruimte voor interpretatie. Vanuit een 

constitutioneel-dogmatisch oogpunt lijkt de uitspraak dus moeilijk te aanvaarden. 

 

100. Toch heeft de uitspraak van het Hof in de rechtsgemeenschap geen 

serieuze contestatie gekend. In de (gepubliceerde) lagere rechtspraak is de leer van 

het Hof overgenomen.296 Ook in de rechtsleer wordt de opvatting van het Hof door 

een belangrijk deel  van de auteurs zonder meer als het geldende recht vermeld en 

dit niet enkel in de beschrijvende handboeken,297 maar ook in een aantal meer 

analytische studies.298 Sommige auteurs blijven voorzichtig: zij vermelden de 

opvatting van het Hof slechts in voetnoot,299 of wijzen uitdrukkelijk op de tegenstelling 

tussen de tekst van de wet en de rechtspraak van het Hof, die dan ook het predikaat 

                                            
295 Vgl. Arbh. Brussel 27 april 1982, Soc. Kron. 1983, 186, noot J. JACQMAIN. 
296 Arbh. Brussel 22 mei 2002, Soc. Kron. 2003, 182; Arbh. Brussel 9 juni 2000, A.J.T. 2000-
01, 70; Arbh. Luik 17 februari 1999, Soc. Kron. 2000 (weergave), 98; Arbh. Luik 6 november 
1995, J.T.T. 1996, 339; Arbh. Luik 1 december 1994, Soc. Kron. 1995, 230; Kort Ged. Arbrb. 
Brussel 22 februari 1999, J.T.T. 1999, 281. 
297 O. VANACHTER,  Arbeidsrecht. Deel 1: arbeidsovereenkomstenrecht, Leuven, Acco, 
2005, 112; W. VAN EECKHOUTTE, Arbeidsrecht 2004, Mechelen, Kluwer, 2004, 239; W. 
VAN EECKHOUTTE, Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2005-06, II dln., Mechelen, Kluwer, 
2005, 679; V. VANNES, Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques, Brussel, 
Bruylant, 2003, 401; M. WEYNS, Arbeidsovereenkomstengids, Diegem, Ced Samson, 2000, 
80-81. 
298 P. BLONDIAU, “La portée de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978: les clauses relatives 
aux conditions de travail” in V. VANNES (ed.), Clauses spéciales du contrat de travail: utilité - 
validité - sanction, Brussel, Bruylant, 2003, (25) 30; P. HUMBLET, “Ius dominandi of ius 
variandi: what's in a name?”, R.W. 1994-95, (241) 242; V. VANNES, “La clause de mutation: 
portée - validité – sanction” in V. VANNES (ed.), Clauses spéciales du contrat de travail: 
utilité - validité - sanction, Brussel, Bruylant, 2003, (67) 87; I. VAN PUYVELDE, “Het begrip 
bedongen arbeid in de individuele arbeidsovereenkomst: een beknopte analyse vanuit het 
Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht” in A. VAN OEVELEN (ed.), De bedongen arbeid: 
notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap, Antwerpen, Intersentia, 2005, 
(35) 55; WANTIEZ, C., “Les clauses qui affectent la rémunération” in V. VANNES (ed.), 
Clauses spéciales du contrat de travail: uitilité - validité - sanction, Brussel, Bruylant, 2003, 
(45) 49. 
299 HUMBLET, P., RIGAUX, M., JANVIER, R. e.a., Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 80, voetnoot 102; C. WANTIEZ en A. RASNEUR, Introduction 
au droit social, Brussel, De Boeck, 2003, 92;  
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“verrassend” of “merkwaardig” meekrijgt.300 Dat belet de meesten onder hen evenwel 

niet om vervolgens op het oordeel daarvan verder te redeneren als een gegeven. 

Een betwisting van de leer van het arrest op het inhoudelijke vlak, zoals die er wel 

geweest is ten aanzien van de tekst van artikel 25 toen die nog ruim opgevat werd,301 

of een ondubbelzinnige afwijzing ervan op formele gronden, die dus verder gaat dan 

het louter signaleren van het opvallende karakter van het oordeel, treffen we echter 

niet aan. Het lijkt er dan ook op dat de auteurs in het algemeen vrede kunnen nemen 

met deze rechterlijke bijsturing. 

 

101. Deze instemming, of beter: dit gebrek aan protest, ten aanzien van de 

tussenkomst van het Hof van Cassatie, is er waarschijnlijk door te verklaren dat er 

voor het oordeel van het Hof een betere materiële motivering bestaat dan de formele 

motivering die het Hof gegeven heeft. Die materiële motivering vertrekt ook vanuit de 

wetsgeschiedenis, maar nu niet om (zoals het Hof in zijn beknopte formele motivering 

lijkt te doen) te beweren dat daaruit rechttoe rechtaan zou blijken dat een beperking 

door de wetgever gewild is, maar veeleer om aan de hand daarvan aan te tonen dat 

hij die beperking misschien beter gewild zou hebben. Men kan zich inderdaad 

afvragen of dat algemene verbod de beste oplossing was voor het probleem dat de 

                                            
300 F. HENDRICKX,  “De inhoud van de arbeidsovereenkomst” in X. (ed.), 20 jaar 
arbeidsovereenkomstenwet, T.S.R. 1998 (bijzonder nummer), (77) 95-99; W. VAN 
EECKHOUTTE, “De ondraaglijke onveranderlijkheid van de arbeidsovereenkomst” in W. 
VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), Sociaal recht: niets dan uitdagingen, Gent, Mys 
& Breesch, 1996, (11) 26-29; D. VOTQUENNE, “Het 'ius variandi' van de werkgever en de 
beëindiging door eenzijdige wijziging na het cassatiearrest van 20 december 1993”, J.T.T. 
1994, (437) 439.  
301 Een rechtstreekse kritiek op de (letterlijke) regel van artikel 25 treffen we aan bij STEYAERT 
(J. STEYAERT, C. DE GANCK en L. DE SCHRIJVER, Arbeidsovereenkomst, in A.P.R., 
Brussel, Story-Scientia, 1990, 169-173). Daarnaast probeerden verschillende auteurs de 
scherpe kantjes van het verbod af te schaven door er op te wijzen dat artikel 25 enkel van 
toepassing is op de wijzigingsbedingen en niet op de wijzigingen zelf. Die zouden dan ook 
onder toezicht van de rechter voor de werkgever mogelijk blijven voor de bijkomstige 
voorwaarden, zelfs wanneer die in de overeenkomst bepaald waren, zolang de werkgever 
zich maar niet schuldig maakte aan een “met verbreking gelijkgestelde daad” (zie bijv. P. 
CRAHAY, “Modification des conditions de travail et résiliation du contrat de travail”, J.T. 
1985, (1) 3; K. DE GEYTER, “De eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst”, Or. 
1985, (214) 215-216.). Deze opvatting is interessant omdat zij er op wijst dat er ook bij deze 
auteurs toch een zekere terughoudendheid bestond tegenover de algemene werking van het 
verbod. Zij komt evenwel juridisch gezien in strijd met de regel van artikel 1134 B.W. en werd 
door het Hof van Cassatie afgewezen in zijn arrest van 20 december 1993 (Cass. 20 
december 1993, Arr. Cass. 1993, 1085). 
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wetgever wilde aanpakken en of hij tot dezelfde beslissing zou zijn gekomen indien 

het probleem hem in de juiste termen gesteld was. Uit de wetsgeschiedenis kan men 

immers wel afleiden dat de tekst van artikel 25 misschien niet op de meest 

doordachte wijze totstandgekomen is. In de Senaatscommissie werd het advies van 

de Nationale Arbeidsraad niet afgewacht om te beslissen en het is aannemelijk dat 

dat nadien niet meer de aandacht gekregen heeft die het verdiende. Het is immers 

een algemeen menselijk gegeven om op een eenmaal genomen beslissing niet licht 

te willen terugkomen. Ook in de Kamer werd er over de draagwijdte van artikel 25 

geen fundamentele discussie meer gevoerd hoewel ook daar toch enige vragen 

gesteld werden bij de algemene strekking ervan.302 Dit is allicht voor een deel te 

verklaren vanuit de zorg om vlot tot een wet te komen, die aan het begin van de 

Kamerbespreking van het wetsontwerp werd uitgesproken.303  

Het gevolg van dit alles is dat er wel degelijk twijfel mogelijk is omtrent de 

kwaliteit van de regel. Het is moeilijk te beweren dat de historische wetgever geen 

algemeen verbod gestemd heeft, maar heeft de Senaatscommissie daartoe niet te 

vlug besloten? Deze vraag heeft het Hof van Cassatie, onder impuls van zijn 

procureur-generaal, positief beantwoord. De vraag naar de wijzigbaarheid van de 

arbeidsovereenkomst is er immers bij uitstek één die op evenwichtige wijze dient te 

worden beantwoord en dat is in de wetgeving niet gebeurd. Het amendement in de 

Senaatscommissie had immers maar oog voor één kant van het spectrum. Het was 

ingegeven door de, overigens terechte, zorg om de werknemer te beschermen tegen 

misbruiken of eigenrechtige handelingen van de werkgever, maar verloor daarbij de 

eveneens legitieme belangen van de werkgever en de onderneming uit het oog. 

Tegenover het belang van de werknemer bij de stabiliteit van de overeenkomst staat 

immers het, in de huidige economische context immer toenemende, belang van de 

werkgever om het bestuur van zijn onderneming op soepele wijze te kunnen 
                                            
302 Zie hoger voor de opmerkingen tijdens de plenaire bespreking. 
303 Het Wetsontwerp dat uiteindelijk zou resulteren in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 
juli 1978 had bij zijn aankomst in de Kamer reeds een lange voorgeschiedenis. Het was er 
hoofdzakelijk op gericht een coördinatie van het over verschillende wetten verspreide 
arbeidsovereenkomstenrecht tot stand te brengen. De nood aan een dergelijke 
“basiscoördinatie” werd sterk aangevoeld. Om die reden heeft de minister de leden van de 
Kamercommissie gevraagd om zich in eerste instantie enkel uit te spreken over het geheel 
van het ontwerp, zodat dit zo snel mogelijk afgekondigd zou kunnen worden. Eventuele 
bijsturingen zouden dan via latere wetgeving kunnen gebeuren (zie Verslag Kamer, Parl. St. 
Kamer 1977-78, nr. 293-4, 2-4).  
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afstemmen op de wisselende omstandigheden. Het opnemen van een absoluut 

verbod op wijzigingsbedingen dreigt hier de werking van de onderneming te 

verlammen. Zoals de werkgevers- én werknemersorganisaties in de Nationale 

Arbeidsraad ook aangaven, kunnen de belangrijkste misbruiken immers vermeden 

worden door een verbod op wijziging van de essentiële elementen.304 Het zijn die 

aspecten die de werknemer ertoe gebracht hebben zijn arbeid ter beschikking te 

stellen aan net die werkgever. De bijkomstige elementen kunnen hierbij misschien 

ook een zekere rol spelen, maar is dat al het geval, dan zal de werknemer die een 

wijzigingsbeding ten aanzien daarvan aanvaard heeft, voldoende gewaarschuwd zijn 

voor het feit dat hij daar geen onwijzigbaar recht op heeft.  

 

102. Met zijn oordeel van 14 oktober 1991 heeft het Hof van Cassatie naar mijn 

gevoel dit evenwicht willen herstellen. Het heeft daarmee de wetgever niet willen 

“terugfluiten”, maar heeft op meer verantwoorde wijze recht willen doen aan de 

zorgen die hem tot de opname van artikel 25 geleid hebben. Het Hof heeft op die 

manier ook gevolg gegeven aan de kritische geluiden die reeds tijdens de 

parlementaire bespreking naar voren kwamen in het advies van de Nationale 

Arbeidsraad en die ook een zekere weerklank vonden in de rechtsleer, en waarvan 

men zich kan afvragen of de historische wetgever daar zelf niet op zou ingegaan zijn, 

waren ze hem maar vroeger voorgelegd. Het Hof heeft op die manier geen 

“oppositie” willen voeren tegen de wetgever door zijn beleidskeuzes in vraag te 

stellen, maar heeft veeleer een gebrek aan aandacht van die wetgever willen 

rechtzetten binnen het kader van datzelfde beleid.  

Dat neemt echter niet weg dat de tussenkomst van het Hof juridisch gezien op 

het eerste gezicht betwistbaar is. Een dergelijke rechtstreekse “bijsturing” van de 

wetgeving die op de duidelijke tekst van een toepasbare wet stuit, lijkt in ons huidige 

constitutionele stelsel nu eenmaal geen rechterlijke taak. Dat verklaart ook waarom 

de procureur-generaal en het Hof hun oordeel uiteindelijk voorstellen als een soort 

van teleologische interpretatie, hoewel de wetsgeschiedenis daarover eigenlijk niet 

zo duidelijk was. Omdat zij niet kunnen toegeven dat ze op zoek gingen de “enig 

                                            
304 De tekst van het advies is opgenomen in het commissieverslag van de Senaat: zie 
Verslag Senaat, Parl. St. Senaat 1977-78, nr. 258/2, 69 zoals gecorrigeerd in de errata. 
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verantwoorde regel”, stelden zij hun oordeel voor als de “enig verantwoorde 

interpretatie” zoals de procureur-generaal het uitdrukte.305 

Opnieuw kunnen we ons afvragen hoe we daarop moeten reageren. Moeten we 

vasthouden aan de in het eerste deel weergegeven invulling van de constitutionele 

schema’s en deze uitspraak afwijzen omdat de rechter hier het regelstellende domein 

betreedt, of moeten we ons juist vragen stellen bij de invulling van die constitutionele 

schema’s die ons deze uitspraak doet afwijzen? Net zoals in de casus van familiaal 

vermogensrecht immers ervaart het merendeel van de rechtsgemeenschap deze 

concrete rechterlijke tussenkomst als nuttig en zinvol. Zij leidt immers tot béter recht, 

zonder dat de rechter het domein van de wetgever al te ver betreedt. De rechtspraak 

probeert immers net het opzet van de wetgever beter uit te voeren. Bovendien zou 

het erkennen van de ware aard van deze tussenkomst tot een grotere openheid in de 

motivering kunnen leiden. Gelet op de waarde die een duidelijke articulatie daarvan 

zou kunnen hebben voor het wetgevend debat en voor een goed begrip van de 

rechterlijke regel, is dit iets wat zeker nagestreefd moet worden. Het aanvaarden van 

een rechterlijke rol in de normstelling lijkt in de omstandigheden van deze casussen, 

waarbij de rechter niet afwijkt van de filosofie van de wet, maar enkel van de concrete 

uitwerking daarvan, dan ook een te overwegen piste. Alvorens daar een definitief 

oordeel over geveld wordt, worden echter nog een aantal volgende casussen 

onderzocht. 

 

C. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT: DE AANKNOPINGSFACTOR IN GEVAL VAN 
VERSCHILLENDE NATIONALITEIT BIJ HUWELIJK EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 
 

103. De casus van internationaal privaatrecht stelt ons voor een bijzonder 

probleem. We komen immers terecht in een rechtstak met bijna geen wettelijke 

regels, althans voor de periode en in de materie die ons interesseert. De onderzochte 

rechtsevolutie dateert inderdaad van vóór de inwerkingtreding van het nieuwe 

“Wetboek van internationaal privaatrecht”,306 en heeft betrekking op de materie van 

het conflictenrecht.307  

                                            
305 H. LENAERTS, concl. onder Cass. 14 oktober 1991, Arr.Cass. 1991-92, 147. 
306 Ingevoerd bij de Wet van 16 juli 2004, B.S. 27 juli 2004, 57.344 en in werking getreden op 
1 oktober 2004. Gelet op het recente karakter van dit wetboek is het nog te vroeg om ook al 
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In het conflictenrecht waren er in de Belgische wetgeving van vóór 2004 slechts 

zeer weinig uitdrukkelijke wettelijke regels. Verreweg het belangrijkste wetsartikel in 

dit verband was artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de drie alinea’s die dit 

artikel rijk is, heeft de rechtspraak een zeer groot deel van het Belgische 

conflictenrecht vastgeknoopt. In deze afdeling zullen we de jurisprudentiële evolutie 

van één van die leden onder de loep nemen, met name van het derde. De andere 

twee leden (het eerste over politiewetten en het tweede over onroerende goederen) 

worden buiten beschouwing gelaten. Wanneer hierna zonder meer over “artikel 3” 

gesproken wordt, wordt dan ook het derde lid bedoeld. 

 

104. In lid 3 van artikel 3 werd bepaald dat “de wetten betreffende de staat en de 

bekwaamheid van de personen toepasselijk (zijn) op de Belgen, ook wanneer zij in 

het buitenland verblijven”.308 Deze simpele bepaling, hoewel unilateraal 

geformuleerd, is de basis geworden voor het gehele Belgische verwijzingssysteem in 

het personen- en familierecht. De betekenis ervan werd immers gaandeweg 

uitgebreid door de rechtspraak.  

In de eerste plaats werd de regel van artikel 3 gemultilateraliseerd: de regel zou 

niet alleen gelden voor “de Belgen in het buitenland”, maar ook voor “buitenlanders in 

België”. Reeds op het einde van de negentiende eeuw zag het Hof van Cassatie in 

artikel 3 een “toepassing” en “impliciete bevestiging” van het algemene principe dat 

                                                                                                                                         
jurisprudentiële evoluties rond die regels in kaart te brengen. Bovendien is er op dit wetboek, 
zeker in de beginfase, weinig rechterlijke kritiek te verwachten aangezien één van de 
doelstellingen van de codificatie er precies in bestond om de wetgeving aan te passen aan 
de evoluties die zich in rechtspraak en rechtsleer hebben voorgedaan (Wetsvoorstel 
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht. Toelichting, Parl. St. Senaat 2003 
(B.Z.), 3-27/1, 4-6).  
307 Dit zijn de regels die bepalen aan welk nationaal rechtsstelsel een materieelrechtelijke 
rechtsverhouding met een transnationaal element onderworpen wordt. Naast de 
wetsconflicten worden traditioneel ook het vreemdelingenstatuut, de nationaliteitsconflicten 
en het internationaal gerechtelijk privaatrecht tot het internationaal privaatrecht gerekend. Zie 
J. DE CEUSTER en K. LENAERTS, “Internationaal privaatrecht. Voorbeschouwingen” in X. 
(ed.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 3.  
308 Deze bepaling stamt reeds uit het Burgerlijk Wetboek van 1804, zij het dat zij natuurlijk 
oorspronkelijk naar de Fransen verwees en niet naar de Belgen. 
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de staat en bekwaamheid van personen door hun nationale wet geregeld moest 

worden.309,310 Later werd dat principe zonder meer in artikel 3 gevonden.311 

De volgende stap was de voortschrijdende toepassing van het artikel op de 

verschillende domeinen van het familierecht. Bijna het geheel van de 

familierechtelijke aangelegenheden werd geacht daaronder te kunnen ressorteren. 

Op die manier werden onder meer de gevolgen van het huwelijk, en via dat huwelijk 

ook het huwelijksvermogensrecht, onder de bepaling van artikel 3, derde lid 

gebracht.312 Met name deze laatste uitbreiding tot het huwelijksvermogensrecht geeft 

een bijzondere invulling aan de internationaal privaatrechtelijke categorie van de 

“staat en bekwaamheid”.313 Tot hier konden de bij het opstellen van de casusselectie 

geconsulteerde specialisten het echter met de rechtspraak eens zijn. 

Een laatste stap in de evolutie was dat men de aanknopingsfactor “nationaliteit” 

in een aantal gevallen heeft vervangen door de “echtelijke verblijfplaats”.314 Het is 

                                            
309 Nog vroeger had het Hof de toepassing van dit principe teruggevoerd op het “droit des 
gens”, zie Cass. 8 februari 1849, Pas. 1849, I, 221, concl. LECLERCQ. 
310 Cass. 19 januari 1882, Pas. 1882, I, 36, concl. FAIDER; zie ook Cass. 9 maart 1882, Pas. 
1882, I, 62, concl. MESDACH DE TER KIELE (impliciet); Cass. 12 april 1888, Pas. 1888, I, 
186, concl. MESDACH DE TER KIELE.  
311 Bijv. Cass. 25 mei 1992, Arr. Cass. 1991-92, 905; Cass. 10 april 1980, Arr. Cass. 1979-
80, 986; vgl. Cass. 16 februari 1955, Arr. Verbr. 1955, 497. 
312 Voor de personele gevolgen was dit reeds in de negentiende eeuw algemeen aanvaard. 
Het huwelijksvermogensrecht maakte evenwel traditioneel een afzonderlijke 
verwijzingscategorie uit. Die benadering werd definitief opgegeven met het cassatiearrest 
van 10 april 1980 (Cass. 10 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 986, Pas. 1980, 968, concl. J. 
VELU, R.C.J.B. 1981, 309, noot F. RIGAUX, R.W. 1980-81, 918, noot J. ERAUW, Rev. not. 
b. 1980, 495, noot R. VANDER ELST en Rev. trim. dr. fam. 1980, 390, noot J. RENCHON; 
hierover: G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht in A.P.R., Gent, 
Story-Scientia, 1989, 271-275). 
313 RIGAUX merkt in dit verband op dat “(p)ar rapport à la tradition de l’ancien droit et à la 
lecture de ce texte antérieure à Mancini et à Laurent, le rattachement des effets patrimoniaux 
du mariage à ‘l’état des personnes’ va bien au-delà des prévisions qu’il est raisonnablement 
permis d’imputer au législateur de 1804” (F. RIGAUX, “La méthode des conflits de lois à la 
Cour de cassation”, (noot onder Cass. 10 april 1980), R.C.J.B. 1981, (312) 318-319). 
314 Cass. 25 mei 1992, Arr. Cass. 1991-92, 905, Pas. 1992, I, 839, concl. J. LECLERCQ, 
T.B.B.R. 1993, 455, noot I. COUWENBERG, Rev. dr. étr. 1992, 418, noot M. FOBLETS, T. 
Not. 1992, 432, noot F. BOUCKAERT, J.L.M.B. 1992, 938, noten S. NUDELHOLE en M. 
LIENARD-LIGNY, Rev. trim. dr. fam. 1993, 181, noot N. COIPEL en T.B.B.R. 1994 (verkort), 
125, noot N. WATTE; impliciet ook in het arrest van 9 september 1993, dat immers handelt 
over de inwerkingtreding van de nieuwe regel, maar waarin het Hof over de inhoud daarvan 
zelf geen uitspraak meer doet, vermits het vaststelt dat het bestreden arrest op dat punt niet 
bekritiseerd wordt, zie Cass. 9 september 1993, Arr. Cass. 1993, 678, Pas. 1993, I, 665, 
concl. E. LIEKENDAEL, A.J.T. 1994-95, 181, noot K. WAUTERS-LAMBEIN, J.L.M.B. 1994, 
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deze stap die als mogelijk “contra legem” werd gesignaleerd en dan in het bijzonder 

het feit dat het Hof van Cassatie deze goedgekeurd heeft. Het is dan ook rond het 

cassatiearrest dat deze stap bekrachtigde dat het onderzoek geconcentreerd 

wordt.315 

 

105. Het is pas de laatste stap in de evolutie die als problematisch ervaren wordt. 

Dit is te verklaren vanuit het lacunaire karakter van het internationaal 

privaatrechtelijke “wettenrecht”. De rechters hebben bijna geen “wets-regels” om zich 

aan vast te houden en het is normaal dat zij dan een ruime interpretatie zullen geven 

aan de regels die er wel zijn. Op die manier mag de betekenis daarvan uitgerokken 

worden boven de strikte betekenis van de woorden. Het zou evenwel een stap te ver 

zijn wanneer de rechtspraak op grond van een wetsbepaling die duidelijk rond de 

toepassing van de “nationale wet” draait, uiteindelijk in bepaalde gevallen ook het 

recht van de verblijfplaats toepast.  

 

106. Vanuit die vaststelling van het lacunair karakter van het internationaal 

privaatrechtelijk wettenrecht, zijn er evenwel verschillende manieren waarop men 

deze schijnbare “contra legem”-rechtspraak zou kunnen benaderen.  

 

107. Vooreerst zouden wij deze nieuwe toepassing van artikel 3 zonder meer als 

“contra legem” kunnen bestempelen. Deze benadering wordt nog in de hand gewerkt 

door de manier waarop het Hof van Cassatie zijn oordeel heeft geformuleerd. Daarin 

wordt immers niet uitdrukkelijk van een lacune gesproken. Integendeel, de lezing van 

de opeenvolgende overwegingen geeft veeleer de indruk dat het Hof de toepassing 

van het verblijfplaatsbegrip ziet als een zoveelste verlengstuk van artikel 3: 

                                                                                                                                         
398, noot M. LIENARD-LIGNY, R.C.J.B. 1994, 668, noot N. WATTE en Rev. trim. dr. fam. 
1994, 471, noot N. COIPEL.  
315 Voor de evolutie tot dat punt kan overigens met een gerust gemoed verwezen worden 
naar de bekende studie van RIGAUX en ZORBAS over 150 jaar internationaal privaatrecht, 
waarin men zowel de voornaamste arresten kan terugvinden met een kaderend commentaar 
van ZORBAS, als een synthetiserende studie van RIGAUX in het inleidend deel, met daarin 
onder meer een zeer boeiende reflectie op de manier waarop het Hof van Cassatie zijn 
sturende rol in deze evolutie gespeeld en (weinig adequaat) gemotiveerd heeft, zie F. 
RIGAUX en G. ZORBAS, Les grands arrêts de la jurisprudence belge: droit international 
privé, Brussel, Larcier, 1981, i.h.b. 40-43, 48-50 en 62-66 (in de inleiding) en 123-141 en 
490-502 (voor de arresten).  
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“Overwegende dat uit artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de 
Belgische wetten betreffende de staat en de bekwaamheid van de personen 
toepasselijk zijn op de Belgen, ook wanneer zij in het buitenland verblijven, en dat, 
in beginsel, op de buitenlanders in België, wat de staat en de bekwaamheid van de 
personen betreft, hun nationale wet van toepassing is;” (de multilateralisering van de 
regel) 
 
“Overwegende dat het stelsel van bescherming, dat voortvloeit uit een bepaling als 
die van artikel 224 § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zo nauw met het 
huwelijk verbonden is dat het moet worden beschouwd als een regeling betreffende 
de staat van de personen en derhalve, in beginsel, aan de Staat van de 
gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten is onderworpen;” (de 
uitbreiding van het toepassingsgebied, waarop onmiddellijk volgt, wat volgt) 
 
“dat ingeval de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben op het moment 
dat het geschil ontstaat, in de regel, de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats 
dient te worden toegepast;” 316  (de verandering van de aanknopingsfactor) 

 

Beschouwt men dit arrest dus als een uitspraak die zegt dat artikel 3 B.W. zelf in 

bepaalde situaties de toepassing van het recht van de verblijfplaats voorschrijft in 

materies van staat en bekwaamheid, dan gaat het kennelijk in tegen de tekst van de 

wet. We kunnen dan bijna niet anders dan het als contra legem bestempelen… 

 

108. Toch zal niet iedereen geneigd zijn het arrest als zodanig te beschouwen. 

Verschillende internationaal privaatrechtelijke auteurs gaan er immers vanuit dat er 

hier sprake is van een wetgevende lacune die het Hof mocht opvullen.317 De vraag 

die aan het Hof voorgelegd wordt zou niet beantwoord worden door artikel 3 en de 

klaarblijkelijke verbinding die het Hof tussen artikel 3 en de nieuwe regel slaat, dient 

men enkel toe te schrijven aan de voorzichtigheid van het Hof dat in de actuele 

                                            
316 Geciteerd uit de vertaling van het arrest in de Arr. Cass. (de opmerkingen tussen haakjes 
zijn eigen toevoegingen): Arr. Cass. 1991-92, 905. Interessant om op te merken is overigens 
dat in de originele Franse tekst van het arrest over “domicile conjugal” (echtelijke 
woonplaats) werd gesproken en niet over “résidence conjugal” (echtelijke verblijfplaats) en 
dat het Hof voor deze keuze heel wat kritiek te slikken kreeg in de Franstalige rechtsleer. 
Zouden de vertalers zich hiervan bewust geweest zijn?   
317 J. DE CEUSTER en K. LENAERTS, “Internationaal privaatrecht. De wetsconflicten in het 
personen- en familierecht: algemene schets” in X. (ed.), Personen- en familierecht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., 41-42; N. WATTE, Les droits et devoirs respectifs des époux en droit 
international privé, 1987, 114-115; F. RIGAUX en G. ZORBAS, Les grands arrêts…, Brussel, 
Larcier, 1981, 63; F. RIGAUX en M. FALLON, Droit international privé, II, Droit positif belge, 
Brussel, Larcier, 1993, 324.   
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constitutionele context zijn eigen rechtsscheppende rol, zelfs in het geval van een 

lacune, zoveel mogelijk wil verhullen.318 Vermits het Hof in werkelijkheid niet op grond 

van artikel 3 oordeelt, zou er in deze opvatting van een strijd met de wettekst geen 

sprake kunnen zijn.  

Wel zou men van mening kunnen verschillen of het Hof bij het uitoefenen van die 

rechtsaanvullende rol niet over de schreef is gegaan. Hoger zagen wij immers al dat 

de rechtspraak bij het uitoefenen daarvan een bijzondere “wetgevingstrouw” aan de 

dag moet leggen in die zin dat zij bij het invullen van de wettelijke leemten aansluiting 

moet zoeken bij de gangbare tendenzen in het rechtssysteem en bij de wel duidelijk 

uitgedrukte oplossingen in de wetgeving. Men kan zich afvragen of die 

wetgevingstrouw het Hof in casu niet dwong tot het kiezen van een 

aanknopingsfactor die nog op een of andere wijze verband hield met het 

nationaliteitscriterium. 319  

 

109. Het lijkt mij dat de vraag naar een mogelijke contra legem dan ook best op 

deze manier benaderd kan worden. Ook naar mijn gevoel, immers, kan er wel 

degelijk sprake zijn van een lacune. Het Hof past het nieuwe criterium immers 

uitsluitend toe ingeval van echtgenoten van verschillende nationaliteit en die 

hypothese was de wetgever van 1804 onbekend. Het oorspronkelijke Burgerlijk 

Wetboek ging immers uit van een gemeenschappelijke nationaliteit binnen het gezin. 

Pas met de twintigste-eeuwse hervormingen van het nationaliteitsrecht ontstond hier 

de mogelijkheid van een verschillende nationaliteit. Het kan dus geargumenteerd 

worden dat deze hypothese overgelaten werd aan het oordeel van de rechtspraak. 

De vraag wordt dan of de rechtspraak daarbij een oplossing mocht kiezen die niet 

steunde op een of andere vorm (cumulatief, distributief, preferentieel…) van 

nationaliteitsaanknoping?  

                                            
318 Dezelfde verklaring opperde RIGAUX ook al met betrekking tot de motivering van vroegere 
arresten: F. RIGAUX en G. ZORBAS, Les grands arrêts…, Brussel, Larcier, 1981, 65-66. 
319 Vgl. de analyse van RIGAUX, die evenwel anders dan ikzelf besluit dat niet de verwijzing 
naar de nationale wet het meest karakteristieke gegeven van het oude artikel 3 is, maar wel 
de verwijzing naar een “aan de echtgenoten gemeenschappelijk personeel statuut”: F. 
RIGAUX en G. ZORBAS, Les grands arrêts…, Brussel, Larcier, 1981, 68, evenals F. 
RIGAUX, “Loi et jurisprucence dans la matière des conflits des lois”, R.C.J.B. 1979, (121) 
127-128.  
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Het historische argument van enkele auteurs dat de wetgever in 1804 geen 

bewuste tegenstelling zou gemaakt hebben tussen “recht van de woonplaats” en 

“nationale wet” kan hier in ieder geval niet doorslaggevend zijn.320 Zelfs als de 

beweging van het personalisme, die van de nationaliteit de centrale internationaal 

privaatrechtelijke aanknopingsfactor wilde maken, pas opkwam in het midden van de 

negentiende eeuw (onder invloed van MANCINI in Europa, en, in zijn navolging, van 

LAURENT in België), stuit dit immers op het duidelijke tekstargument. De historische 

wetgever heeft, al dan niet bewust, een keuze gemaakt en die keuze is in het latere 

recht blijvend van invloed geweest. Zij kan naar mijn gevoel niet zomaar terzijde 

geschoven worden. Het lijkt dus logisch dat men in de eerste plaats een aanknoping 

op grond van nationaliteit zoekt. Dit is ook in de rechtspraak gebeurd.321 

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat rechtspraak en rechtsleer voor 

deze hypothese aanvankelijk aannamen dat de gevolgen van het huwelijk van 

echtgenoten van verschillende nationaliteit beheerst werden door de “nationale wet 

van de man”.322 Deze oplossing kwam echter onder druk te staan onder invloed van 

de beweging naar de toenemende gelijkheid tussen man en vrouw. Zeker na de 

invoering van het gelijkheidsbeginsel in het huwelijksrecht met de wet van 1958 (wat 

de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen echtgenoten betreft) en die van 

1976 (voor het huwelijksvermogensrecht) vonden velen die regel niet langer 

houdbaar.323 Uit de conclusie bij het arrest van 1992 kan men afleiden dat het ook op 

die grond is dat de advocaat-generaal, en waarschijnlijk in zijn navolging het Hof, die 

oplossing terzijde heeft geschoven. Een beroep op de nationale wet van de man is 

volgens de advocaat-generaal immers “artificiel et anachronique” geworden in een 

                                            
320 Zie G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht in A.P.R., Gent, Story-
Scientia, 1989, 198-199 en de verwijzingen aldaar. 
321 Volgens DE CEUSTER en LENAERTS deed de rechtspraak dat lange tijd zelfs “angstvallig 
(en soms krampachtig)”: J. DE CEUSTER en K. LENAERTS, “Internationaal privaatrecht. De 
wetsconflicten in het personen- en familierecht: algemene schets” in X. (ed.), Personen- en 
familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer, losbl., 41.  
322 H. VAN HOUTTE, “Internationaal privaatrecht en huwelijksvermogensregime. 
Nationaliteits- of woonplaatsbeginsel?”, R.W. 1975-1976, (1927) 1927-1929; R.P.D.B. 
(compl. II), v° Conflit de lois, nr. 42. 
323 Vroege kritische geluiden op deze grond kwamen van GRAULICH: P. GRAULICH, 
Principes de droit international privé, Parijs, Dalloz, 1961, 111 en 118-119; zij kregen in de 
tweede helft van de twintigste eeuw steeds meer bijval in de literatuur. 
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tijd van gelijkheid tussen man en vrouw. De evolutie van de zeden vereist dan ook 

een andere aanknoping en dit zelfs als de oude aanknoping niet noodzakelijk tot een 

nadeel voor de vrouw leidt. Een cumulatieve of distributieve aanknoping van de 

nationale wetten van beide echtgenoten komt als nieuw criterium echter niet in 

aanmerking. Vermits de gevolgen van het huwelijk noodzakelijk, of toch minstens op 

straffe van grote praktische moeilijkheden, door één enkele wet beheerst moeten 

worden, neemt de advocaat-generaal zijn toevlucht tot de wet van de echtelijke 

verblijfplaats. 324 

Wie meestapt in het argument van het gelijkheidsdenken, zal de leer van het Hof 

misschien in geen enkel opzicht als “contra legem” beschouwen, zelfs niet in de 

afgezwakte vorm van een zekere “wetgevingsontrouw” bij het invullen van de lacune. 

Wie echter meent dat het gelijkheidsargument hoogstens tot een formele gelijkheid 

kan leiden, zoals ook al is voorgehouden in de internationaal privaatrechtelijke 

literatuur,325 en geen enkele invloed heeft op de materieelrechtelijke gelijkheid tussen 

echtgenoten die enkel afhangt van de inhoud van het aangewezen rechtsstelsel (en 

die dus bij een aanwijzing op grond van de eerste echtelijke verblijfplaats evengoed 

nadelig kan uitdraaien voor de vrouw als bij een aanwijzing op grond van de 

nationale wet van één van de partners), zal misschien minder overtuigd zijn van de 

noodzaak om de aanknopingsfactor op die grond te wijzigen. In dat geval kan men 

van mening zijn dat de overgang naar verblijfplaats enkel door de wetgever had 

mogen gerealiseerd worden. Persoonlijk ben ik eerder deze laatste mening 

toegedaan, al ben ik er ook van overtuigd dat het Hof zich wel degelijk heeft laten 

leiden door het argument van de tijdsgeest.326 De rechtspraak van het Hof lijkt dus 

                                            
324 J. LECLERCQ, concl. onder Cass. 25 mei 1992, Pas. 1992, I, (839) 842-843. 
325 G. VAN HECKE en F. RIGAUX, “Examen de jurisprudence (1961 à 1964). Droit 
international privé. Conflit de lois”, R.C.J.B. 1965, (331) 346-348; R. VANDER ELST, noot 
onder Bergen 22 oktober 1975, Rev. not. b. 1976, (520) 527-528; vgl. A. HEYVAERT, 
Belgisch internationaal privaatrecht: een inleiding, Mechelen, Kluwer, 2002, 153, die ook 
benadrukt dat de oude aanknopingsfactor slechts “op de meest abstract-formalistische wijze” 
onverenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel.  
326 Naast de argumentatie van de advocaat-generaal, blijkt dit ook uit de strenge houding die 
Cassatie innam met betrekking tot het echtscheidingsrecht waarin het Hof, tegen de 
verzuchtingen van de rechtsleer in, lange tijd is blijven vasthouden aan de cumulatieve 
toepassing van de nationale wet wanneer de wet-ROLIN niet toepasselijk was (zie Cass. 14 
december 1978, Arr. Cass. 1978-79, 445 en R.C.J.B. 1979, 111, noot F. RIGAUX.). Verder 
kan verwezen worden naar het arrest van 16 juni 1994 waarin het Hof ook voor de 
bescherming van de gezinswoning in de eerste plaats voor de nationale wet opteerde, en dit 
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ingegeven te zijn om de wetgeving te verbeteren in een tijd waarin de “nationale wet 

van de man” niet meer de beste aanknopingsfactor was. Uit het feit dat het Hof zijn 

oordeel niet inkleedt als een grondwetsconforme interpretatie, kan echter afgeleid 

worden dat het Hof ook zelf besefte dat het hiertoe niet vanuit het juridische 

gelijkheidsbeginsel verplicht was.327 

 

110. Wat er ook van zij, in de commentaren op het arrest van 25 mei 1992 en de 

daaropvolgende arresten in verband met artikel 3 is er van kritiek op dit punt geen 

sprake. De leer van het Hof wordt incoherent genoemd, geeft aanleiding tot 

uiteenlopende interpretaties, men heeft kritiek op de precieze keuze van de nieuwe 

aanknopingsfactor (is het nu “domicile” of “résidence”, “woonplaats” of “verblijfplaats”, 

en is het altijd de “eerste” of soms toch nog de “actuele”…?) en dies meer, maar het 

enige punt waar niemand rouwig om is, is het verlaten van de aanknopingsfactor 

nationaliteit in geval van verschillende nationaliteit.328 Inhoudelijk vindt iedereen dat 

punt immers een goede zaak. Op het vlak van de manier van rechtsvorming, en met 

name dat die door de rechter en niet door de wetgever geschiedt, treffen we ook 
                                                                                                                                         
weer in tegenstelling tot de voorstellen in de rechtsleer (Cass. 16 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 
625, Pas. 1994, I, 603, concl. E. LIEKENDAEL, R.C.J.B. 1996, 5, noot N. WATTE, R. Cass. 
1994, 311, noot B. WYLLEMAN, Rev. trim. dr. fam. 1994, 505, noot M. FALLON, J.L.M.B. 
1995, 509, noot M. LIENARD-LIGNY, A.J.T. 1994-95, 473, noot K. WAUTERS-LAMBEIN en 
W. WAUTERS en E.J. 1995, 56, noten K. BROECKX en M. LOOYENS). Dit alles versterkt 
de indruk dat het Hof enkel afstand heeft willen doen van het nationaliteitscriterium op een 
moment dat het daartoe – naar eigen mening – door de tijdsgeest gedwongen werd. 
327 Vgl. met de discussie over het doorgeven van achternamen, waarbij de wettelijke regeling 
van het patroniem ook formeel gezien op gespannen voet kan komen te staan met het 
gelijkheidsdenken, maar waarin het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het feit dat “in de 
opvattingen van de huidige samenleving andere regelingen aan de doelstellingen van de 
naamgeving (zouden) kunnen beantwoorden […] alleen niet volstaat om de geldende 
regeling als discriminatoir te beschouwen”. Zie Grondwettelijk Hof nr. 161/2002, 6 november 
2002, overweging B.6. 
328 Men leze en vergelijke in dit verband de vele noten en bijdragen die naar aanleiding van 
de arresten van 25 mei 1992 en 9 september 1993 verschenen zijn (en die op hun beurt 
reeds voorafgegaan waren door een uitgebreid debat naar aanleiding van enkele uitspraken 
van lagere rechters): zie o.m. N. COIPEL, “Réflexions sur la loi applicable aux effets du 
mariage”, Rev. trim. dr. fam. 1993, 141-179; M. LIENARD-LIGNY, “Conflit mobile et loi 
applicable aux effets du mariage”, (noot onder Cass. 25 mei 1992), J.L.M.B. 1992, 946-949; 
S. NUDELHOLE, “Du nouveau concernant la loi applicable au régime primaire”, (noot onder 
Cass. 25 mei 1992), J.L.M.B. 1992, 940-946; M. VERWILGHEN, “Du neuf sur la loi régissant 
le régime matrimonial primaire” in X. (ed.), Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à 
François Rigaux, Brussel, Bruylant, 1993, 581-618; N. WATTE, “Les régimes matrimoniaux, 
les conflits de lois dans l'espace et dans le temps”, (noot onder Cass. 25 mei 1992 en Cass. 
9 september 1993), R.C.J.B. 1994, 676-732. 
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geen kritiek aan: de internationaal privaatrechtelijke auteurs lijken mij wel aan enige 

rechterlijke rechtsvorming gewend, en van een eventuele 

bevoegdheidsoverschrijding maakt niemand gewag.329 

Zo komt het dat de voornaamste discussies in de daaropvolgende jaren draaiden 

om de vraag wat het Hof nu juist beslist had en wat het Hof nog meer zou kunnen 

doen. Over de precieze draagwijdte van het arrest was men het immers niet eens. 

Bovendien vonden verschillende auteurs dat het Hof nog niet ver genoeg was 

gegaan. Reeds voor 1992, immers, rezen er stemmen in de rechtsleer om het 

nationaliteitscriterium, zelfs ingeval van echtgenoten met dezelfde nationaliteit, voor 

het bepalen van de toepasselijke wet op de huwelijksgevolgen te vervangen door het 

verblijfplaatscriterium.330 Dat laatste criterium zou immers beter aansluiten bij de 

concrete leefwereld van de betrokken rechtsonderhorigen en zou ook de integratie 

van vreemdelingen bevorderen. Sommige auteurs trokken dit argument zelfs door 

naar het gehele personeel statuut.331 Deze mening werd echter niet door iedereen 

gedeeld.332 Wel leek er consensus over te zijn dat minstens ingeval van echtgenoten 

met verschillende nationaliteit, voor de huwelijksgevolgen de nationaliteitsaanknoping 

verlaten moest worden voor een criterium dat aan beide echtgenoten 

gemeenschappelijk was. In dat opzicht werd het arrest van het Hof dus goedgekeurd. 

 

                                            
329 Deze algemene aanvaarding van rechterlijke rechtsvorming in de internationaal 
privaatrechtelijke literatuur heeft er allicht mee te maken dat de wetgever in het internationaal 
privaatrechtelijk debat lange tijd niet thuis gegeven heeft. Men stelde daarom zijn hoop op de 
rechtspraak om de noodzakelijke moderniseringen door te voeren. Zoals ERAUW schreef in 
1985, toen het debat omtrent de aanknoping voor echtgenoten met een verschillende 
nationaliteit volop woedde: “Iedereen wacht op een vaste rechtspraak, b.v. van 
beroepshoven, of op een cassatie-arrest, om niet van een wettekst te spreken.” (J. ERAUW, 
Beginselen van internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 163).  
330 Belangrijkste gangmaker van deze opinie was WATTÉ: N. WATTE, Les droits et devoirs 
respectifs des époux en droit international privé, 1987, als stelling op p. 30 en 297, 
onderbouwd op p. 114-116 en 123-125. 
331 Bijv. A. HEYVAERT, Belgisch internationaal privaatrecht: een inleiding, Mechelen, Kluwer, 
2002, 127-129. 
332 De meeste auteurs kwamen na een afweging van de voor- en nadelen van beide 
mogelijke aanknopingen tot een genuanceerd beeld, zie o.m. J. ERAUW, Beginselen van 
internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 133-139; F. RIGAUX en M. FALLON, 
Droit international privé, II, Droit positif belge, Brussel, Larcier, 1993, 290-293; G. VAN 
HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1989, 
199-202. 
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111. Het nieuwe Wetboek van internationaal privaatrecht heeft deze denkpiste 

dan verder doorgetrokken. Dat hoeft geen verbazing te wekken: de tekst van het 

wetboek werd immers voorbereid door een wetenschappelijke commissie 

samengesteld uit de belangrijkste auteurs uit het rechtsdomein.333 De in de rechtsleer 

ontwikkelde denklijnen werden dan ook verdergezet: voor de gevolgen van het 

huwelijk werd een aanknopingsladder ontwikkeld met op de eerste trede het recht 

van de gewone verblijfplaats van de echtgenoten en dit ongeacht of de echtgenoten 

eenzelfde nationaliteit delen.334 De gemeenschappelijke nationaliteit van de 

echtgenoten kan voortaan pas spelen als subsidiair criterium, als de echtgenoten 

geen gemeenschappelijke gewone verblijfplaats hebben. Meer in het algemeen heeft 

het wetboek ervoor gekozen enkel nog die aspecten van het personeel statuut die 

betrekking hebben op het vaststellen van de staat aan de nationale wet aan te 

knopen, terwijl voor de gevolgen daarvan in het maatschappelijk leven van de 

persoon steeds de voorkeur gegeven wordt aan het recht van de (actuele) 

verblijfplaats.335 

 

112. De wetgever heeft de “wetsverbetering” van het Hof van Cassatie dus 

verder doorgedacht en daarmee impliciet goedgekeurd. Men zou dan ook al vlug 

geneigd kunnen zijn deze rechterlijke tussenkomst alweer als gunstig te 

bestempelen. Toch lijkt enig voorbehoud hier méér dan op zijn plaats. Meer dan de 

vorige twee immers leert deze casus ons iets over de beperkingen van rechterlijke 

                                            
333 De wetenschappelijke voorbereiding van de codificatie werd in het midden van de jaren 
negentig door de minister van Justitie toevertrouwd aan een werkgroep bestaande uit zes 
professoren internationaal privaatrecht van de verschillende Belgische rechtsfaculteiten, met 
name M. FALLON (UCL), J. MEEUSEN (UIA), H. VAN HOUTTE (KUL), N. WATTÉ (ULB), M. 
LIÉNARD-LIGNY (ULg) en J. ERAUW (UG). De promotoren van het onderzoek hebben tijdens 
hun werkzaamheden verscheidene magistraten en vertegenwoordigers van de Koninklijke 
Federatie van Belgische Notarissen geraadpleegd (Wetsvoorstel houdende het Wetboek van 
internationaal privaatrecht. Toelichting, Parl. St. Senaat 2003 (B.Z.), 3-27/1, 2). Over de 
totstandkoming van het wetboek, zie o.m. J. ERAUW, “Historiek van de opmaak van het 
wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht”, www.ipr.be (24 maart 
2006), 4 p.  
334 Voor de personele gevolgen gaat het om de “actuele” gewone verblijfplaats van de 
echtgenoten (zie artikel 48 Wb. IPR dat het heeft over de gewone verblijfplaats op het tijdstip 
dat die gevolgen worden ingeroepen), voor de patrimoniale om de “eerste” (artikel 51). 
335 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht. Toelichting, Parl. St. 
Senaat 2003 (B.Z.), 3-27/1, 15-18; F. RIGAUX en M. FALLON, Droit international privé, 
Brussel, Larcier, 2005, 491. 



 

 

152

rechtsvorming op het praktische vlak. Van zodra de rechtspraak immers een 

omstandige regelgeving moet uitwerken of herschrijven, blijkt zij hiervoor niet het 

meest geschikte orgaan. 

Het principe om het nationaliteitscriterium bij koppels van gemengde nationaliteit 

te verlaten, moet niet noodzakelijk worden afgewezen. Gelet op de lacunaire context, 

het gelijkheidsargument en de vasthoudendheid van het Hof aan het 

nationaliteitscriterium op andere punten, kan hier allicht, zoals in de casus van 

arbeidsrecht, verdedigd worden dat de rechter het opzet van de wetgever niet wou 

afvallen, maar de uitwerking ervan wou verbeteren. De reacties op het arrest van het 

Hof van Cassatie in de rechtsleer doen echter de vraag rijzen of deze bijsturing 

praktisch gezien wel door de rechter doorgevoerd kon worden. Het arrest liet immers 

heel veel vragen open: over het precieze toepassingsgebied van de nieuwe 

verwijzingsregel werden de meest uiteenlopende stellingen ingenomen en zelfs de 

vraag naar wat nu juist het nieuwe criterium was bleef betwist. Voor een relatieve 

buitenstaander als ikzelf, en dan allicht nog meer voor een niet-juridisch geschoold 

burger, zou het bijzonder moeilijk geweest zijn om een duidelijk beeld te krijgen van 

wat de geldende regeling anno 1993 nu precies was. In vergelijking met de gewone 

gang van zaken in een continentaal rechtsstelsel was de rechtszekerheid dan ook 

zeer beperkt. 336 

Dit heeft natuurlijk deels te maken met de manier waarop het Hof van Cassatie 

zelf zijn oordeel voorstelt: zelfs in een situatie waar het daartoe tot op zekere hoogte 

gerechtigd was, wil het Hof zijn eigen rechtscheppende rol minimaliseren. Dat maakt 

dat de nieuwe regels eerder “georakeld” worden in beknopte overwegingen, vaak 

zelfs als terzijdes van beslissingen die eigenlijk draaien om een ander probleem, 

zonder dat het Hof zelf aangeeft welke gedachtegang daar precies achter zit en 

zonder dat verder gespecifieerd wordt welk hun exacte draagwijdte is. Het Hof is er 

blijkbaar dermate op bedacht niet de indruk te geven recht te scheppen, dat het 

bereid is de kwaliteit van de nieuwe regels die het toch onmiskenbaar “vindt”, 

daaronder te laten lijden. Een grotere mate van openheid lijkt hier dan ook gewenst. 

                                            
336 Deze vaststelling bracht sommigen er zelfs toe de ratificatie van het, over het algemeen 
als veel te ingewikkeld beschouwde, Haags Huwelijksvermogensverdrag te bepleiten; 
hierover: M. LOOYENS, “Over de wenselijkheid van de ratificatie van het Haags 
Huwelijksvermogensverdrag (14 maart 1978)”, T.B.B.R. 1995, 30-45.  
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Toch kan die openheid in geen geval alle problemen van rechtsonzekerheid 

oplossen. Zelfs als het Hof hier expliciet de kaart getrokken had van het invullen van 

een lacune, was het in zijn oordeel steeds gebonden gebleven aan de grenzen van 

het geval dat het moest beslechten. Het is de rechtspraak nu eenmaal niet gegeven 

om omvattende regelgevingen uit te werken: zelfs in de landen die een vorm van 

common law erkennen, schrijdt deze rechtsvorming voort van geval tot geval, met als 

noodzakelijk gevolg dat daarin steeds tussenliggende periodes van 

rechtsonzekerheid bestaan. In de opeenvolgende uitspraken zullen de rechtscolleges 

dan wel het corpus van het recht steeds kunnen aandikken en bijschaven, maar dit 

alles biedt toch nooit de zekerheid van een voorafbepaalde wettekst. In de keuze 

tussen rechtszekerheid en tegemoetkoming aan de omstandigheden van het geval 

die zich in mijn studie noodzakelijk aftekent, ben ik van mening dat de pure 

rechterlijke rechtsvorming, die zich niet, of slechts minimaal, (kan) ent(en) op 

bestaande wetsbepalingen, onvoldoende zekerheid biedt. De vergelijking van deze 

casus met de vorige twee leert mij dan ook dat vooral “speerpuntsgewijze” 

rechterlijke verbeteringen van de wetgeving haalbaar zijn, maar dat het bijwerken van 

een geheel corpus voor de rechtspraak misschien toch wat hoog gegrepen is. Voor 

dat soort “wetsverbeteringen” lijkt haar rol dan ook beter beperkt te blijven tot een 

signaalfunctie. In het onderzoek van de twee volgende casussen zal het in het 

bijzonder nuttig zijn na te gaan of deze vaststelling zich laat bevestigen. 

Toch is het belangrijk er hier ook op te wijzen dat de aanwezigheid van een 

voldoende wetgevend kader  natuurlijk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid 

van de wetgever is. Om die reden valt er de rechtspraak in het internationaal 

privaatrecht weinig te verwijten. Te lang, immers, heeft de wetgever de rechtspraak in 

dit domein in de kou laten staan. Het nieuwe Wetboek van internationaal privaatrecht 

moet in dat opzicht dan ook als een zegen worden beschouwd.  

 

D. BIJZONDERE OVEREENKOMSTENRECHT: HET BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN 
DERDE 
 

113. In de casus van het bijzondere overeenkomstenrecht komen we weer bij 

een puntsgewijze “aanpassing” van het recht, maar dan wel bij één op grond 

waarvan een aantal andere rechtsfiguren tot bloei zijn kunnen komen. Meer bepaald 
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gaat het om de aanpassing van artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek betreffende 

het derdenbeding.337 De premissen van deze casus werden in 1992 al scherp gesteld 

door KRUITHOF in zijn bekende studie over de “gouvernement des juges” in het 

verbintenissenrecht. Ik ontleen even zijn woorden: 

 
“Het belang van deze interpretatievrijheid kan niet genoeg worden onderstreept. Het 
zijn immers niet de lagere hoven en rechtbanken die over deze bevoegdheid 
beschikken, maar enkel het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie heeft er immers 
een gewoonte van gemaakt uitspraken van lagere rechtbanken die de door het Hof 
gegeven interpretaties van wetsbepalingen miskennen als schendingen van die 
wetsartikelen te verbreken. De door het Hof van Cassatie gegeven 
wetsinterpretaties worden daardoor in feite met wetsbepalingen gelijkgesteld. Dit 
kan tot vreemde toestanden leiden. Ik moge dit met een voorbeeld verduidelijken. 
Krachtens art. 1121 B.W. is een beding ten behoeve van een derde slechts geldig 
“wanneer zulks de voorwaarde is van een beding dat men voor zichzelf maakt”. Zo 
een rechtbank deze wetsbepaling naar de letter en de geest toepast door b.v. een 
beding ten behoeve van een derde in een levensverzekering ongeldig te verklaren 
daar de verzekeringnemer niets voor zichzelf gestipuleerd heeft, zal zijn beslissing 
heden ten dage door het Hof van Cassatie wegens schending van genoemd 
wetsartikel vernietigd worden! Het is typisch voor de huidige jurist in onze landen dat 
wij deze haast schizofrene toestanden heel normaal vinden.” 338 

 
114. Bekijken we de premissen van de casus nu van wat naderbij. De 

wetsbepaling die in het geding is, is artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek. Deze 

bepaling, die in de tekst van het wetboek verschijnt als een uitzondering op artikel 

1119 B.W., luidt als volgt: 

 
“Evenzo kan men bedingen ten behoeve van een derde, wanneer zulks de 
voorwaarde is van een beding dat men voor zichzelf maakt of van een schenking 
die men aan een ander doet. Hij die zodanig beding gemaakt heeft, kan het niet 
meer herroepen, indien de derde verklaard heeft daarvan te willen gebruik maken.” 

 

                                            
337 Een derdenbeding is een clausule in een overeenkomst waarbij één der partijen, belover 
of promittent genaamd, zich jegens zijn wederpartij, de bedinger of stipulant, verbindt aan 
een derde, de begunstigde, een bepaalde prestatie te volbrengen; de derde wordt hierdoor 
schuldeiser krachtens een overeenkomst waaraan hij geen deel heeft genomen. 
Begripsomschrijving overgenomen uit E. DIRIX, “Obligatoire verhoudingen tussen 
contractanten en derden”, Antwerpen, Kluwer, 1984, 79, alwaar men ook een verdere 
toelichting van deze “drie-partijen-verhouding bij uitstek” kan vinden. 
338 R. KRUITHOF, “Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgische 
verbintenissenrecht?” in X. (ed.), Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgische 
verbintenissenrecht en andere opstellen: hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 
1992, (27) 39-40. 
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De mogelijkheid om te bedingen voor een derde is volgens het wetboek iets 

uitzonderlijks. Dat blijkt als we de tekst van het artikel in verband brengen met die 

van artikel 1119 B.W. Dat artikel stelt immers:  

 
“In het algemeen kan niemand zich verbinden of iets bedingen in zijn eigen naam, 
dan voor zichzelf.”   

 

Op deze regel volgen twee uitzonderingen. Artikel 1120 stelt dat men zich 

“niettemin” sterk kan maken voor een derde – en biedt zo in werkelijkheid slechts een 

schijnbare uitzondering op de regel, vermits die derde ingeval van sterkmaking niet 

zelf verbonden is – waarop artikel 1121 inpikt met de hogervermelde, ditmaal echte, 

uitzondering, “evenzo…”, waarbij de derde onder bepaalde voorwaarden wel degelijk 

een eigen recht verwerft.339 

 

115. De mogelijkheid van een derdenbeding is voor het Burgerlijk Wetboek dus 

een uitzonderingssituatie die aan één van twee alternatieve voorwaarden 

onderworpen is. Ofwel moet zij de voorwaarde zijn van beding dat men voor zichzelf 

maakt, ofwel van een schenking die men aan een ander doet.  

De tweede van deze voorwaarden heeft nooit een probleem opgeleverd. Zij 

erkent de geldigheid van de klassieke rechtsfiguur van de “donatio sub modo”, of de 

schenking onder last. 

De eerste voorwaarde, daarentegen, maakt de kern van deze afdeling uit. Strikt 

genomen, immers, is deze voorwaarde slechts vervuld wanneer de belover, naast de 

verbintenis ten opzichte van de derde, een andere prestatie toezegt aan de 

stipulant.340 Wie bedingt voor een ander zou dus steeds ook zelf schuldeiser moeten 

worden opdat zijn derdenbeding geldig zou zijn. Deze voorwaarde zou een sterke 

                                            
339 Relevant is ook de tekst van artikel 1165 B.W. dat de regel van de relativiteit van de 
overeenkomsten behelst: “Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de 
contracterende partijen; zij brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hun slechts tot 
voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121.” Ook hier verschijnt het derdenbeding dus als 
een uitzondering. 
340 L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 352; 
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes - doctrine - jurisprudence, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, 648; R. FELTKAMP, “Beding ten behoeve van een derde” in X. 
(ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 9; R. KRUITHOF, J. VAN DAMME en A. 
VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, II, Antwerpen, Universitas, 2002, 478. 
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beperking kunnen vormen op de toepasbaarheid van het derdenbeding indien er 

strikt de hand aan werd gehouden. Onder meer de figuur van de levensverzekering 

zou, zoals KRUITHOF ook aangaf, in het gedrang komen: doorgaans verbindt de 

verzekeringsonderneming zich immers niet ten opzichte van de verzekeringnemer 

zelf. Integendeel, in het quod plerumque fit, zal zij zich er enkel toe verbinden ingeval 

van zijn overlijden een uitkering te betalen aan een derde.341  

Toch heeft deze voorwaarde het gebruik van het derdenbeding en de 

ontwikkeling van de daarop geënte rechtsfiguren in de praktijk niet in de weg 

gestaan. Reeds in de tweede helft van de 19e eeuw, immers, hebben rechtspraak en 

rechtsleer komaf gemaakt met deze voorwaarde.342 Wie zich heden ten dage een 

beeld wil vormen van de geldigheidsvereisten voor het derdenbeding, zal dan ook 

nergens lezen dat de stipulant van de belover schuldeiser zou moeten zijn. 

Integendeel, er wordt algemeen aanvaard dat een derdenbeding mogelijk is van 

zodra de stipulant een persoonlijke juridische rol speelt in de operatie, ongeacht of 

dat als schuldeiser of als schuldenaar is, en dit ook ongeacht de aard van de 

overeenkomst die tussen hem en de belover bestaat.343 Een aantal auteurs gaat zelfs 

nog verder en verklaart het derdenbeding geldig van zodra de stipulant “enig 

persoonlijk belang” heeft bij de naleving daarvan.344,345 Enkel het derdenbeding “pure 

                                            
341 Zie ook R. KRUITHOF, J. VAN DAMME en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, II, 
Antwerpen, Universitas, 2002, 478; in deze (na zijn overlijden bijgewerkte) cursustekst van 
KRUITHOF wordt natuurlijk niet betwist dat het hier volgens het geldende, jurisprudentieel 
gevormde, recht om een correcte toepassing van het derdenbeding gaat. 
342 E. DIRIX, “Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden”, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 85. 
343 S. BAR, “La stipulation pour autrui” in P. WÉRY (ed.), La théorie générale des obligations. 
Suite, Luik, Edition Formation Permanente CUP, 2002, (251) 263-264; L. CORNELIS, 
Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 352; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge: principes - doctrine - jurisprudence, II, Brussel, Bruylant, 
1964, 646-649; E. DE WILDE D'ESTMAEL, “La stipulation pour autrui en droit civil”, Rec. 
gén. enr. not. 1997, (141) 147; R. FELTKAMP, “Beding ten behoeve van een derde” in X. 
(ed.), Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 9-10; P. JADOUL, “La stipulation pour 
autrui (rapport belge)” in M. FONTAINE en J. GHESTIN (eds.), Les effets du contrat à l'égard 
des tiers: comparaisons franco-belges, Parijs, L.G.D.J., 1992, (408) 413-414; R. KRUITHOF, 
J. VAN DAMME en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, II, Antwerpen, Universitas, 
2002, 478-479; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Brussel, Presses 
Universitaires de Bruxelles, 1989, 251.  
344 R. DEKKERS, Handboek van burgerlijk recht, II, Brussel, Bruylant, 1957, 78; E. DIRIX, 
“Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden”, Antwerpen, Kluwer, 1984, 85; 
W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 146; vgl. 
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et simple” zou nog verboden zijn. De geldigheid van de levensverzekering waarop 

KRUITHOF alludeert wordt alleszins door iedereen aanvaard. Meer nog, volgens DE 

PAGE, die zich nog van de strengere auteurs betoont, vormen de verzekeringen zelfs 

“la terre promise de la stipulation d’autrui”…346 

Meer algemeen kan men dan ook stellen dat de geldigheid van het derdenbeding 

als gevolg van de jurisprudentiële en doctrinaire evolutie vandaag de dag eerder 

regel is geworden in plaats van uitzondering.347 De regel van het Burgerlijk Wetboek 

is dus omgekeerd. 

 

116. Om die ommekeer te duiden is het nuttig eerst de verklaring voor de 

opname van de oorspronkelijke regel in het wetboek van 1804 te bekijken. 

De regel dat een derdenbeding in beginsel verboden is, is een restant van het 

Romeinse Recht. Het principiële verbod ervan gaat terug op de regel “Alteri stipulari 

nemo potest”; de twee uitzonderingen erop zouden teruggaan op laat-klassieke 

nuanceringen van de regel die enerzijds de “donatio sub modo” mogelijk maakten, 

anderzijds de stipulant toelieten een eigen belang bij de operatie te verwerven door 

het toevoegen van een boetebeding (stipulatio poena). 

Nu was de “stipulatio” in het Romeinse Recht een plechtig contract, bij de 

totstandkoming waarvan schuldeiser en schuldenaar beide persoonlijk aanwezig 

moesten zijn. Volgens een aantal auteurs is de regel “Alteri stipulari…” dan ook 

volledig terug te voeren op het formalisme van het Romeinse rechtssysteem.348 De 

aanwezigheid ervan in de Code Civil was dan ook enkel historisch en niet logisch te 

                                                                                                                                         
S. STIJNS, Verbintenissenrecht, I, Brugge, Die Keure, 2005, 243 die in de hoofdtekst spreekt 
van een persoonlijk belang, maar dit in de voetnoot uitlegt als een eigen contractspositie.  
345 Dit is ook de geldende opvatting in Frankrijk: zie J. GHESTIN, M. BILLIAU, en  C. JAMIN, 
“La stipulation pour autrui (rapport français)” in M. FONTAINE en J. GHESTIN (eds.), Les 
effets du contrat à l'égard des tiers: comparaisons franco-belges, Parijs, L.G.D.J., 1992, 
(380) 384-385. 
346 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes - doctrine - jurisprudence, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, 654. 
347 Zie reeds P.L. (Paul LECLERCQ, procureur-generaal), noot onder Cass. 2 mei 1930, Pas. 
1930, I, 193-195, die het (Franse) handboek van COLIN en CAPITANT citeert: “L’exception 
consacrée par l’article 1121… a fini… par se transformer en règle.” 
348 Zie o.m. R. DEKKERS, Handboek van burgerlijk recht, II, Brussel, Bruylant, 1957, 76-78; 
H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge: principes - doctrine - jurisprudence, II, 
Brussel, Bruylant, 1964, 645-646. 
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verklaren. Er is immers geen risico aan verbonden de derde een voordeel toe te 

kennen op basis van een overeenkomst waarbij hij niet aanwezig was, zeker niet als 

hij dat voordeel zelf nog kan afwijzen. Voor DEKKERS heeft de regel dat een 

derdenbeding principieel ongeldig is dan ook elke bestaansreden verloren.349 De 

afschaffing ervan door de moderne rechtspraak is dan ook niet meer dan evident. 

DIRIX wijst er echter in navolging van VON SAVIGNY op dat er nog een tweede 

motivering bestaat voor de Romeinsrechtelijke regel van het “Alteri stipulari…”.350 De 

achterliggende gedachte is immers dat het recht ook moet bepalen welke 

overeenkomsten beschermenswaard zijn en welke niet. Overeenkomsten ten 

voordele van anderen dan de contractspartijen zelf waren dat niet. Het recht moet 

immers enkel die overeenkomsten beschermen die economisch en maatschappelijk 

nuttig zijn en dat was in de toenmalige visie enkel het geval wanneer degene die iets 

bedingt, daar zelf profijt van trekt.351 Deze verklaring sluit bovendien aan bij de 

individualistische tijdsgeest die in de periode van de codificatie heerste.352 In 

tegenstelling tot wat DEKKERS beweerde was er dus misschien toch een logische 

reden voor de opname van dat verbod.  

Ook die tweede motivering is echter gaandeweg door de tijd achterhaald. Reeds 

in de Romeinse periode zelf besefte men dat het algemene verbod op 

derdenbedingen tot een aantal praktische moeilijkheden leidde, vandaar de hoger 

aangegeven nuanceringen in die periode zelf. In het bijzonder met de opkomst van 

de levensverzekering in de 19e eeuw werd deze beperking steeds meer een 

hinderpaal voor de ontwikkeling van het economisch leven. De beperking die bedoeld 

was om economisch onnuttige contracten te vermijden, had nu hetzelfde effect ten 
                                            
349 R. DEKKERS, Handboek van burgerlijk recht, II, Brussel, Bruylant, 1957, 78. 
350 E. DIRIX, “Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden”, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 83. 
351 Zie F.C. VON SAVIGNY, Droit romain actuel: le droit des obligations, II, Brussel, Bruylant, 
1873, 136-137: “Le motif en est que les obligations en général n’obtiennent, comme 
restriction à la liberté naturelle, de sanction légale que pour autant que les besoins du 
commerce l’exigent nécessairement; ce besoin ne porte à créer des droits que pour celui qui 
agit, et pas pour un tiers.”  
352 Vgl. met de verklaring van de regel bij POTHIER die er op wijst dat juridisch afdwingbare 
verbintenissen enkel kunnen ontstaan voor het veilig stellen van in geld waardeerbare 
belangen, die men in regel niet heeft bij een beding ten behoeve van een ander dan zichzelf. 
Het affectieve belang dat men bij een derdenbeding kan hebben, kan enkel aanleiding geven 
tot een natuurlijke verbintenis, zie R. POTHIER en A. DUPIN, Oeuvres de R.J. Pothier, 
contenant les traités du droit français, I, Traité des obligations, Brussel, Tarlier, 1829, 17-18. 
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aanzien van wel degelijk nuttig geachte overeenkomsten. Het hoeft dan ook geen 

verbazing te wekken dat het precies in het kader van het verzekeringsrecht geweest 

is dat de belangrijkste evoluties in de ontwikkeling van het derdenbeding zich hebben 

voorgedaan.353  

 

117. De versoepeling van de voorwaarden voor het derdenbeding wordt door de 

auteurs meestal zonder meer teruggebracht op “de rechtspraak”. Er zijn in het 

Belgische recht evenwel geen uitspraken aan te wijzen die een duidelijke 

kantelfunctie hebben gehad. De weinige uitspraken waarnaar verwezen wordt zijn 

veelal reeds een toepassing van de nieuwe voorwaarden of maken gewoon deel uit 

van een algemene stroom in de rechtspraak die vorderingen op basis van onder 

meer levensverzekeringen hebben toegelaten. Vermits deze leer zich ook verspreid 

heeft zonder dat er een nadrukkelijk arrest van het (Belgische) Hof van Cassatie is 

tussengekomen, lijkt het niet mogelijk één (lijn van) arresten aan te duiden waarvan 

de motivering zinvol onderzocht kan worden om de motieven achter de ommekeer te 

achterhalen.  

 
In Frankrijk heeft het Hof van Cassatie zich wel uitdrukkelijk over deze 

problematiek uitgesproken. Reeds in 1888 besliste het Franse Hof van Cassatie in 
twee arresten van respectievelijk 16 januari (over een levensverzekering) en 30 april 
(over een borgstelling) dat men rechtsgeldig voor een derde kan bedingen “en 
stipulant pour soi, (…) lorsqu’on a un intérêt direct et immédiat fût-il même purement 
moral, à cette stipulation”.354 Het uitblijven van een even nadrukkelijk arrest van het 
Belgische Hof van Cassatie heeft er waarschijnlijk deels mee te maken dat er in 
België reeds vroeger dan in Frankrijk in een uitdrukkelijke wettelijke grondslag voor 
de levensverzekering werd voorzien (artikel 43 van de Verzekeringswet van 11 juni 
1874;355 in Frankrijk gebeurde dat pas met de Wet van 13 juli 1930). Een 
tussenkomst van de rechtspraak voor het “redden” van dat instituut was in ons land 
dan ook minder nodig.356 

 
                                            
353 M. FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, Larcier, 1975, 175. 
354 Geciteerd uit Cass. Fr. 30 april 1888, D. 1888, I, 291; zie ook Cass. Fr. 16 januari 1888, D. 
1888, I, 77. 
355 De nieuwe verzekeringswet van 1992 spreekt overigens uitdrukkelijk van de opname van 
een beding ten behoeve van een derde. Zie artikel 22 Wet Landverzekeringsovereenkomst. 
356 Wel heeft het Belgische Hof artikel 43 van de verzekeringswet van 1874 steeds 
beschouwd als een loutere toepassing van artikel 1121 B.W. (zie reeds Cass. 31 januari 
1895, Pas. 1895, I, 84, concl. BOSCH). Hieruit mag allicht afgeleid worden dat ook het 
Belgische Hof desgevraagd in dat artikel geen bezwaar tegen de levensverzekering zou 
gezien hebben.  
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Uit het geheel van de literatuur terzake blijkt evenwel dat iedereen er eensgezind 

van uitgaat dat zowel de Belgische als de Franse rechtspraak – waartussen, zoals 

vaker gebeurt in het burgerlijk recht, omwille van de gelijkluidendheid van de 

respectieve codes geen al te scherp onderscheid wordt gemaakt – ingegeven is door 

de zorg de noodzakelijke vooruitgang van de rechts- en economische ontwikkeling 

niet te laten belemmeren door het rigorisme van de wetgever van 1804. 

 

118. Kritiek op deze evolutie treffen we bijna niet aan. Wel is er, zoals hoger 

aangegeven, wat discussie over hoe ver de versoepeling juist mag gaan. Een aantal 

auteurs wil toch nog in zekere mate recht doen aan de tekst van de wet door de eis 

te stellen van een hoofdcontract, waarbij zij echter meestal meteen aangeven dat die 

eis de lege ferenda misschien ook nog zou moeten worden opgegeven. Het principe 

van een zekere versoepeling treffen we echter overal aan. De meest kritische 

bedenkingen van belang zijn dan ook de hoger geciteerde van KRUITHOF. Deze 

dienden echter vooral tot voorbeeld voor de manier waarop het Hof van Cassatie 

invloed gekregen heeft op de evolutie van het verbintenissenrecht en leren ons 

weinig over de vraag of de auteur deze evolutie inhoudelijk ook wil afkeuren. Ook die 

kritiek richt zich dus allicht enkel op het formele vlak.357  

Op het inhoudelijke vlak is bijna iedereen het er over eens dat we hier met een 

goede evolutie te maken hebben. De versoepeling van de voorwaarden van het 

derdenbeding drong zich op vanuit de rechtspraktijk en vanuit een rationeel 

rechtsbegrip. Nieuwe en nuttig geachte toepassingen daarvan, zoals de 

levensverzekering, werden immers in hun juridische levensvatbaarheid bedreigd door 

de strenge tekst van de wet. 

De ingreep van de rechtspraak was er dan ook op gericht een belangrijke 

belemmering weg te nemen voor een noodzakelijke evolutie van het recht. Zij is 

volgens mij om die reden goed te keuren. Technisch gezien was haar draagwijdte 
                                            
357 KRUITHOF concludeert overigens gematigd afwijzend tegenover rechterlijke rechtsvorming 
in het verbintenissenrecht: de belangrijkste rechtsnormen in een parlementaire democratie 
moeten vastgesteld worden door democratisch verkozen organen, met name door de 
wetgever en de Grondwetgever, en de rechters dienen zich met een ondergeschikte rol 
tevreden te stellen (R. KRUITHOF, “Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgische 
verbintenissenrecht?” in X. (ed.), Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgische 
verbintenissenrecht en andere opstellen: hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 
1992, (27) 79). Een opvatting waar alvast grondwettelijk weinig valt tegen in te brengen (zie 
hoger). 
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beperkt: de rechtspraak heeft zich gewoon minder veeleisend opgesteld dan de wet 

wat het belang betreft dat in hoofde van de stipulant vereist werd om voor een derde 

te kunnen bedingen. In plaats van dat belang steeds te situeren in het verwerven van 

een schuldeiserschap op basis van een hoofdovereenkomst, wordt elk legitiem 

belang van de stipulant bij het derdenbeding aanvaard. Praktisch gezien heeft dit 

echter grote gevolgen gehad: een hele resem nieuwe toepassingen van het 

derdenbeding heeft immers door die aanpassing het levenslicht kunnen zien, zelfs in 

die mate dat het derdenbeding is uitgegroeid tot één van de meest vruchtbare figuren 

van het verbintenissenrecht. Toch lijkt het mij niet dat de rechtspraak hier een 

ongeoorloofde princiepsbeslissing heeft genomen. De doorbreking van de relativiteit 

van de overeenkomst was immers al in de wetgeving een feit. De rechtspraak heeft 

er enkel voor geopteerd níet in de weg te staan aan de nieuwe toepassingen uit de 

rechtspraktijk. Het initiatief tot vernieuwing is dus niet zozeer aan haar toe te 

schrijven; veeleer heeft de rechtspraak geweigerd die vernieuwing tegen te houden 

op grond van een (ver)oude(rde) tekst.  

Op die manier heeft de rechtspraak dus de deur geopend voor een aantal 

rechtsevoluties. Die rechtsevoluties zijn niet in een juridisch vacuüm terechtgekomen 

om een dubbele reden. Vooreerst omdat de rechtspraak enkel de toepassing heeft 

uitgebreid van een bestaand stelsel: de nieuwe contractfiguren werden niet 

onderworpen aan een geheel eigen stelsel, maar aan het bestaande systeem van het 

derdenbeding uit artikel 1121 B.W. Vervolgens omdat die rechtsevoluties begeleid 

zijn door de wetgever: waar het systeem van artikel 1121 B.W. niet volstond, heeft 

die eigen regels kunnen uitwerken voor de betrokken rechtsfiguur, zoals bijvoorbeeld 

gebeurde in het verzekeringsrecht. Op die manier is er een samenspel ontstaan 

tussen rechtspraak en wetgever, waarbij de rechtspraak inderdaad de start heeft 

gegeven voor de rechtsvernieuwing, maar waarin de wetgever zeker ook een actieve 

rol speelt. Dat blijkt volgens mij mooi uit de toelichting van artikel 22 van de nieuwe 

Landverzekeringswet van 1992: de regel dat in elke verzekeringsovereenkomst 

overeengekomen kan worden dat een derde aanspraak kan hebben op de voordelen 

van dat contract, wordt simpelweg gemotiveerd door een verwijzing naar “de 

algemeen aanvaarde beginselen ter zake van de bedingen ten gunste van 
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derden”.358 Al blijft artikel 1121 B.W. tot op vandaag ongewijzigd, geen haar op het 

hoofd van de wetgever denkt er nog aan “een beding ten behoeve van een derde in 

een levensverzekering ongeldig te verklaren daar de verzekeringnemer niets voor 

zichzelf gestipuleerd heeft”.  

 

E. GERECHTELIJK PRIVAATRECHT: GEDINGINLEIDING BIJ DAGVAARDING ALS 
“REGEL VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE” 
 

119. In de casus van gerechtelijk privaatrecht lijkt het contra legem-karakter van 

de onderzochte rechtspraak onmiskenbaar. Het volstaat, zo lijkt het, de 

overwegingen van het arrest van het Hof van Cassatie van 27 mei 1994 te 

confronteren met een uitspraak van de wetgever bij de voorbereiding van de Wet van 

3 augustus 1992 tot  wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.359 

In het arrest van het Hof lezen we in 1994: 

 
“[…] dat, krachtens artikel 700 [Ger. W.], de hoofdvordering bij dagvaarding voor de 
rechter wordt gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake vrijwillige ver-
schijning en rechtspleging op verzoekschrift; dat de artikelen 860 en 861 [...] niet 
kunnen worden toegepast op de miskenning van deze regel die onder de rechter-
lijke organisatie ressorteert; [...] dat de appelrechter die oordeelt dat te dezen de 
belangen van eiser niet geschonden werden door de inleiding van de zaak op een 
andere wijze dan bepaald bij artikel 700 [...] en op die grond beslist dat de eerste 
rechter terecht de vordering in herziening ontvangen heeft, artikel 700 [...] 
schendt”360 

 

En dat terwijl de Memorie van Toelichting in 1991 nog onomwonden stelde: 

 
“Indien het gaat om de verplichting een proceshandeling te stellen bij dagvaarding 
en niet bij verzoekschrift, dan gaat het niet om een regel van gerechtelijke organisa-
tie. [...] Wanneer de wet op straffe van nietigheid voorschrijft een handeling bij deur-

                                            
358 Wetsontwerp op de landsverzekeringsovereenkomst. Memorie van Toelichting, Parl. St. 
Kamer 1990-91, nr. 1586/1, 28-29. 
359 B.S. 31 augustus 1992, 19.066. 
360 Cass. 27 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 534, concl. J. DU JARDIN, R.W. 1994-95, 1017, 
concl. J. DU JARDIN en noot K. BROECKX, P.&B. 1994, afl. 122, J.L.M.B. 1995, 8, noot G. 
DE LEVAL, Journ. proc. 1995, 29, noot C. PANIER, R.C.J.B. 1995, 639, noot G. CLOSSET-
MARCHAL en Rec. Cass. 1994, 313, noot K. SEYEN en R. DE CORTE – eigen cursivering; 
inmiddels bevestigd bij Cass. 30 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1052, concl. DE 
RIEMAECKER en Div. Act. 1999, 24, noot A. VAN GYSEL. 
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waardersexploot te stellen, staat het aan de rechter om overeenkomstig de artikelen 
860 en 861 te oordelen of de miskenning van de wettelijke bepaling al dan niet 
schade heeft toegebracht aan de belangen van de partij die de miskenning op-
werpt.” 361 

 

Toch blijkt de tegenstelling niet zo eenvoudig als ze lijkt. Zo blijkt uit de 

tussenliggende zin, bijvoorbeeld, uit het citaat van de Memorie van Toelichting die 

hierboven op de plaats van de vierkante haakjes ([…]) had moeten staan, dat de 

wetgever zich voor zijn uitspraak op zijn beurt gebaseerd had op de rechtspraak, zij 

het dan op een ouder arrest van het Hof van Cassatie.362 Op de plaats van de 

haakjes lezen we immers, na het oordeel dat het niet om een regel van gerechtelijke 

organisatie gaat: 

 
“..., dan gaat het niet om een regel van gerechtelijke organisatie. Dit volgt impliciet 
uit het arrest van het Hof van Cassatie van 26 november 1979 (Arr. Cass. 1979-80, 
375, Pas. 1980, I, 379), waarbij werd beslist dat het middel, dat steunt op artikel 700 
van het Gerechtelijk Wetboek en afgeleid is uit de verplichting dat de akte niet bij 
verzoekschrift mocht worden gesteld, niet voor de eerste maal voor het Hof kan 
worden aangevoerd, wat niet het geval zou zijn indien het een regel van 
gerechtelijke organisatie gold.” 363   

 

Eerder dan om een zuivere contra legem-tussenkomst, gaat het hier dan ook 

misschien meer om een misgelopen dialoog tussen rechter en wetgever. Het lijkt 

zinvol die dialoog te reconstrueren. 

 

120. Het arrest van 27 mei 1994 is te situeren in het leerstuk van de processuele 

nietigheden. De nietigheid is in het procesrecht de sanctie die het niet nakomen van 

vormelijke verplichtingen bestraft: zij dient dus niet om aan te geven dat iemand 

ongelijk heeft – dat zou tot “ongegrondheid” leiden – evenmin om te zeggen dat 

iemand helemaal niet naar de rechter mag, bijv. omdat zijn aanspraken verjaard zijn 

– dan spreken we van “onontvankelijkheid” – maar wel om aan te geven dat een 

                                            
361 Ontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Memorie van Toelichting, 
Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1198/1, 19 – eigen cursivering. 
362 Cass. 26 november 1979, Arr. Cass. 1979-80, 375; zie overigens ook Cass. 13 december 
1972, Arr. Cass. 1973, 376 en Cass. 25 februari 1980, Arr. Cass. 1979-80, 759, concl. H. 
LENAERTS. 
363 Ontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Memorie van Toelichting, 
Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1198/1, 19. 
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procespartij zich op de verkeerde manier tot de rechter heeft gewend.364 De partij 

mag nog wel naar de rechter,365 maar niet op die manier. Zij heeft zich immers niet 

gehouden aan de formele regels van het spel en heeft een proceshandeling gesteld 

op een andere wijze dan de wetgever het vroeg. Om die reden houden we er 

juridisch geen rekening mee, althans als de wetgever uitdrukkelijk gezegd heeft dat 

we dat niet mogen doen. 

Nietigheid vereist een uitdrukkelijke tekst. Omdat vormelijke spelregels al eens 

misbruikt worden om wie gelijk heeft, geen gelijk te laten halen, of minstens om het 

halen van dat gelijk zo lang mogelijk uit te stellen, heeft de wetgever ervoor 

geopteerd niet op alle vormelijke argumenten in te gaan. Nietigheid – het niet 

rekening houden met een proceshandeling – kan door de rechter enkel uitgesproken 

worden wanneer de wet daarin uitdrukkelijk voorziet, zo stelt artikel 860 van het 

Gerechtelijk Wetboek.366 Daarenboven mag de rechter de nietigheid dan nog enkel 

uitspreken wanneer de partij die haar inroept, kan bewijzen dat de vormfout die zij 

bestraft wil zien, effectief haar belangen heeft geschaad (artikel 861 Ger. W.).367 

Enkel in een beperkt aantal in artikel 862 uitdrukkelijk opgesomde gevallen vervalt 

die laatste vereiste van bewezen belangenschade, zij het dat de nietigheid zelfs dan 

niet uitgesproken zal worden indien uit de processtukken positief368 blijkt dat de 

                                            
364 Over het onderscheid tussen de verschillende processuele sancties, zie de verhelderende 
bijdrage van VAN ORSHOVEN: P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval 
en andere wolfijzers en schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, P.&B. 2002, 3-26, ook 
opgenomen in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk Privaatrecht, Themis cahier 2000-
2001, Brugge, Die Keure, 2000, 25-60; zie ook 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 en haar 
reparatiewetgeving: evaluatie en toekomstperspectieven, Brugge, Die Keure, 2004, 93-129. 
365 Tenminste indien er intussen geen probleem gerezen is onder de andere regels, i.h.b. 
indien intussen geen dwingende termijn verstreken is… 
366 Deze regel was ook al terug te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van 1806, zie artikel 1030 W. Rv.; hij werd door de rechtspraak echter grondig uitgehold, 
maar daarover dadelijk meer. 
367 Deze regel gaat terug op artikel 173 W. Rv. ingevoegd bij K.B. nr. 300 van 30 maart 1936, 
dat het verplicht karakter van de nietigheden uit het oude artikel 1029 W. Rv. grotendeels 
buiten werking stelde. 
368 De regel van artikel 867 verschilt dus onder meer van die van artikel 861 op het vlak van 
de bewijslast, zie hierover 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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bestreden proceshandeling “het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt” (artikel 

867 Ger. W.). 

Nietigheid is op die manier een uitzonderlijke sanctie. Partijen die “op de 

verkeerde manier” naar de rechter gaan, kunnen enkel afgewezen worden wanneer 

de nietigheid in de wet voorzien is en wanneer er belangenschade is in hoofde van 

de tegenpartij. Het lijkt aannemelijk dat wie met een verzoekschrift naar de rechter 

gegaan is in plaats van met een dagvaarding – wie artikel 700 Gerechtelijk Wetboek 

geschonden heeft dus –  dat “op  de verkeerde manier” heeft gedaan. Toch zegt het 

Hof van Cassatie dat die twee beperkingen niet gelden ten aanzien van dit soort 

overtredingen. De regel van artikel 700 is in de ogen van het Hof immers een regel 

van rechterlijke organisatie zodat de normale nietigheidsregels niet gelden. De 

wetgever had zich daar evenwel anders over uitgesproken.  

 

121. De kern van de betwisting lijkt dus te gaan over de vraag of artikel 700 een 

regel van rechterlijke organisatie is. Zowel de wetgever van 1992 als het Hof van 

Cassatie gaan er immers van uit dat er voor dit soort regels een afzonderlijk 

nietigheidsstelsel bestaat. Vreemd genoeg komt het bestaan van deze categorie niet 

tot uiting in de tekst van de wet. Het bestaan ervan lijkt bovendien in strijd te komen 

met het “gesloten” nietigheidssysteem dat de ontwerper van het Gerechtelijk 

Wetboek, Koninklijk Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming VAN 

REEPINGHEN, voor ogen stond. 

Niet voor niets, immers, luidt de aanhef van artikel 860, het eerste artikel van de 

afdeling van het Gerechtelijk Wetboek die gewijd is aan de nietigheden:  

 
“Wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij…”  

 

Met die bepaling wilde VAN REEPINGHEN zonder twijfel het door hem ontworpen 

nietigheidsstelsel toepasselijk maken op alle vormnietigheden waartoe het wetboek 

aanleiding kon geven: 

 
“Beginsel: Geen nietigheid zonder tekst. 
Voorwerp van artikel 860. 
 
Het ontwerp wil aan deze regel, overgenomen uit artikel 1030 van het Wetboek van 
1806, zijn absolute waarde teruggeven, door de aanwending te verbieden van het 
begrip van substantiële formaliteit of van onbestaande handeling waardoor de 
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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…’.”369 

 

Het kan dan ook enige verbazing wekken dat er toch weer een afzonderlijk 

nietigheidsstelsel voor proceshandelingen gevonden wordt in de regels van 

rechterlijke organisatie, zeker als men vaststelt dat een aantal van de regels die men 

gemeenzaam tot die categorie rekent voorkomen in de opsomming van “volstrekte”370 

nietigheden van het oorspronkelijke artikel 862 Ger. W. en door de wetgever van 

1967 dus uitdrukkelijk binnen het nietigheidsstelsel gebracht zijn.371,372 Het bestaan 

van die categorie wordt dan ook door sommigen betwist.373  

 

122. De meerderheid van de hedendaagse rechtsleer gaat er evenwel van uit dat 

er een aparte categorie van nietigheid voor proceshandelingen wegens overtreding 

van de rechterlijke organisatie bestaat.374 Als doorslaggevend argument daarvoor 

                                            
369 C. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, opgenomen als 
toelichting in het stuk tot neerlegging van het Ontwerp van Wet tot invoering van het 
Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat 1963-64, nr. 60, 208 – eigen cursivering. 
370 Met “volstrekte” nietigheid wordt in de context van artikel 862 Ger. W. enkel bedoeld dat er 
geen bewezen belangenschade vereist is; vermits deze nietigheden wel nog gedekt kunnen 
worden door de normdoelregel uit artikel 867 zijn deze toch nog zwakker dan de klassieke 
“volstrekte” nietigheden die voortvloeien uit de schending van regels van openbare orde. 
371 Zo grondde de Kamercommissie Justitie de opname van de nietigheid uit artikel 292 Ger. 
W. bijv. precies op het feit dat het hier ging om “een fundamenteel beginsel (…) van onze 
rechterlijke organisatie” (Wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek. Verslag namens 
de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer F. HERMANS, Parl. St. Kamer 1965-66, 
nr. 59/49, 56 en 133). 
372 De wetgever van 1992 heeft deze opname evenwel afgedaan als een vergissing en de 
betrokken regels weer uit de opsomming verwijderd om verwarring tussen de verschillende 
sanctiestelsels te vermijden: zie hierover de Memorie van Toelichting, Parl. St. Senaat 1990-
91, nr. 1198/1, 17-20, evenals het Kamerverslag, Parl. St. Kamer 1991-92 (B.Z.), nr. 566/3, 
17.  
373 P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en 
schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, P.&B. 2002, (3) 12-14; K. WAGNER, Sancties 
in het burgerlijk procesrecht. Proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de 
rechten aan de KULeuven, 2006, 239-242; vgl. K. SEYEN en R. DE CORTE, “Terug naar af. 
Substantiële nietigheden in het gerechtelijk privaatrecht”, (noot onder Cass. 27 mei 1994), 
Rec. Cass. 1994, 313-317. 
374 Zie o.m. 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, Diegem, 
Kluwer, 1994, (16) 18; K. BROECKX, K., “Nieuwe procesrechtelijke geluiden”, (noot onder 
Cass. 27 mei 1994), R.W. 1994-95, (1023) 1023-1024; G. CLOSSET-MARCHAL, 
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wordt heden ten dage natuurlijk graag aangehaald dat de wetgever van 1992 zelf het 

bestaan hiervan erkend heeft en de nietigheidsregeling in dit licht heeft bijgewerkt. 

Hoewel dit onmogelijk ontkend kan worden, stelt VAN ORSHOVEN hier toch tegenover 

dat de wetgever misschien zonder zich echt bewust te zijn van wat hij zei, zonder 

meer is ingegaan op de suggesties uit de rechtspraak en dat aan zijn uitspraken dus 

ook geen te groot gezag mag worden toegekend.375 Dat dit laatste argument óók 

hout snijdt, is duidelijk voor wie zich er van bewust is dat de wetswijziging van 1992 

voorbereid is door een werkgroep bestaande uit een verzameling van hoge 

magistraten, advocaten en hoogleraren. De tekst van de Memorie van Toelichting 

met betrekking tot de nietigheden is inderdaad een bijna woordelijke overname van 

het verslag van deze zogenaamde “Werkgroep-MEEUS”.376 Om een helder inzicht in 

de materie te krijgen lijkt het dus nodig ook na te gaan op welke gronden de 

toenmalige rechtspraak en rechtsleer tot het bestaan van deze categorie besloot. 

De toepassing van de categorie van de rechterlijke organisatie op het 

Gerechtelijk Wetboek blijkt een historische oorsprong te hebben.377 In het 

Gerechtelijk Wetboek van 1967 werden immers verschillende soorten regels 

bijeengebracht, die voordien ook over afzonderlijke wetten verspreid lagen.378 In het 

                                                                                                                                         
“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, (643) 655-662; B. DECONINCK, 
“Art. 860, eerste lid Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 11-23; G. DE LEVAL, 
Eléments de procédure civile, Brussel, Larcier, 2005, 58-59; J. LAENENS, K. BROECKX, en 
D. SCHEERS, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 136-137. 
375 P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en 
schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, P.&B. 2002, (3) 13. 
376 Opgenomen als bijlage in de verslagbundel van het colloquium omtrent gerechtelijke 
achterstand gehouden in de Senaat op 26 mei 1986: zie X., Gerechtelijke achterstand. 
Handelingen van het colloquium gehouden in de Senaat, Brussel, Senaat, 1990, (156) 165-
168. 
377 Ook voor de invoering van het Gerechtelijk Wetboek in 1967 werd dit soort 
onderscheidingen reeds gemaakt, zie bijv. F. RIGAUX, “Annulation, nullité et inexistence des 
actes juridiques en droit judiciaire privé belge”, J.T. 1962, (397) 399; zoals SEYEN en DE 
CORTE aangaven was er hiervoor toen meer grond vermits de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie toen een volledig autonome wet was, waarop de nietigheidsregeling uit het W. 
Rv. niet noodzakelijk van toepassing was (K. SEYEN en R. DE CORTE, “Terug naar af…”, 
Rec. Cass. 1994, (313) 314). 
378 In het bijzonder gaat het dan om het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1806 
enerzijds, en de Wet van 18 juni 1869 en de andere wetten op de Rechterlijke Organisatie 
anderzijds. 
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bijzonder werden een aantal eerder staatsrechtelijke bepalingen die betrekking 

hadden op de inrichting en de goede werking van de overheidsinstellingen, met name 

van de gerechten, opgenomen in een wetboek dat toch in de eerste plaats 

beschouwd zou worden als een proceduretekst. Het is daarom dat reeds de vroegste 

commentatoren,379 daarbij inbegrepen de (eerst adjunct-, later nieuwe) Koninklijk 

Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming KRINGS,380 een onderscheid maakten 

tussen drie soorten bepalingen – die van rechtspleging, die van bevoegdheid en die 

van rechterlijke organisatie – die elk aan een eigen sanctiestelsel onderworpen 

waren (het Gerechtelijk Wetboek bevat immers ook een afzonderlijke regeling voor 

bevoegdheidsconflicten). Men wou op die manier de (klassieke) absolute nietigheid 

veiligstellen van die bepalingen die de inrichting van de overheidsinstellingen 

betroffen. Deze regels immers zijn de waarborgen voor een onafhankelijke en 

onpartijdige rechterlijke orde en zijn dus van “openbare” orde.381 Om die reden 

kunnen zij in geen geval onderworpen worden aan een sanctiestelsel met allerlei 

verzachtingen, dat alleen op de procedure voor die instellingen betrekking kan 

hebben.  

 

123. In die beperkte invulling zou met het bestaan van een categorie van 

rechterlijke organisatie ingestemd kunnen worden. De kans op verwarring met de 

nietigheidsleer is dan immers ook beperkt, vermits het hier gaat om regels die de 

instelling betreffen en niet de procedure daarvoor, en die dus geen betrekking 

                                            
379 Voor de categorie van de rechterlijke organisatie zie o.m. A. FETTWEIS, “Les sanctions 
du formalisme dans le Code judiciaire”, J.T. 1970, (77) 78; 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, (41) 
48; R. SOETAERT, “Het toepassingsgebied van de nietigheidsregeling in de artikelen 860-
867 Gerechtelijk Wetboek”, T.P.R. 1980, (165) 171; J. VAN COMPERNOLLE, “Le Code 
judiciaire et la théorie des nullités”, (noot onder Luik 15 november 1976), R.C.J.B. 1977, 
(606) 619-620. 
380 E. KRINGS, “La règle de droit en droit judiciaire” in C. PERELMAN (ed.), La règle de droit, 
Brussel, Bruylant, 1971, (226) 229; E. KRINGS, Gerechtelijk recht, Brussel, VUB, 1972, 113. 
381 Ik baseer mij hierbij in hoofdzaak op de omschrijving van het begrip “rechterlijke 
organisatie” bij de in mijn ogen terzake meest gezaghebbende bron, met name de (adjunct-) 
Koninklijke Commissaris. Zie E. KRINGS, “La règle…” in C. PERELMAN (ed.), La règle de 
droit, Brussel, Bruylant, 1971, (226) 227-233. 
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hebben op proceshandelingen, ten minste zo lang men de vonnissen daar niet onder 

rekent.382 

Gaandeweg echter is men deze organiek-publiekrechtelijke oorsprong van de 

categorie enigszins uit het oog verloren en zijn de regels van rechterlijke organisatie 

verwaterd tot deze wettelijke bepalingen “[die] het goed functioneren van de 

rechtsbedeling (beogen)”, zoals de wetgever het in 1992 uitdrukte.383 Deze laatste 

omschrijving echter alludeert gewoon op een eigenschap die de betrachting zou 

moeten zijn van élke doordachte procesrechtsregel en opent meteen de deur voor 

het opentrekken van deze categorie naar regels die louter de procedure betreffen. Op 

die manier heeft men deze categorie dan ook kunnen gebruiken om ook “belangrijke” 

regels – beter: regels die men zelf als belangrijk beschouwt – van procedure strenger 

te gaan afdwingen dan de wettelijk uitgetekende nietigheidsleer toeliet. 

 

124. Het is in dat licht dat men de vraag naar het statuut van artikel 700 

Gerechtelijk Wetboek moet begrijpen. De rechtspraak, en een deel van de rechtsleer, 

beschouwt deze regel als zo belangrijk dat hij streng moet afgedwongen worden. En 

eigenlijk is dat niet mogelijk: artikel 700 bepaalt immers zelf – voorlopig, en alleszins 

ten tijde van de besproken arresten, zie verder – geen nietigheid! Op grond van 

artikel 860 Gerechtelijk Wetboek is er voor artikel 700 als procedureregel dan ook 

geen sanctie mogelijk… 

 
In dit opzicht heeft dus ook de wetgever van 1992 zich in de Memorie van 

Toelichting vergist. Deze lijkt er namelijk van uit te gaan dat artikel 700 zelfs als het 
geen regel van rechterlijke organisatie is, in ieder geval gesanctioneerd wordt met 
nietigheid. Anders zou het immers niet zinvol zijn te spreken van een rechterlijke 
controle op belangenschade (zie hoger).  

 

De belangrijkste reden voor de opname van artikel 700 in de categorie van de 

rechterlijke organisatie lijkt er dus in te liggen dat het op die manier wel 

                                            
382 Ook deze uitsluiting van vonnissen uit de nietigheidsleer is echter betwist. Zij gaat terug 
op het traditionele onderscheid tussen proceshandelingen en jurisdictionele handelingen. 
Gelet op de opname van een aantal regels met betrekking tot vonnissen in de opsomming in 
artikel 862 Ger. W., is echter twijfel gerezen omtrent het handhaven hiervan. De huidige 
rechtspraak van het Hof van Cassatie is evenwel toch in die zin gevestigd, na een 
aanvankelijke aarzeling: zie hierover B. DECONINCK, “Art. 860, eerste lid Ger. W.” in Comm. 
Ger., 27-29. 
383 Memorie van Toelichting, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1198/1, 18. 
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gesanctioneerd kan worden. Als regel van rechterlijke organisatie hoeft artikel 700 de 

nietigheid immers niet uitdrukkelijk te bepalen. En een groot deel van rechtsleer en 

rechtspraak is het er wel over eens dat artikel 700 gesanctioneerd zou moeten 

kunnen worden.384 

Deze laatste zinsnede zegt echter alles: het recht zou zo moeten zijn en de 

verzuchting naar een sanctie van artikel 700 is er in werkelijkheid één de lege 

ferenda. De wetgever heeft de rechtstreekse afdwinging daarvan destijds (bij 

vergissing?; of misschien bewust, omdat de griffie dergelijke verzoekschriften buiten 

de wettelijke voorziene gevallen eigenlijk niet mag ontvangen en VAN REEPINGHEN er 

van uitging dat de fouten van de medewerkers van het gerecht niet steeds moesten 

opgelost worden met nietigheid voor de procespartij385?) niet gestipuleerd, noch in 

1967, noch in 1992, en eigenlijk is er geen afdwinging mogelijk. De rechters kunnen 

er echter niet van over – voor heel wat lichtere overtredingen voorziet het wetboek 

wel een sanctie! – en zoeken een alternatief: hier was dat het “promoveren” van de 

procedureregel uit artikel 700, die het Hof al jaren als niet van openbare orde 

beschouwde, tot regel van rechterlijke organisatie, die steeds van openbare orde zijn, 

en voor verschillende andere regels is dat de vlucht in de onontvankelijkheid 

geweest, hoewel het eigenlijk om een vormkwestie ging. VAN ORSHOVEN herkent er 

zo een hele resem en vat de achterliggende redenering bij de rechter kernachtig 

samen: 

                                            
384 In de rechtsleer is dan ook meer discussie gevoerd over de vraag met welke sanctie het 
voorschrift van artikel 700 beschermd moet worden, dan over de vraag of er wel een sanctie 
is: zie o.m. D. DEGREEF, “De sanctieregeling bij niet-naleving van art. 700 Gerechtelijk 
Wetboek. ‘Nullité ou irrecevabilité sans texte?...’”, P.&B. 1998, 45-53; G. DE LEVAL, 
“Exception de nullité et fins de non-recevoir. Sanction du non-usage de la citation” in E. 
VIEUJEAN (ed.), Les nullités en droit belge - Sanction du vice et conséquences, Luik, Jeune 
Barreau, 1991, 557-576; S. RAES, “Art. 1034bis Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., 2-7; ook in de rechtspraak van het Hof van Cassatie werd het voorschrift reeds 
voor 1994 gesanctioneerd zij het nog zonder duidelijke grondslag (en zoals vermeld niet als 
het middel nieuw was): zie Cass. 30 mei 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1262; vgl. Cass. 22 
december 1986, Soc. Kron. 1990, 288, noot J. PETIT (dit laatste arrest wordt vaak vermeld 
als een voorafschaduwing van het arrest van 1988, maar kan niet als werkelijk instructief 
beschouwd worden vermits het het relevante middel afwijst wegens een gebrek aan feitelijke 
grondslag). 
385 Maar wel via het tuchtrechtelijk en ander toezicht op de betrokken 
gerechtsfunctionarissen, zoals ook tot uitdrukking kwam in het door hem voorgestelde, maar 
geen wet geworden artikel 4 van het Ontwerp van Gerechtelijk Wetboek (zie C. VAN 
REEPINGHEN, Verslag in Parl. St. Senaat 1963-64, nr. 60, 18-19). 
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“Wat gebeurt is immers het volgende. Eerst stelt men vast dat een vormfout is 
begaan, die ernstiger wordt bevonden dan andere, uitdrukkelijk met nietigheid 
gesanctioneerde vormgebreken, zodat men ze niet door de vingers wil zien, onder 
het motto “zachte heelmeesters maken stinkende wonden” (waarbij uiteraard de 
vraag rijst of de wetgever dan met blindheid was geslagen…). Vervolgens wordt 
gezocht naar een sanctie, en dan ligt het voor de hand geen rechtsgevolg te 
verlenen aan de door het vormgebrek aangetaste rechtshandeling. Per definitie is 
dat echter nietigheid, en nietigheid mag maar krachtens een uitdrukkelijke wettekst, 
die doorgaans niet voorhanden is… Maar ook wanneer voorhanden: de 
nietigheidssanctie wordt ook op andere manieren verzacht, wat in casu niet 
opportuun lijkt. Voor de hand ligt dan een “vlucht in de niet-ontvankelijkheid” waarop 
de nietighedenregeling – terecht – niet toepasselijk is, of men gebruikt géén naam, 
maar impliciet wordt een proceshandeling genegeerd en expliciet wordt daaruit het 
verlies van de toegang tot de rechter uit afgeleid.” 386 

 

125. De doorslaggevende drijfveer van de rechter is dus dat deze het wettelijk 

nietigheidssysteem wil bijstellen. De wetgever heeft zich, in de ogen van de rechter, 

vergist bij het bepalen van de gevallen van nietigheid en de rechter wil hem ter hulp 

komen.  

Deze achterliggende motieven voor de uitspraak komen evenwel niet tot uiting in 

de motivering van de arresten van het Hof van Cassatie met betrekking tot artikel 700 

Ger. W. Integendeel, de oplossing van het Hof wordt in de arresten van 1994 en 

1997 zonder verdere motivering “georakeld” en hoewel de conclusies van het 

openbaar ministerie bij beide arresten gepubliceerd zijn, maken die ons ook niets 

wijzer. In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 1994, immers, ging advocaat-

generaal DU JARDIN niet op dit twistpunt in omdat de zaak in zijn ogen opgelost moest 

worden op grond van een andere leer (die van de devolutieve werking van het hoger 

beroep, waardoor onze rechtsvraag in de ogen van de AG voor de zaak geen belang 

meer had, maar het Hof oordeelde er anders over)387 en in 1997 wijdde advocaat-

generaal DE RIEMAECKER er nog slechts enkele regels aan in de marge van een 

ander probleem, omdat hij de rechtsvraag al opgelost achtte door de rechtspraak van 

1994.388 De rechtsgemeenschap wordt dus gewoon geconfronteerd met een nieuwe 

uitzondering op de nietigheidsleer, en moet enerzijds oppassen voor weer een nieuw 

                                            
386 P. VAN ORSHOVEN, “Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en 
schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, P.&B. 2002, (3) 13. 
387 J. DU JARDIN, concl. onder Cass. 27 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 535-542. 
388 X. DE RIEMAECKER, concl. onder Cass. 30 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, (1052)1053. 



 

 

172

“wolfijzer” of “schietgeweer” in de procedure,389 anderzijds nadenken over de nieuwe 

betekenis van de gebruikte begrippen. 

 

126. Het mag duidelijk zijn dat dergelijke rechterlijke tussenkomsten, hoe goed 

bedoeld ook, voor de coherentie van de sanctieleer levensgevaarlijk zijn. Het is 

immers klaar dat het hier niet om een regel gaat die wezenlijk is voor de 

onafhankelijke en onpartijdige werking van onze rechterlijke instellingen. Dat besefte 

het Hof van Cassatie ook zelf toen het in de jaren ’70 oordeelde dat deze regel niet 

voor het eerst in cassatie mocht worden ingeroepen en dus niet van openbare orde 

is. In de rechtsleer is dan ook bijzonder veel kritiek te horen op het onderbrengen van 

het voorschrift van artikel 700 Ger. W. in de categorie van de rechterlijke organisatie, 

omdat een dergelijke opname enkel maar onzekerheid creëert over de juiste invulling 

van de begrippen en het risico op wildgroei op die manier geopend wordt.390 Meer 

dan eens werd er dan ook gepleit voor een nieuwe wetgevende tussenkomst om op 

limitatieve wijze te bepalen welke vormvoorschriften aan welke sanctieregeling 

onderworpen zijn.391  

Eens te meer blijkt dus dat het bijwerken van een volledig stelsel voor de 

rechtspraak te hoog gegrepen is. Het invoeren van nieuwe categorieën, minstens het 

doen vervagen van de grenzen daarvan kan enkel leiden tot rechtsonzekerheid. De 
                                            
389 Zie de titel van de meermaals geciteerde bijdrage van VAN ORSHOVEN voor de 
beeldspraak. 
390 Zie K. BROECKX, “Nieuwe procesrechtelijke geluiden”, (noot onder Cass. 27 mei 1994), 
R.W. 1994-95, (1023) 1024-1025; M. CASTERMANS, Gerechtelijk privaatrecht: algemene 
beginselen, bevoegdheid en rechtspleging, Gent, Academia Press, 2004, 193-194; B. 
DECONINCK, “Art. 860, eerste lid Ger. W.” in Comm. Ger.,18-22; J. LAENENS, K. 
BROECKX, en D. SCHEERS, Handboek…, Antwerpen, Intersentia, 2004, 317-318; K. 
SEYEN en R. DE CORTE, “Terug naar af…”, Rec. Cass. 1994, (313) 314; vgl. nog voor er 
sprake was van het arrest van 1994 ook de evolutie in de opvatting van FETTWEIS terzake, 
die in 1987 terugkomt op zijn vroegere kwalificatie als regel van rechterlijke organisatie: A. 
FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de droit, 1987, 151-152; contra: P. 
DAUW, "Art. 700 Ger. W." in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 36-43. 
391 Zie bijv. 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, (363) 367-368 (die 
op zich wel niet tegen de opname van artikel 700 in de categorie van de rechterlijke 
organisatie gekant is; vgl. overigens met haar noot onder het arrest van 1994 waarin zij die 
categorisering nog aan de rechtspraak en rechtsleer wou overlaten (R.C.J.B. 1995, (643) 
662)); B. DECONINCK, “Naar een afbakening in de sanctieregeling?” in J. LAENENS en M. 
STORME (eds.), De sanctieregeling in het gerechtelijk recht, Diegem, Kluwer, 1994, (75) 86-
88.  
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rechtspraak zal er nooit toe in staat zijn een volledige catalogus op te stellen van 

welke regels tot welke categorieën behoren en zou zich er daarom toe moeten 

beperken de wetgevende richtlijnen daaromtrent na te volgen. Stelt zij toch vast dat 

er voor een bepaalde regel een probleem is, zoals bij artikel 700 Ger. W. dat 

misschien wel een sanctie verdient, dan zou zij de wetgever daarover een signaal 

moeten kunnen geven, maar dat signaal mag niet het ombuigen van de regels zijn. 

De reacties in de rechtsleer liegen er immers niet om: een dergelijke oplossing kan 

enkel leiden tot onzekerheid in de procesvoering. 

Ondanks het streven naar een coherente sanctieleer, dat achter de besproken 

rechtspraak lijkt schuil te gaan, dreigt deze dan ook het exacte tegendeel teweeg te 

brengen en ons terug te brengen bij de situatie die bestond voor het wetboek van 

1967, toen VAN REEPINGHEN zijn gesloten nietigheidsleer opstelde om de 

rechtsonzekerheid die het gevolg was van de rechterlijke onderscheidingen tegen te 

gaan. Zou het ook nu niet relevant zijn om ten aanzien van rechterlijke interventies 

zoals deze in verband met artikel 700, het volgende te schrijven: 

 
“Hoe verantwoord ze ook waren in hun beginsel, deze reacties liepen niettemin uit 
op het ontstaan van een jurisprudentiële toestand waarvan de ontleding teleurstelt 
en waarover de laatste jaren, […], ontgoochelde vaststellingen werden gedaan. Als 
men [de objectiviteit heeft om] verscheidene doctrinale bepalingen terzijde [te 
laten]392 en geen acht slaat op een aantal arresten die voorkomen als eenvoudige 
parafrasen die de moeilijkheden verplaatsen, dan is er geen werkelijk waardevol 
criterium geweest, noch voor het onderscheid tussen de grond en de vorm, tussen 
de formaliteiten die als intrinsiek worden beschouwd en die welke als extrinsiek 
worden aangezien, noch voor het onderscheid tussen de substantiële en de 
secundaire of bijkomende formaliteiten. De aangelegenheid bleef aldus beheerst 
door een onbetwistbaar subjectivisme; men kwam in feite tot een dergelijke 
verscheidenheid aan interpretaties, dat daaruit een zeer schadelijke onzekerheid en 
onveiligheid voortkwamen, niet alleen in de bepaling van de gevallen van nietigheid, 
maar ook ten opzichte van de regel van de noodzakelijkheid van een benadeling, op 
welk gebied weer hetzelfde onderscheid verscheen dat de uitwerking van de 
hervorming van 1936 alle kracht ontnam.” 393 

 

                                            
392 In de Nederlandse tekst van het verslag staat letterlijk: “Als men objectief verscheidene 
bepalingen… terzijde laat…”, maar dit geeft niet helemaal de in de origineel Franse tekst 
uitgedrukte nuance weer. Een letterlijke vertaling van de Franse uitdrukking “si l’on a 
l’objectivité de…” lijkt hier meer gepast. 
393 C. VAN REEPINGHEN, Verslag in Parl. St. Senaat 1963-64, nr. 60, 208 – eigen 
cursivering. 
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127. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat er stemmen opgingen om 

de rechtspraak van het Hof van Cassatie omtrent artikel 700 terzijde te schuiven. 

Doorgaans dacht men hiervoor aan de wetgever, maar dat is niet de enige piste die 

bewandeld werd. Recent nog, immers, heeft men gepoogd de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie aan te vallen langs een andere weg, met name via prejudiciële 

vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof. In navolging van de suggestie van VAN 

ORSHOVEN om al te formalistische interpretaties van het procesrecht aan de controle 

van het Grondwettelijk Hof te onderwerpen,394 heeft de arbeidsrechtbank van Brussel 

dat Hof de (prejudiciële) vraag voorgelegd of het geen ongeoorloofde discriminatie is 

dat de nietigheid die in de interpretatie van het Hof van Cassatie uit de overtreding 

van artikel 700 Ger. W volgt, niet verzacht kan worden, terwijl dat voor andere 

vormfouten in de dagvaarding wel het geval is.  

Het Grondwettelijk Hof heeft de rechter echter niet kunnen helpen.395 Dat heeft in 

hoofdzaak te maken met de taakomschrijving van het Grondwettelijk Hof. Het is 

immers niet de opdracht van het Grondwettelijk Hof om te beoordelen of de 

feitenrechters de wet juist geïnterpreteerd hebben, enkel om na te gaan of hun 

interpretaties de norm niet ongrondwettig maken. Om die reden zal het 

Grondwettelijk Hof de wet in de regel beoordelen in de interpretatie waarin de 

feitenrechter hem de norm voorlegt zonder zich verdere vragen te stellen omtrent de 

correctheid van die interpretatie. In casu gaat het Hof dan ook zonder morren uit van 

de interpretatie van artikel 700 als een regel van rechterlijke organisatie en 

onderzoekt het de artikelen 700 en 861 “in die zin geïnterpreteerd dat de 

rechtsvordering die personen bij verzoekschrift instellen in een geval waarbij de wet 

die vorm van rechtsingang niet uitdrukkelijk toestaat, onontvankelijk is, zelfs indien de 

onregelmatigheid de verwerende partij geenszins heeft benadeeld, terwijl de 

vordering die personen instellen door middel van een dagvaarding die door een 

vormgebrek is aangetast, alleen dan onontvankelijk wordt verklaard indien de 

onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die deze opwerpt.” Het 

Grondwettelijk Hof vraagt zich niet af of deze interpretatie wettelijk de juiste is, maar 

                                            
394 P. VAN ORSHOVEN, “Tussen laksheid en formalisme: voor een grondwettige interpretatie 
van het procesrecht”, R.W. 1997-98, (706) 711. 
395 Grondwettelijk Hof nr. 101/2006, 21 juni 2006, J.L.M.B. 2006, 1480, noot F. MOLINE en 
J.T. 2006, 696, noot. V. RETORNAZ. 
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enkel of deze grondwettelijk houdbaar is. Het Hof hoedt zich er duidelijk voor zich af 

te vragen of de interpretatie van het Hof van Cassatie wel te verantwoorden is in het 

licht van de geldende wetteksten en de bedoeling van de wetgever, maar vraagt zich 

enkel af of het verschil in behandeling dat in deze interpretatie bestaat, een 

ongrondwettige discriminatie uitmaakt. 

Het antwoord op die laatste vraag is negatief. Al is de motivering van het 

Grondwettelijk Hof terzake weinig uitgebreid en dreigt zij te verzanden in een 

kringredenering,396 toch hoeft dat niet te verbazen. De enige vraag die het Hof heeft 

willen beantwoorden is of het verantwoord kan zijn om de verplichting tot 

dagvaarding bij gerechtsdeurwaarder zelf zwaarder te sanctioneren dan de 

vormverplichtingen waaraan het exploot van die dagvaarding vervolgens moet 

voldoen, waarbij voor het gemak, met het Hof van Cassatie en de verwijzende 

rechter, wordt aangenomen dat de wetgever dat ook wou doen – hoewel wij 

misschien beter weten… Het antwoord op die beperkte vraag is evident positief: er 

kunnen zeker argumenten bedacht worden waarom men de ene regel als 

belangrijker zou kunnen beschouwen dan de andere, en als men dat doet, mag men 

die regel natuurlijk ook zwaarder sanctioneren. Hiermee heeft het Grondwettelijk Hof 

natuurlijk niet zelf gezegd dat men die regel uit artikel 700 ook als belangrijker moet 

beschouwen. Integendeel, op die vraag heeft men het antwoord van het Hof van 

Cassatie als strikt gegeven beschouwd. 

Het arrest van 21 juni 2006 was op die manier een gemiste kans voor het 

procesrecht. Dat betekent evenwel niet dat het Grondwettelijk Hof hiermee uit de 

bocht is gegaan. Integendeel, het Grondwettelijk Hof heeft m.i. een juiste inschatting 

gemaakt van de rol die het kan spelen ten aanzien van de rechtsvorming door de 

gewone hoven en rechtbanken, in het bijzonder het Hof van Cassatie. Het arrest 

bevestigt dan ook wat eerder in deel I gesteld werd ten aanzien van het herroepen 

van contra legem rechtspraak door het Grondwettelijk Hof, met name dat dit middel 

enkel werkzaam kan zijn indien er werkelijk een grondrechtenschending is geweest. 

“Wetgevende” ingrepen die uitgaan van de rechters kunnen immers, net zoals de 

                                            
396 Men kan zich niet ontdoen van de indruk dat de verantwoording die het Hof geeft voor het 
verschil in behandeling weinig anders is dan een hernieuwde vaststelling dat dat verschil in 
behandeling bestaat. Het Hof geeft immers gewoon aan dat recente wetgevende initiatieven 
die dat verschil voor de arbeidsrechtbanken zouden kunnen wegwerken, nog niet in werking 
getreden zijn. Zie overwegingen B.6.2 en B.7.  
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wetgevende normen die uitgaan van de formele wetgever, door het Grondwettelijk 

Hof op hun grondwettigheid gecontroleerd worden, aangezien dat Hof de 

wetgevende norm toetst in de eraan gegeven interpretatie. Het Hof heeft echter geen 

toezichtsbevoegdheid over de “gewone” wettigheid van dergelijke rechtspraak, noch 

over haar opportuniteit. Het Hof kan immers niet toetsen aan de scheiding der 

machten: dat aspect van de Grondwet behoort (nog?) niet tot zijn takenpakket. Het 

Hof kan de gewone rechters dan ook niet terugfluiten voor een machtsoverschrijding, 

maar kan er enkel over waken dat ook zij bij hun rechtsvorming de grondrechten niet 

schenden. Onder voorbehoud van een authentieke uitlegging door de wetgever zelf, 

blijft de interpretatiebevoegdheid immers aan de gewone hoven en rechtbanken 

toebehoren, onder toezicht van het Hof van Cassatie. 

 

128. De aanval via het Grondwettelijk Hof op de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie is in deze casus dus mislukt. Dat belet evenwel niet dat een oplossing voor 

het beperkte probleem van de sanctionering van artikel 700 Ger. W. op korte termijn 

gerealiseerd zal worden. Incidenteel in een wetgeving die een aantal uiteenlopende 

maatregelen ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand groepeert, heeft de 

wetgever immers zeer recent het probleem van artikel 700 opgelost, door 

uitdrukkelijk te bepalen dat deze regel voortaan op straffe van nietigheid geldt.397 

Toch moet gevreesd worden dat deze wetswijziging nog steeds onvoldoende zal 

blijken om onze casus helemaal uit te klaren. Hiervoor is allicht een ruimere wettelijke 

bijsturing van het leerstuk vereist, waarin de wetgever ditmaal wel, anders dan in 

1967, de moed zal moeten hebben om de leer van de nietigheden gepaard te laten 

gaan met een leer van de niet-ontvankelijkheid, eventueel de rechterlijke organisatie, 

zodat de afbakening tussen die begrippen voor eens en altijd duidelijk is.398 De 

rechtspraak omtrent artikel 700 is immers slechts een voorbeeld van een ruimere 

tendens in de rechtspraak om de nietigheidsleer bij te sturen. Die tendens komt vaak 

                                            
397 Zie artikel 5 van de reeds bekrachtigde en afgekondigde, maar nog niet gepubliceerde 
Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het 
bestrijden van de gerechtelijke achterstand (Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 51-2811). 
398 In 1967 heeft de wetgever het niet aangedurfd een algemene theorie van de 
rechtsvordering op te stellen omdat het, in de woorden van VAN REEPINGHEN, “niet aan de 
wetgever toe(komt) een terminologie vast te stellen die, in het verleden onzeker en thans ook 
nog onvast, het gevaar biedt aanleiding te geven tot verwarring en misvatting” (C. VAN 
REEPINGHEN, Verslag in Parl. St. Senaat 1963-64, nr. 60, 22). 
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voort uit eerbare motieven – men wil aan de incoherenties van de wetgever 

remediëren – maar heeft helaas een grote rechtsonzekerheid tot gevolg. In het 

algemeen blijkt de remedie daarom toch erger dan de kwaal. Anders dan ik 

hierboven opperde bij de bespreking van de casus van strafprocesrecht blijkt het feit 

dat het om procesrecht gaat, dus geen voldoende grond om positief over de 

rechterlijke tussenkomst te kunnen oordelen. Het beslissende criterium ligt allicht in 

de omvang van de ingreep: gaat het om een kleine bijsturing binnen een bestaand 

geheel, dan lijkt de rechterlijke bijsturing aanvaardbaar, maar anders is het wanneer 

men de technische principes van een volledig leerstuk op de helling gaat zetten. Zelfs 

wanneer men met dat laatste geen beleidsommekeer op het oog heeft, dreigt het mis 

te lopen. Door de “creatieve” toepassing van de verschillende 

begripsonderscheidingen dreigt men immers ook de positief gewaardeerde aspecten 

van de wettelijke regeling op de helling te zetten, omdat het geheel daarvan niet 

langer duidelijk is. 

 

F. BESLUIT 
 

129. In deze tweede groep van casussen hebben we vijf gevallen gezien waarin 

de rechtspraak tussenkwam om de wetgeving bij te werken, zonder evenwel de 

basisgedachte daarvan overboord te gooien. De rechter was hierbij niet zozeer van 

mening dat de bestaande wettelijke regeling “niet goed” is, zoals in het eerste deel, 

maar dat die “beter had gekund”.  Door het verloop van de tijd of gewoon door een 

onnauwkeurigheid in het reguleringsproces, heeft de wetgever volgens de rechter zijn 

wil niet op de beste manier tot uitdrukking gebracht. De regel zou allicht in zijn 

bestaande vorm ook toegepast kunnen worden, maar de rechtspraak was ervan 

overtuigd dat de kwaliteit van de regeling, ook in de ogen van de wetgever, gebaat 

zou zijn bij een bijsturing. 

Net als in de eerste groep, vertrekt de rechter in deze casussen dus weer van de 

gedachte dat hij de wetgever ter hulp moet komen en is zijn drijfveer om op te treden 

niet gelegen in een beleidsstandpunt, maar in zijn wil de wettelijke regeling 

“technisch” te verbeteren. Vermits de regel die de wetgever zelf geformuleerd had, 

ook toegepast zou kunnen worden, is een dergelijke jurisprudentiële tussenkomst 

vanuit een optiek van machtenscheiding echter delicater dan die in de gevallen uit de 
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vorige hoofding. Het gaat hier immers niet meer om een klaarblijkelijk defect in het 

rechtssysteem, dat de rechter zou herstellen. De tussenkomst van de rechter is in 

deze groep ingrijpender: hij sleutelt aan een regeling die op zich zou kunnen 

functioneren. Zijn motief hiervoor blijkt echter nog steeds “recht(s)-” en niet “beleids-” 

matig. Zijn doel is immers om het recht meer af te stemmen op het (verondersteld) 

beleid, niet om het beleid zelf te hervormen. De rechtspraak gaat er immers in deze 

gevallen van uit dat de toepassing van de tekst van de wet niet is wat de wetgever in 

werkelijkheid gewenst heeft. De regel zoals de wetgever die neergelegd heeft, 

verschijnt immers niet als de best mogelijke oplossing in het licht van het normdoel 

dat hij heeft nagestreefd. De rechtspraak neemt daarom aan dat de wettekst, zelfs al 

kiest die voldoende helder voor een bepaalde oplossing, toch een onvolkomen 

uitdrukking kan zijn van het “werkelijke” opzet van de wetgever en daaraan 

aangepast mag worden, en dit ook voorbij de normale grenzen van interpretatie. Dat 

betekent niet noodzakelijk dat de wetgever deze oplossing nóóit gewild heeft: wel 

neemt men aan dat als men de wetgever opnieuw om zijn mening zou vragen, of als 

men hem het probleem toen in de huidige termen had gesteld, hij voor de 

jurisprudentiële regel zou kiezen. De rechter heeft hier dus niet de intentie om 

afbreuk te doen aan de beleidsopties van de wetgever. Integendeel, hij wil deze 

wettelijke beleidsopties precies “beter” uitwerken door de wetgevende regeling op dat 

punt scherper te stellen. 

 

130. In elk van de gevallen heeft de rechtspraak een initiatief genomen om de 

regelgeving “bij te werken”. De vakeigen rechtsleer heeft daar gemengd op 

gereageerd. In het algemeen bleek het dat de waardering van de rechterlijke 

tussenkomst vooral afhankelijk was van haar impact op het praktische vlak. De 

principiële bezwaren op het vlak van de rechtsvorming en de machtsverhoudingen 

bleven beperkt. De wetgever gaf er weinig blijk van zich bedreigd te voelen. Zo 

redeneerde hij in de casus van bijzondere overeenkomstenrecht verder op de 

wettelijke regel zoals die door de rechtspraak bijgestuurd werd en heeft hij in de 

casus van internationaal privaatrecht de lijn uit de rechtspraak verder doorgedacht. 

Reeds vroeg in dit hoofdstuk hebben wij ons dan ook de vraag gesteld of er voor dit 

soort casussen, waarbij de rechters zonder de basisfilosofie van de regeling te 

verlaten bijspringen in de technische uitwerking daarvan, niet moet teruggekomen 
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worden op de strenge affirmatie van artikel 6 Gerechtelijk Wetboek dat de rechters in 

geen geval mogen deelnemen aan de normstelling. Aan het eind van dit hoofdstuk 

lijkt dat principieel nog steeds verantwoord. Als we afgaan op het geheel van de 

discussies die in de verschillende rechtstakken gevoerd zijn, zijn er weinig 

aanwijzingen dat de rechtsgemeenschap het gevoel heeft dat de  machtenscheiding 

hierdoor ernstig wordt bedreigd. Wel is het duidelijk dat aan een eventuele 

rechtscheppende bevoegdheid voor de rechter van deze aard een beperking moet 

worden aangebracht van praktische aard. 

Doorheen de casussen bleek immers dat de omvang van de ingreep bepalend was 

voor het mogelijk welslagen van de rechterlijke tussenkomst. Ging het om een 

puntsgewijze aanpassing van een verder bestaand geheel, dan was er veelal bijval in 

minstens een omvangrijk deel van de rechtsleer. De kritieken op de tussenkomst van 

de rechter waren schaars, zeker op het inhoudelijk vlak, en slechts een beperkt 

aantal auteurs vond dat de rechter zijn macht overschreden had. Waar de 

rechtspraak evenwel een gehele regeling uit het niets probeerde te scheppen, of 

begon te morrelen aan de (technische) uitgangspunten van de wettelijke leer, liep het 

mis. In beide gevallen waarin dat gebeurde troffen we veel negatieve reacties aan in 

de rechtsleer die vooral uiting gaf aan een zwaarwegend gevoel van 

rechtsonzekerheid. In die gevallen werd er veelal ook voor een wetgevende 

tussenkomst gepleit. Zelfs wanneer de rechtspraak de basisopties van de wetgeving 

niet in vraag stelt, blijkt dus dat enkel “speerpuntsgewijze” rechterlijke verbeteringen 

van de wetgeving haalbaar zijn, maar dat het bijwerken van een geheel corpus voor 

de rechtspraak toch wat hoog gegrepen is. Voor dat soort gevallen lijkt het dan ook 

best de bijsturende taak over te laten aan de wetgever, zij het dat de rechtspraak wel 

de mogelijkheid zou moeten hebben haar soms legitieme zorgen aan hem kenbaar te 

maken. 

 

Hoofdstuk 4. Wat we zelf doen… 

 

131.  In de eerste twee groepen rechterlijke uitspraken zijn een aantal rechterlijke 

tussenkomsten in de rechtsvorming besproken waarin die rechter zich uiteindelijk nog 

relatief loyaal opstelde tegenover de wetgever. De rechter hield zich weliswaar niet 
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aan diens regels, maar wel aan diens beleidskeuzes. Deze rechtspraak werd om die 

reden ook nog niet aangevoeld als heel bedreigend tegenover de wetgever en riep 

zelfs de vraag op of het volledig ontkennen van een regelstellende bevoegdheid van 

de rechtspraak op terreinen waarop de wetgever ook al actief geweest is, niet te 

streng was. Misschien zijn op die manier ook nog niet de meest harde voorbeelden 

van rechtspraak contra legem aan bod gekomen, toch niet het soort dat de aan de 

start van het onderzoek uitgesproken intuïtie zou kunnen rechtvaardigen? Dit derde 

onderdeel van de gevallenstudie zal daar misschien verandering in brengen. 

In dit deel worden nog vijf casussen besproken. De eerste van strafrecht dient 

vooral om de toon te zetten. Het betrokken vonnis vormt immers een perfecte 

illustratie van de besproken problematiek, maar heeft tegelijkertijd nog een eerder 

beperkt belang voor de theorievorming. Het gaat namelijk om een uitspraak in eerste 

aanleg die nog geen bevestiging heeft gevonden van de hogere rechtscolleges. Van 

vorming van een vaste rechtspraak en rechterlijke regel is hier dus nog geen sprake 

en het rechtssysteem kwam door de besproken uitspraak dan ook nog niet onder 

hoge druk. In de daarna volgende gevallen van zekerheden- en executierecht, 

staatsrecht, verbintenissenrecht en socialezekerheidsrecht waarin de rechterlijke 

tussenkomsten uitgaan van hogere rechters, zal die druk groter blijken. 

 

A. STRAFRECHT: HET AANWERVEN VAN MEERDERJARIGEN VOOR ONTUCHT OF 
PROSTITUTIE 
 

132. Het vonnis dat in de sector van het strafrecht werd geselecteerd – Corr. 

Dendermonde 8 april 2003 – is een ietwat “bekend” vonnis.399 Het haalde immers 

meteen na zijn uitspraak de nationale media omwille van de kritische toon waarin het 

gesteld was, iets wat overigens wel vaker gebeurt met vonnissen uitgesproken door 

de rechtbank die het gewezen heeft, en in het bijzonder met vonnissen van de 

voorzitter van die rechtbank, de heer TROCH.400 Deze rechter heeft immers een heel 

                                            
399 Corr. Dendermonde 8 april 2003, R.W. 2004-05, 111, noot A. VANDEPLAS en T. Strafr. 
2004, 193, noot A. DIERICKX – de hierna geciteerde uittreksels zijn enkel opgenomen in het 
Tijdschrift voor Strafrecht. 
400 Zie bijv. de volgende artikels uit De Standaard over het besproken vonnis: “Rechter laakt 
Belgisch gedoogbeleid tegen prostitutie” en “Rechter toont begrip voor vrijwillige prostitutie” 
van 9 april 2003; in het algemeen over de uitspraken van de rechtbank en i.h.b. de voorzitter 
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uitgesproken opvatting over zijn rechterlijke en maatschappelijke taak, wat ook tot 

uiting komt in het besproken vonnis.401 

 

133. Het juridische pijnpunt in het vonnis is eenvoudig: hoewel artikel 380 § 1, 1° 

“het aanwerven van een meerderjarige, zelfs met zijn toestemming, met het oog op 

het plegen van ontucht of prostitutie” strafbaar stelt, acht de rechter een dergelijke 

aanwerving toch enkel strafbaar wanneer zij gebeurt “onder dwang”. Een eventuele 

toestemming dient in dat licht gelezen te worden, en kan enkel tot strafbaarheid 

leiden wanneer zij afgedwongen is, en er dus in werkelijkheid helemaal geen 

toestemming geweest is. In de zaak die tot het vonnis aanleiding gaf, zag de rechter 

dan ook geen reden tot een veroordeling op deze grond: het ging om een verzorgd, 

wel onderhouden sauna annex schoonheidscomplex, waarin de tewerkgestelde 

“schoonheidsspecialistes” de mogelijkheid geboden werd aan de klanten ook de iets 

gewaagdere behandelingen aan te bieden. De dames werden hiertoe echter niet 

gedwongen, hoogstens aangemoedigd, en werden ook op het financiële vlak 

geenszins uitgebuit door de uitbaters van het complex. Al met al ging het duidelijk om 

een “huis van ontucht”, maar dan wel om één van de betere soort. Van de sociale 

wantoestanden of de uitgesproken criminele ondertoon die men vaak met prostitutie 

associeert, was hier geen sprake. De rechter acht dan ook geen bestraffing nodig, al 

suggereerde de tekst van de wet misschien anders. 

 

134. Het “waarom” van dit oordeel is voor ons geen raadsel. De rechtbank geeft 

het immers duidelijk aan in haar vonnis. “Motieven” en “juridisch-technische 

motivering” vloeien in de tekst moeiteloos in elkaar over en vormen samen de 

volledige motivering van het vonnis. Van verhulling van ware motieven is er dus geen 

                                                                                                                                         
o.m.: “Freddy Troch hekelt justitie” van 12 juni 2001, “Juweliers schoten uit zelfverdediging, 
zegt rechter” van 18 september 2001, “Rechter kiest partij van angstige burgers” van 19 
september 2001, “Rechter vonnist politicus over dodehoekspiegel” van 5 februari 2002, 
“Rechter Freddy Troch haalt uit naar Stevaert” van 23 juli 2003, “Moeder mag vader contact 
met kind niet weigeren” van 10 mei 2005 en “Geen advocaat voor 7-jarig meisje” van 4 
oktober 2005 – al deze artikelen zijn nog te raadplegen in het elektronische archief van De 
Standaard op www.standaard.be 
401 Zie hierover “Interview. Strafrechter Freddy Troch: ‘Rechter moet politici lacunes 
signaleren’” in De Standaard van 5 februari 2002. Ik kom hierop verder nog terug. 
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sprake, al blijkt de rechtbank het “creërende” effect van haar uitspraak toch te willen 

minimaliseren.  

Het vonnis begint met de “motieven”. Het onderzoek ten gronde van de 

strafvordering vangt aan met een hoofding “maatschappelijke context”, waarin de 

rechtbank haar positie ten opzichte van de huidige reglementering omtrent prostitutie 

expliciteert. De rechtbank overweegt: 

 
“Het is duidelijk dat in de huidige samenleving tegenover het fenomeen prostitutie 
een onduidelijke en dubbelzinnige houding wordt aangenomen door zowel de 
bestuurlijke overheden, als in het vervolgingsbeleid van de gerechtelijke overheden.  
Buiten de gevallen van excessen, zoals vrouwenhandel, gebruik van minderjarigen 
en uitbuiting of dwang, voeren de bestuurlijke en vervolgende overheden een 
werkelijk gedoogbeleid. 
Dergelijke maatschappelijke evolutie, waarbij de wetgeving blijkbaar niet meer 
aangepast is aan een gedoogde realiteit, schept, door gebrek aan eenduidigheid, 
verwarring bij de burger. Tevens ontstaat een fundamentele ongelijkheid gezien, in 
vergelijkbare omstandigheden wel, wordt vervolgd en in ontelbare andere gevallen 
niet wordt vervolgd. 
De politieke overheden zijn zich hier blijkbaar van bewust, wat blijkt uit verschillende 
wetsvoorstellen die sedert 19 april 1994, en laatst nog op 7 februari 2002, werden 
ingediend.” 

 

Die politieke overheden hebben het probleem echter nog niet opgelost. Al beseft 

de rechtbank dat het eigenlijk niet aan haar is om die rol over te nemen, toch geeft zij 

aan dat we van haar niet eenzelfde passiviteit moeten verwachten: 

 
“Het is een feit dat de rechtbank zich niet dient in te laten met het bestuurlijk en 
vervolgingsbeleid, noch dit vermag te beoordelen. 
De rechtbank dient echter wel rekening te houden met de, tengevolge van het 
gevoerde beleid, ontstane maatschappelijke realiteit en de invloed/gevolgen hiervan 
op/voor de rechtsonderhorigen. Dit is zeker het geval wanneer het effectief 
gevoerde beleid geen eenduidige toepassing maakt van de juridische regelgeving 
en het gevoerde gedoogbeleid op loutere willekeur is gesteund, waarbij soms wordt 
vervolgd doch doorgaans in vergelijkbare of slechtere situaties de gepleegde 
strafrechtelijke inbreuken worden getolereerd.” 

 

En dan komt de kat op de koord: 

 
“Aldus dient de rechtbank bij de beoordeling ten gronde en desgevallend bij de 
beoordeling van de strafmaat, in die zaken die voor de rechtsonderhorige om 
onbegrijpelijke redenen door de mazen van het gedoogbeleid zijn gevallen en 
waarbij die rechtsonderhorige dit dan ook als een ongelijke en onrechtvaardige 
strafrechtelijke vervolging en behandeling aanvoelt, te streven naar een 
maatschappelijk en juridisch evenwicht.” (eigen cursivering) 
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Hetgeen resulteert in de volgende (schijnbaar) juridisch-technische bespreking 

van de incriminaties uit artikel 380 van het Strafwetboek, waarin, en dat is zeer 

belangrijk, het laatste woord van de rechtbank wordt voorgesteld als “een”, en zelfs 

als de “juiste”, de “door de wetgever gewilde” interpretatie, terwijl er in werkelijkheid 

vier woorden verdwijnen uit de strafbaarstelling: 

 
“Het is belangrijk om in het kader van de prostitutie zeer waakzaam te zijn, gelet op 
het feit dat het een milieu is waar de mensenhandel (vrouwenhandel) op teert, 
minderjarigen worden misbruikt en ook meerderjarigen worden uitgebuit door niets 
ontziende pooiers (souteneurs), die grof geld verdienen aan de gedwongen 
prostitutie van anderen, wiens doorgaans zwakke positie wordt misbruikt. 
Tegen dergelijke criminele profiteurs van de prostitutie dient hard te worden 
opgetreden en kan er hoegenaamd geen sprake zijn van enige vorm van 
gedoogbeleid. 
Het is deze vorm van prostitutie die de wetgever o.a. overeenkomstig artikel 380 §1 
1° wil strafbaar stellen. 
 
(…) 
 
Gegeven de hierboven weergegeven omstandigheden (elementen), waarbij tevens 
dient rekening te worden gehouden met de hoger geschetste maatschappelijke 
context en evolutie, is er in deze zaak evenmin sprake van het “aanwerven van 
meerderjarigen” in de juridisch strafrechtelijke betekenis van artikel 380 § 1 1° dat 
inzonderheid aanwerving van meerderjarigen onder dwang, al dan niet via chantage 
of gebruik makend van een zwakke(re) positie, strafbaar stelt en waarbij een 
eventuele toestemming in die context dient gesitueerd.” (eigen cursivering; verder 
werd er een vergelijkbare enge interpretatie gegeven aan het begrip “exploitatie” uit 
artikel 380 § 1 4°) 

 

Als puntje bij paaltje komt, beweert de rechtbank dus niets te doen of toch niet 

meer dan het toepassen van een voorafbestaande wet. Meent ze dat? 

 

135. Die laatste kronkel van de rechtbank is te verklaren vanuit wat BOUCKAERT 

het “heteronome” zelfbeeld van de rechter noemt. Zelfs als de rechter recht aan het 

scheppen is, voelt hij zich constitutioneel gedwongen om te “doen alsof” hij het recht 

elders vindt.402 Hier is het duidelijk: de rechtbank staat een wijziging voor in het 

prostitutiebeleid, neemt daarin zelf een eerste stap en beweert vervolgens dat de 

wetgever – die aanvankelijk gekritiseerd werd voor zijn laksheid – die eigenlijk zelf al 

gezet had. De rechtbank gebruikt, of misbruikt, hier haar legitieme 
                                            
402 B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is Cassatie? Pleidooi voor een waarachtig 
precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur, in X. (ed.), Thorbecke-colleges, 
Antwerpen, Kluwer, 1997, 19-21. 
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interpretatiebevoegdheid ter verdoezeling van haar machtsoverschrijding. In 

werkelijkheid immers maakt de wet geen enkel kwalitatief onderscheid naargelang 

het soort van prostitutie waarvoor men iemand aanwerft en heeft die iemand zijn 

toestemming geen invloed op de vraag naar al dan niet strafbaarheid.403  

Voor dit misbruik van haar interpretatiebevoegdheid heeft de rechtbank heel wat 

kritiek gekregen. VANDEPLAS betoont zich in zijn annotatie in het Rechtskundig 

Weekblad enigszins geschokt door de enge interpretatie die de rechters geven aan 

het begrip “exploitatie”. Hij heeft het over een casus vol “liederlijk gedoe” en 

“schaamteloze exploitatie” en acht de vrijspraak door de rechters in strijd met “de zin 

van de wet die eenieder viseert die op systematische wijze d.i. op geregelde of 

georganiseerde wijze voordeel haalt uit andermans prostitutie of ontucht.” Hij besluit 

dan ook dat: “Wat vanzelf spreekt, dat vaak niet luid genoeg (doet).”404 

Ook DIERICKX is in het Tijdschrift voor Strafrecht streng voor de rechters. Zij 

noemt het vonnis “een perfecte illustratie van een ondeugdelijke poging om een 

afwijkende maatschappelijke overtuiging aangaande een gangbare strafbaarstelling 

ingang te doen vinden in het strafrecht”, waarmee meteen ook het belang ervan voor 

dit onderzoek nog eens onderstreept is. Specifiek met betrekking tot de vraag naar 

de mogelijke invloed van een toestemming van het “slachtoffer” op een 

strafbaarstelling, schrijft zij dat aan het veranderd maatschappelijk aanvoelen 

waarnaar de rechters geoordeeld hebben “alleen via legislatieve weg recht [kan] 

worden gedaan.” “De strafrechter die in dergelijke hypothese cavalier seul probeert te 

spelen, en zelf uiting wil geven aan dergelijke maatschappelijke signalen, zou dan 

onvermijdelijk moeten worden teruggefloten.”405 

                                            
403 Zoals al blijkt uit het enkele feit dat de aanwezigheid van “dwang” in artikel 380 § 3 
precies als een strafverzwarende omstandigheid wordt beschouwd ten opzichte van de 
misdrijven uit § 1. Men leze over dit punt ook de verder geciteerde noot van DIERICKX, die 
hierop uitgebreid ingaat, evenals haar verwijzingen, i.h.b. die naar de passages uit het 
doctoraat van STEVENS in voetnoot 5 (in de commerciële uitgave gaat het om de randnrs. 
244, 254 en 472, maar ook de stukken over de geschiedenis van de prostitutiewetgeving zijn 
interessant; zie L. STEVENS, Strafrecht en seksualiteit. De misdrijven inzake aanranding van 
de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel, 
Antwerpen, Intersentia, 2002, 601 p.).  
404 A. VANDEPLAS, “Het houden van een huis van prostitutie of ontucht”, (noot onder Corr. 
Dendermonde 8 april 2003), R.W. 2004-05, 112. 
405 A. DIERICKX, “De toestemming: een strafbaarheidsvoorwaarde voor de onder artikel 380 
§ 1 1° en 4° Sw. als misdrijf omschreven feiten?”, (noot onder Corr. Dendermonde 8 april 
2003), T. Strafr. 2004, 196-199. 
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136. En toch… Toch is dat zelfs hier niet gebeurd. Het openbaar ministerie is 

tegen deze uitspraak niet in beroep gegaan; nochtans hebben wij hoger gezien dat 

het dat als zijn taak had kunnen beschouwen in het algemeen belang – misschien zal 

de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie nog optreden in het belang van de 

wet? Toch besluit VANDROMME zijn bespreking van het vonnis in de Juristenkrant met 

een gelijkaardige oproep als die van de rechter aan de wetgever, om de 

wetsvoorstellen over de reglementering van de prostitutie een hernieuwde aandacht 

te geven.406 Hij bestempelt het oordeel van de rechter overigens, ietwat eufemistisch, 

als een “ietwat ‘gekleurde’ interpretatie van de toegepaste strafbepalingen”. En toch 

is het duidelijk dat ook DIERICKX veel meer kritiek heeft op de “motivering” van de 

rechters dan op hun motieven als zij schrijft: “De ingeroepen argumenten aangaande 

de maatschappelijke perceptie van dergelijke feiten mogen misschien wel steek 

houden. Maar omdat deze in casu ingaan tegen de uitdrukkelijke bewoordingen van 

de wet, die benadrukken dat de eventuele toestemming van geen belang is, was het 

o.i. niet aan de strafrechter om gehoor te geven aan de opgevangen 

maatschappelijke verzuchtingen.”407   

Op die manier wordt het duidelijk dat er zelfs omtrent deze uitspraak twee 

discussies gevoerd kunnen worden. Enerzijds is er de inhoudelijke discussie omtrent 

de problematiek die in de zaak aan de orde is, met name prostitutie, anderzijds de 

vraag wie er, op welke manier, aan deze inhoudelijke discussie deel mag nemen. 

Veel van de kritieken op de hogervermelde uitspraak komen vanuit die laatste vraag. 

Men vindt de innovaties van de rechter niet goed omdat zij van de rechter komen. 

Inhoudelijk hebben zij misschien wel waarde maar het is niet aan de rechter om dat 

te doen. En we weten al: constitutioneel gezien is dat waar. 

 

137. Toch kan het interessant zijn om ons af te vragen waarom de rechter zich 

dan toch aan een dergelijk oordeel waagt. Welke “onvrede” de rechtbank van 

Dendermonde er in deze zaak concreet toe bracht te “over-interpreteren”, weten we 
                                            
406 S. VANDROMME, “Strafrechter breekt lans voor wettelijke regeling exploitatie van 
prostitutie”, De Juristenkrant 2003, afl. 72, 6-7. 
407 A. DIERICKX, “De toestemming: een strafbaarheidsvoorwaarde voor de onder artikel 380 
§ 1 1° en 4° Sw. als misdrijf omschreven feiten?”, (noot onder Corr. Dendermonde 8 april 
2003), T. Strafr. 2004, (196) 198. 
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al. Waarom zij zich – in strijd met het constitutioneel stelsel – gerechtigd achtte 

hiernaar te handelen, kunnen we misschien afleiden uit een interview van de 

voorzitter ervan met De Standaard. Onder de veelzeggende titel “Rechter moet 

politici lacunes signaleren” sprak deze daarin enkele jaren geleden zijn visie op de 

rechterlijke taak uit.408 We lezen: 

 
“De Dendermondse strafrechter Freddy Troch windt er geen doekjes om. ‘Een 
rechter moet niet alleen een juridisch vonnis vellen, hij moet het ook in een 
maatschappelijke context plaatsen. Als er lacunes zijn in de wet, moet hij dat 
signaleren via zijn vonnis.’ 
 
(…) 
 
Hij vindt dat rechters niet buiten het straatgebeuren kunnen als ze een vonnis 
vellen. ‘Het zou onvolledig zijn als de rechter zich alleen op het juridische zou 
baseren. Ik erken de scheiding der machten. Politici moeten zich niet moeien met 
rechters, rechters niet met politici. Maar, de rechter mag, liever móet wel zaken 
signaleren. Het moeten dan wel overwegingen zijn die bij de zaak horen waarover je 
je uitspreekt. De rechter moet zich niet zomaar losweg beginnen uitlaten over het 
een en ander.’ 
 
Volgens Troch is het prima dat rechters zich maatschappelijk uiten als ze dikwijls na 
mekaar worden geconfronteerd met dossiers waarin de wetgeving onvoldoende is, 
of de wetgeving zelfs niet bestaat. 
 
(…) 
 
‘Een goede rechter laat zich horen door zijn vonnissen.’”  

  

Het vonnis van de rechtbank van Dendermonde van 8 april 2003 schrijft zich 

ongetwijfeld in deze logica in. Toch lijkt de rechtbank in dit vonnis wat te ver te gaan. 

De uiteindelijke voorstelling van haar oordeel als “interpretatie” overtuigt echt niet, en 

door haar scherpe kritiek op de “willekeur” van het vervolgingsbeleid en haar 

duidelijke voorkeur voor een minder stringente reglementering van de prostitutie, 

begeeft de rechtbank zich wel erg ver op het puur beleidsmatige vlak. Zij stelt 

misschien terecht incoherenties aan de kaak, maar eigent zich tegelijk ook een 

waardeoordeel toe over het fenomeen prostitutie dat aan de wetgever toebehoort. 

Het feit dat haar visie op de problematiek een zekere maatschappelijke aanhang 

geniet, en zelfs tot uiting komt in een aantal wetsvoorstellen, maakt nog niet dat de 

                                            
408 “Interview. Strafrechter Freddy Troch: ‘Rechter moet politici lacunes signaleren’” in De 
Standaard van 5 februari 2002. 
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rechtbank dit zomaar kan “injecteren” in de bestaande regelgeving. Juist het feit dat 

er wetsvoorstellen in die zin zijn, maar dat die nooit een parlementaire meerderheid 

hebben gehaald, kan immers een teken zijn dat dit niet het heersende oordeel is. 

Zomaar dienovereenkomstig oordelen was dan ook een stap te ver.  

Toch zit er ook een waarde in de mening van de magistraten. Zoals blijkt uit de 

reacties van bijvoorbeeld DIERICKX en VANDROMME, moeten we toegeven dat de 

kritiek van de rechtbank in zekere mate hout snijdt. De argumenten van de 

Dendermondse rechters zijn weliswaar weinig juridisch en zeker controversieel, maar 

desalniettemin bevatten zij een kern van waarheid. De verklaring daarvoor is allicht 

eenvoudig. Rechters staan nu eenmaal in de praktijk van het recht en kunnen daar 

zien wat de concrete gevolgen zijn van de abstracte regels van de wetgever. Als zij 

vaststellen dat het daarmee misloopt, lijkt het niet meer dan normaal dat zij dat ook 

mogen signaleren. Op die manier verschijnt de rechter als een kritische 

medebeoordelaar van de wetgeving. Dat neemt niet weg dat de rechtbank van 

Dendermonde in casu haar signaal tot de beoordeling van de strafmaat had moeten 

beperken – bij de keuze binnen de wettelijke grenzen van maximum- en 

minimumstraf mag daar immers het subjectieve rechtsaanvoelen van de rechter een 

zekere rol spelen, die echter niet kan bij het beoordelen van de incriminatie zelf – 

maar haar mening kan wel degelijk nuttig zijn. De vorm waarin zij geuit wordt, kan 

echter niet worden bijgetreden. In de volgende casussen zal er dan ook met 

bijzondere aandacht gekeken worden of de rechters daarin hun stem beter hebben 

kunnen laten klinken. 

 

B. ZEKERHEDEN- EN EXECUTIERECHT: DE TERUGVORDERBAARHEID VAN 
ADVOCATENKOSTEN 
 

138. Waar de casus van strafrecht betrekking had op een “ietwat” bekend vonnis, 

is de tweede casus die hier ter sprake komt, meteen de meest bekende – of moet ik 

zeggen: de meest beruchte – van de gehele casusstudie. Het gaat om de beslissing 

van het Hof van Cassatie van 2 september 2004, waarmee het Hof volgens het grote 

merendeel van de waarnemers het principe van de verhaalbaarheid van 

advocatenkosten in ons rechtsstelsel heeft ingevoerd, en dit met enkele jaren 
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voorsprong op de wetgever, zoals verder wordt besproken. Het Hof deed dat in de 

volgende bewoordingen: 

 
“Overwegende dat, krachtens artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek, de 
schuldenaar, bij wanuitvoering van een contractuele verplichting, volledig moet 
instaan voor het verlies van de schuldeiser en voor de winst die hij heeft moeten 
derven, behoudens de toepassing van de artikelen 1150 en 1151 van het Burgerlijk 
Wetboek; 
 
Dat de aan de schuldeiser verschuldigde schadevergoeding, met toepassing van 
artikel 1151 van dat wetboek, alleen hetgeen een noodzakelijk gevolg is van het niet 
uitvoeren van de overeenkomst moet omvatten; 
 
Dat het honorarium en de kosten van een advocaat of van een technisch raadsman 
die de benadeelde van een contractuele fout heeft betaald, een vergoedbaar 
element van zijn schade kunnen vormen, in zoverre zij dat noodzakelijke karakter 
vertonen;” 409 

 

Meer motivering wordt niet gegeven. Wel had het Hof tevoren reeds vastgesteld 

dat de feitenrechter deze kosten niet als een gerechtskost in de zin van de artikelen 

1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek beschouwde. Dat was voor het Hof 

blijkbaar een voldoende reden om de zaak niet vanuit het procesrecht, maar enkel 

vanuit het (contractueel) aansprakelijkheidsrecht te moeten bekijken. 

 

139. Die laatste beperking van het onderzoek door het Hof is belangrijk. Het Hof 

had die beperking immers nodig om de ruimte te scheppen voor zijn eigen “creatieve” 

interpretatie. Dat die interpretatie nieuw was, zal immers door niemand worden 

betwist.410 De vraag of zij “contra legem” was, kan men echter niet beantwoorden 

zonder dat men zijn blik ook op het procesrecht richt. 

                                            
409 Cass. 2 september 2004, R.W. 2004-05, 535, concl. A. HENKES en noot B. WILMS en K. 
CHRISTIAENS, J.L.M.B. 2004, 1320, noot M. GOUDEN en D. PHILIPPE, RABG 2005, 212, 
concl. A. HENKES en noot N. CLIJMANS, J.T. 2004, 684, noot B. DE CONINCK, Rev. not. b. 
2004, 471, noot D. STERCKX en De Verz. 2005, 356, noot P. GRAULUS. Intussen reeds 
uitgebreid tot buitencontractuele zaken en de burgerlijke vordering in strafzaken, in Cass. 16 
november 2006, www.cass.be (voor buitencontractuele zaken) en Cass. 28 maart 2007, 
www.cass.be (in strafzaken). Vgl. Cass. 5 mei 2006, J.T. 2006, 339, concl. A. HENKES en 
noot B. DE CONINCK (i.v.m. een technisch raadsman bij onteigening). 
410 Zoals ook afdelingsvoorzitter PARMENTIER aangaf in een commentaar op zijn eigen arrest 
(weliswaar gepubliceerd als een noot onder een lagere rechterlijke beslissing die van de 
nieuwe leer toepassing maakte): C. PARMENTIER, “Le caractère nécessaire de 
l'intervention de l'avocat, condition de la répétibilité des frais de défense”, (noot onder Bergen 
8 november 2004), J.L.M.B. 2005, (678) 679. De uitspraak werd in de rechtspraak van het 
Hof wel in enige mate voorbereid door enerzijds het arrest van 28 april 1986 dat men 
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Het Hof van Cassatie beantwoordt de vraag naar een mogelijke verhaalbaarheid 

van advocatenhonoraria louter vanuit het aansprakelijkheidsrecht. Daarin had het 

tevoren consequent geoordeeld dat advocatenkosten eigen bleven aan de partij die 

een beroep op een advocaat had gedaan.411 Het arrest van 2 september 2004 was 

dus alleszins een ommekeer in de rechtspraak van het Hof. Men zou echter kunnen 

voorhouden dat die ommekeer plaatsvond binnen het eigen domein van de 

rechtspraak: in het kader van het aansprakelijkheidsrecht heeft de wetgever zich 

immers nooit uitdrukkelijk over de vraag naar vergoedbaarheid van advocatenkosten 

uitgesproken. In dat licht zou men dan ook kunnen beweren dat het Hof hier enkel 

een wetgevende lacune invult, zij het dan wel op een andere wijze dan tevoren. 

Betrekt men evenwel het procesrecht in de analyse, dan verandert het beeld.412 

In het kader van het procesrecht had de wetgever zich immers wel al uitgesproken 

over het lot van advocatenkosten; de wetgever beschouwt deze, immers, zoals een 

groot deel van de rechtsleer ook voorhoudt, als een procesrechtelijk probleem. En 

het procesrechtelijk antwoord op de vraag naar verhaalbaarheid was in 2004 nog 

negatief. Zoals advocaat-generaal HENKES het toentertijd zei: 

 

                                                                                                                                         
evenwel steeds als een specifiek geval beschouwd heeft (Cass. 28 april 1986, Arr. Cass. 
1985-86, 1155), anderzijds door het arrest van 28 februari 2002 dat evenwel enkel betrekking 
had op de kosten van een technisch raadsman (Cass. 28 februari 2002, Pas. 2002, I, 609 en 
NjW 2002, 351, noot B. CLAESSENS en W. GELDOF). In de wetgeving kan verwezen 
worden naar artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, die in omzetting van een Europese richtlijn in de 
strijd tegen betalingsachterstand al een recuperatie van de advocatenkosten mogelijk maakte 
(B.S. 7 augustus 2002, 34.281; zie ook de uitleg over deze bepaling in de Memorie van 
Toelichting: Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1827/1, 11). 
411 Cass. 18 juni 1964, Pas. 1964, I, 1121; Cass. 11 juni 1956, R.W. 1956-57, 1935; Cass. 11 
april 1956, R.W. 1956-57, 1355; voor een uitgebreidere analyse van de oude 
cassatierechtspraak met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht kan verwezen worden 
naar de conclusie van advocaat-generaal HENKES (mee gepubliceerd met het arrest in het 
Rechtskundig Weekblad, zie R.W. 2004-05, 535-543), evenals naar de bijdrage van DE 
TEMMERMAN (B. DE TEMMERMAN, “De verhaalbaarheid van kosten van juridische of 
technische bijstand”, T.P.R. 2003, (1013) 1024-1032). 
412 Vgl. V. SAGAERT en I. SAMOY, “Kosten en erelonen van de advocaat: de wetgever is 
aan zet”, R.W. 2003-04, 837-839, die, in een tijd dat het arrest van het Hof van Cassatie nog 
niet geveld was, op hun vraag of de verhaalbaarheid van advocatenkosten eventueel zonder 
wettelijke tussenkomst ingevoerd zou kunnen worden ook pas het beslissende (negatieve) 
antwoord konden geven eens zij het procesrecht bij hun onderzoek betrokken. 
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“De terzake toepasselijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1017, 1018 
en 1022), de parlementaire voorbereiding van artikel 1022 Ger.W., de 
tenuitvoerlegging van laatstgenoemd artikel door het koninklijk besluit van 30 
november 1970, alsook de wijziging ervan door de wet van 6 juli 1973 wettigen de 
conclusie dat de wetgever de lege lata gekant is tegen de verhaalbaarheid van het 
honorarium van de advocaat.” 413 

 

Deze opvatting werd, zoals de advocaat-generaal aangeeft, bevestigd door een 

lezing van de parlementaire werkzaamheden ter voorbereiding van het Gerechtelijk 

Wetboek, waarin de Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van Koninklijk 

Commissaris VAN REEPINGHEN om een tenlastelegging van de advocatenkosten aan 

de verliezende partij mogelijk te maken, verwierp, zij het dan wel op grond van de – 

m.i. weinig met de grond van de discussie uitstaans hebbende – vrees dat deze 

mogelijkheid tot een tarifering van de advocatenhonoraria zou leiden.414 

 
“De meeste leden van uw Commissie hebben talrijke bezwaren tegen deze tekst 
geopperd. Ze waren in beginsel gekant tegen een tekst die tot een tarificatie van de 
erelonen zou kunnen leiden.”415 
 
Het is om die reden dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers de 

vergoedbaarheid beperkt heeft tot de “sommen die door de rechter worden 

toegekend, als invorderbare kosten, wegens de uitvoering van bepaalde materiële 

akten” ((oud) artikel 1022 Ger. W. betreffende de zogenaamde 

rechtsplegingsvergoeding). 
 
“Vermits de bedoeling er voornamelijk op neerkomt de kosten te vergoeden die tot 
op heden normaal deel uitmaken van de getarifeerde staat van de erelonen van de 
pleitbezorgers en die verbonden zijn met materiële daden [en dus niet de eigenlijke 
kosten van verdediging en studie van het dossier uitmaken], stelde uw Commissie 
dan ook voor, zulks uitdrukkelijk in de tekst te bepalen. Die materiële handelingen 
houden voor het grootste deel verband met de daden van vertegenwoordiging van 
de partijen die voortaan op de balie zullen rusten. 
 
[…] 
 

                                            
413 A. HENKES, concl. onder Cass. 2 september 2004, R.W. 2004-05, (535) 536, nr. 2 – 
eigen cursivering. 
414 Voor de plannen van de Koninklijk Commissaris, zie C. VAN REEPINGHEN, Verslag over 
de gerechtelijke hervorming, Parl. St. Senaat 1963-64, nr. 60, 234-235; Wetsontwerp 
houdende het Gerechtelijk Wetboek. Verslag namens de Commissie voor de Justitie 
uitgebracht door de heer F. HERMANS, Parl. St. Kamer 1966-67, nr. 59/49, 147-148. 
415 Verslag HERMANS, Parl. St. Kamer 1966-67, nr. 59/49, 148.  
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Men onderstreepte verder dat indien het niet bepaald wordt dat de advocaat zijn 
erelonen vrij mag begroten, hiermee evenwel begrepen wordt dat die begroting niets 
te maken heeft met de sommen die krachtens artikel 1022 worden toegekend. Die 
erelonen maken trouwens in geen geval deel uit van de gerechtskosten, zoals deze 
bepaald worden in de artikelen 1017 tot 1024. Integendeel maken de sommen die 
toegekend worden krachtens artikel 1022, wel gerechtskosten uit, zoals uitdrukkelijk 
bepaald in artikel 1018, 6°.”416 

 

De wetgever had zich over de verhaalbaarheid dus reeds uitgesproken, maar het 

Hof heeft dit omzeild door uitspraak te doen in een ander domein. 

 

140. In dat domein stelde het Hof zijn oordeel voor als een simpele interpretatie 

van wetsartikelen (met name artikel 1149 en 1151 B.W.). Net als het geval was voor 

de correctionele rechter van Dendermonde in de casus van strafrecht, verhult het Hof 

op die manier zijn beleidstussenkomst. Die wens tot verhulling is meteen ook de 

reden waarom de uitspraak zo weinig gemotiveerd is. Zou het Hof meer doen dan 

gewoon de nieuwe regeling weergeven, dan zou het misschien meteen ook moeten 

toegeven dat het meer doet dan interpreteren. En gelet op de huidige constitutionele 

context wil het Hof dat niet. 

Toch hoeven we ons ook hier niet te veel vragen te stellen over de 

achterliggende motieven van het Hof. Het Hof wilde klaarblijkelijk een vingerwijzing 

geven aan de wetgever. Het pikte een aantal maatschappelijke signalen op – het 

ging dan voornamelijk om afwijkende uitspraken van lagere rechters,417 maar ook om 

een aantal pleidooien in de rechtsleer418 en enkele weerkerende parlementaire 

                                            
416 Verslag HERMANS, Parl. St. Kamer 1966-67, nr. 59/49, 151 – de precisering tussen de 
vierkante haakjes is een eigen toevoeging op basis van de rest van de bespreking. 
417 In de lagere rechtspraak gingen de jaren voordien inderdaad steeds meer stemmen op 
voor de vergoedbaarheid van advocatenkosten, zie hierover: B. DE TEMMERMAN, “De 
verhaalbaarheid…”, T.P.R. 2003, (1013) 1032-1035, met de verwijzingen. 
418 Zie o.m. E. BOIGELOT, “Vers la légalisation prochaine d'un système permettant la 
répétibilité des frais et honoraires d'avocat, en matière civile et pénale”, J.T. 1999, 472-477; 
J. LINSMEAU, “La répétibilité des honoraires d'avocat” en “Pour la répétibilité des honoraires 
d'avocat”, R.G.A.R. 1992 en 1998, nr. 12.043 en 12.915, telkens met instemmend voorwoord 
van R. DALCQ; M. NIHOUL, “La répétibilité des honoraires du conseil en matière 
d'expropriation: vers une indemnité de défense en marge du droit commun?”, J.T. 1996, 401-
410; J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1984, 314-
318; S. VELU, “La ‘non-répétibilité’ des frais et honoraires de conseils est-elle compatible 
avec les exigences du droit d'accès à un tribunal?” in X. (ed.), Liber Amicorum Lucien 
Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 221-237.  
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initiatieven in die zin419 – die pleitten voor een ruimere verhaalbaarheid, en wilde 

duidelijk maken aan de wetgever dat de thematiek aandacht behoefde.420 Op een 

(openbare) vraag tijdens (de discussie aan het slot van) een (toepasselijk getiteld) 

seminarie over “de rechtsvormende rol van de rechtspraak van het Hof van Cassatie” 

gaf raadsheer LONDERS – die weliswaar géén deel uitmaakte van de Franstalige 

afdeling van de Eerste Kamer die het arrest van 2 september 2004 velde, wel van de 

corresponderende Nederlandstalige afdeling – dat overigens met zoveel woorden 

toe.421 Op de vraag of het forceren van een doorbraak in het dossier van de 

advocatenkosten wel de taak van het Hof van Cassatie was, antwoordde hij immers 

dat de uitspraak van 2004 in zijn ogen wel degelijk kaderde in de maatschappelijke 

rol van het Hof, dat de feitenrechters immers niet langer “wou laten ploeteren” en dat 

niet aan rechtsweigering mag doen. De feitenrechters wensten een duidelijk 

antwoord op de vraag of verhaalbaarheid al dan niet kon en het Hof heeft dat 

gegeven. Wel voegde hij daar onmiddellijk aan toe dat dit arrest gevolgd zou moeten 

                                            
419 Zie o.m. Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verwijzing in 
de kosten (ingediend door de heer DE CLIPPELE), Parl. St. Kamer 1994-95, nr. 1724/1; 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde in ons rechtsstelsel de 
mogelijkheid in te voegen om bij de burgerlijke rechtspleging de advocatenhonoraria terug te 
vorderen (ingediend door de heer DESTEXHE), Parl. St. 1997-1998, nr. 1-1091/1, later terug 
ingediend als stuk 2-171/1 (Parl. St. Senaat 1999-2000) en als stuk 3-204 (Parl. St. Senaat 
2003 (B.Z.)); Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van 
strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (ingediend door de 
heren VISEUR en GIET), Parl. St. Kamer 1997-1998, nr. 1588/1, later overgenomen door de 
heer WATHELET in de Kamer (Parl. St. Kamer 2003-2004, nr. 417/1) en door mevrouw 
NYSSENS in de Senaat (Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-207/1 en Parl. St. Senaat 2003 
(B.Z.), nr. 3-51/1); vgl. met de federale regeringsverklaring van 14 juli 2003 waarin 
aangekondigd werd dat er zou “worden nagedacht over het instellen van barema’s voor het 
honorarium van advocaten en over het verhalen van het honorarium op de in het ongelijk 
gestelde partij” (Federale regeringsverklaring, Parl. St. Kamer 2003 (B.Z.), nr. 20/1, 52). 
420 Bijzonder interessant in dit verband is de bijdrage van raadsheer in het Hof van Cassatie 
VELU waarin het manoeuvre van het Hof als het ware twee jaar voordien aangekondigd wordt 
(al maakte raadsheer VELU wel geen deel uit van de kamer die het arrest van 2 september 
2004 velde): S. VELU, “La ‘non-répétibilité’…” in Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, 
Bruylant, 2002, (221) 236-237, i.h.b. de allerlaatste zin waarin zij, na te hebben vastgesteld 
dat een jurisprudentiële oplossing voor de vraag naar verhaalbaarheid misschien niet ideaal 
is en dat een optreden van de wetgever nuttig lijkt, stelt dat: “Peut-être un revirement de la 
jurisprudence de la Cour de cassation serait-il de nature à amener enfin celui-ci à se 
pencher, avec toute l’attention qui s’impose, sur ce problème de la ‘répétibilité’ des frais dits 
‘irrépétibles’.”  
421 G. LONDERS, “De rechtsvormende rol van de rechtspraak van het Hof van Cassatie”, 
lezing te Kobbegem op 30 september 2004, onuitg. 
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worden door een wetgevende ingreep om rechtsonzekerheid en ongelijkheid te 

vermijden. 

 

141. Deze nood aan een wetgevende ingreep werd algemeen aangevoeld. Men 

kon er immers niet omheen dat de feitenrechters ook na het arrest nog steeds 

“ploeterden”. De uitspraak van het Hof van Cassatie riep immers meer vragen op dan 

zij beantwoordde. 

 
Zo is er de vraag naar het toepassingsgebied: de uitspraak werd gewezen in een 

zaak van contractuele aansprakelijkheid, maar werd in de rechtsleer, en intussen 
ook door het Hof van Cassatie zelf, algemeen uitgebreid tot buitencontractuele 
aansprakelijkheid. Zij zou dan weer niet gelden voor alle andere zaken. Is er daar 
geen ongelijkheid? 

Hetzelfde geldt voor eisers en verweerders: het arrest van 2 september 2004 lijkt 
enkel toepasbaar in het voordeel van een eiser in een aansprakelijkheidsgeding, 
niet voor een verweerder; kan dat zomaar? 

Vervolgens moeten de advocatenkosten volgens de uitspraak “noodzakelijk” zijn. 
Er wordt evenwel niet gepreciseerd wat dit begrip inhoudt.422 

Een belangrijk pijnpunt is ook het feit dat de uitspraak geen aanwijzingen bevat 
omtrent de wijze van berekening van de vergoedbare honoraria. Zijn dat de 
werkelijke erelonen zoals de cliënt die heeft betaald of gaat het misschien om de 
“redelijke”, “billijke” of “normale” kosten voor dat soort geschillen, of kan er een 
forfait worden toegepast? Mag de rechter deze erelonen eigenlijk wel begroten 
zonder tussenkomst van de Orde en komt het beroepsgeheim niet in het gedrang 
wanneer de advocaat inzage moet geven in zijn ereloonstaten? En bestaat er geen 
enorm risico op een “proces binnen het proces” over het precieze bedrag van de 
verhaalbare kosten?  

Kan die vergoeding voor advocatenkosten voor het eerst worden gevraagd in 
hoger beroep? 

Hoe verhoudt het nieuwe principe van verhaalbaarheid zich tot de regeling van 
de “juridische bijstand”? 

Dit zijn maar enkele van de vragen die omtrent het arrest gesteld kunnen worden 
en die in de literatuur gesteld zijn. De antwoorden kunnen naar mijn gevoel enkel 
gegeven worden door een “wetgever”. 
 
In de overvloedige literatuur die naar aanleiding van het arrest van 2 september 

2004 ontstaan is, waren er dan ook maar twee constanten: men was het erover eens 

dat de verhaalbaarheid voortaan bestaat – maar niemand wist helemaal precies 

                                            
422 Opvallend is dat één van de raadsheren die het arrest van 2 september 2004 zelf 
gewezen heeft, achteraf een noot geschreven heeft bij een uitspraak van een lagere rechter 
omtrent de invulling van het begrip “noodzakelijk” uit… het arrest van 2 september 2004: C. 
PARMENTIER, “Le caractère nécessaire de l'intervention de l'avocat, condition de la 
répétibilité des frais de défense”, (noot onder Bergen 8 november 2004), J.L.M.B. 2005, 678-
685. Moeten we deze noot misschien als een “Memorie van Toelichting” lezen bij het arrest 
van 2 september 2004? 
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wanneer en voor wie – en men ging er vanuit dat een wetgevende ingreep op korte 

termijn noodzakelijk was.423 Die noodzaak werd enkel maar bevestigd door de 

toestand van rechtsonzekerheid die in de lagere rechtspraak ontstaan is, doordat de 

feitenrechters het arrest van 2 september 2004 in de meest uiteenlopende zin 

interpreteerden en toepasten.424 Een laatste argument voor wetgevend ingrijpen ten 

slotte kwam van het Grondwettelijk Hof: dat vond de als gevolg van het arrest 

ontstane toestand discriminatoir en ging ervan uit dat die discriminatie enkel opgelost 

kan worden door een algemene wettelijke regeling omtrent de verhaalbaarheid, die 

voor alle rechtsonderhorigen op gelijke wijze geldt.425 

 
Net zoals in de casus van gerechtelijk privaatrecht gebeurde, heeft men hier 

immers geprobeerd de interpretatie van het Hof van Cassatie te laten toetsen door 
het Grondwettelijk Hof. Eens te meer echter heeft het Grondwettelijk Hof, terecht, 
zijn rol beperkt tot het toetsen van de grondwettigheid van de nieuwe regeling. Het 
Hof gaat daarom zonder meer uit van die interpretatie van de artikelen 1149, 1382 
en 1383 B.W. “volgens welke, inzake de contractuele of buitencontractuele 
aansprakelijkheid, het honorarium en de kosten van een advocaat een element 
kunnen zijn van de vergoedbare schade” en stelt zich geen vragen over de 

                                            
423 Zie o.m. 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; N. CLIJMANS, “De verhaalbaarheid van het 
honorarium en de kosten van de advocaat”, (noot onder Cass. 2 september 2004), RABG 
2005, 230-233; G. CLOSSET-MARCHAL en J. VAN DROOGHENBROECK, “La répétibilité 
des honoraires d'avocat à l'aune du droit judiciaire”, R.G.A.R. 2005, nr. 13945; H. DE RODE 
en J. GEORGE, “Vae victis! La répétibilité des honoraires d'avocat”, De Verz. 2005, 251-267; 
B. DE TEMMERMAN, “De verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand op het 
knooppunt van aansprakelijkheidsrecht en procesrecht”, R.W. 2004-05, 1401-1417; F. 
EVERS, “Discriminatie bij verhaalbaarheid erelonen valt niet meer te ontkennen”, De 
Juristenkrant 2006, afl. 135, 2-3; S. TACK, “Verhaalbaarheid verdedigingskosten”, NjW 2005, 
1298-1312; K. VAN KILDONCK, “Verhaalbaarheid advocatenhonorarium”, NjW 2005, 182-
197. Een mooi overzicht van de problematiek – van stand van zaken tot kritische reflecties en 
standpunten van politieke partijen – anno 2005 bood ook het Tegenspraakcahier over dit 
thema: MAGISTRATUUR EN MAATSCHAPPIJ (ed.), De verhaalbaarheid van de kosten van 
verdediging: en wat met de toegang tot de rechter?, Tegenspraakcahier 25, Brugge, Die 
Keure, 2005, 356 p., nadien aangevuld met een apart deel over rechtshulp: 
MAGISTRATUUR EN MAATSCHAPPIJ (ed.), De verhaalbaarheid van de kosten van 
verdediging: en wat met de toegang tot de rechter? Rechtshulp op de helling, 
Tegenspraakcahier 25bis, Brugge, Die Keure, 2005, 160 p. 
424 Zie G. HERMANS, “De terugvorderbaarheid van advocatenkosten: een schets van de 
standpunten in de rechtspraak en rechtsleer” in MAGISTRATUUR EN MAATSCHAPPIJ 
(ed.), De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de 
rechter?, Tegenspraakcahier 25, Brugge, Die Keure, 2005, 93-119. 
425 Zie de arresten van 19 april en 14 juni 2006, evenals dat van 17 januari 2007: 
Grondwettelijk Hof nr. 57/2006, 19 april 2006, J.T. 2006, 285, noot B. DE CONINCK; 
Grondwettelijk Hof nr. 95/2006, 14 juni 2006; Grondwettelijk Hof nr. 16/2007, 17 januari 2007. 
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wettelijkheid daarvan, enkel over de mogelijke discriminatoire gevolgen van zo’n 
interpretatie. Het Hof stelt vast dat die er zijn, maar zo stelt het Hof, die discriminatie 
volgt niet uit de artikelen 1149, 1382 en 1383 B.W. - de regels inzake 
aansprakelijkheid - maar uit het gebrek aan bepalingen die de rechter in het 
algemeen in staat stellen het honorarium en de kosten van een advocaat ten laste 
te leggen van de verliezende partij. “Het antwoord op de aan het Hof gestelde 
vragen kan slechts worden gevonden in een algehele oplossing waarin enkel de 
wetgever kan voorzien met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.”426  

 

142. Die wetgever was intussen in actie gekomen, maar had nog niet voor een 

oplossing kunnen zorgen. De verschillende hoger vermelde wetsvoorstellen die 

zonder bespreking hangende waren, werden terug opgenomen, en daar kwamen er 

een aantal nieuwe bij.427 Toch heeft het meer dan twee en een half jaar geduurd na 

het arrest van het Hof van Cassatie om een wetgevende oplossing door de Kamers 

gestemd te krijgen. De meningen over de beste aanpak van het probleem liepen in 

het parlement immers uiteen: in het bijzonder kwamen de plannen van de minister 

van Justitie ONKELINX in conflict met een door de oppositie overgenomen voorstel van 

de Ordes van advocaten.428 In haar laatste beleidsnota van 2006 heeft de minister 

zich echter node verzoend met het voorstel van de Ordes, dat de verhaalbaarheid wil 

invoeren langs een aanzienlijk verhoogde rechtsplegingsvergoeding en met uitsluiting 

                                            
426 Grondwettelijk Hof nr. 95/2006, 14 juni 2006, overweging B.14. Zoals dadelijk zal blijken 
heeft de wetgever die suggestie inmiddels ter harte genomen door een verdergaande 
verhaalbaarheid via een verhoogde rechtsplegingsvergoeding in het vooruitzicht te stellen; 
dat belet evenwel niet dat de wetgever er m.i. op basis van deze arresten ook voor had 
kunnen kiezen de cassatierechtspraak terug te fluiten door de verhaalbaarheid in haar 
geheel uit te sluiten of door haar forfaitair af te blijven doen via de identieke 
rechtsplegingsvergoeding. Het enige wat de wetgever zeker moest doen was een 
eenvormige regeling uitwerken voor alle betrokkenen in de geregelde rechtsgedingen. Voor 
het overige bleef zijn beleidsvrijheid compleet. 
427 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
rechtsplegingsvergoeding (ingediend door de heer DE GROOTE), Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 
1719/1 (overname voorstel Orde van Vlaamse Balies, zoals uiteengezet in onder meer H. 
LAMON, “De terugvorderbaarheid van de advocatenkosten: een (tussentijdse) stand van 
zaken”, Ad Rem 2005, afl. 1, 23-31); Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6°, en 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek (ingediend door de heren VANDENBERGHE en 
STEVERLYNCK), Parl. St. Senaat 2004-05, nr. 3-1342/1 (overname voorstel OVB); 
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de 
bijstand van een advocaat (ingediend door mevrouw TALHAOUI en de heer KONINCKX), Parl. 
St. Senaat 2005-06, nr. 3-1686/1 (te vergelijken met het, intussen vroegere, 
regeringsstandpunt, en overgenomen in de Kamer als stuk nr. 2618/1 door mevrouw CLAES 
en de heer MULS). 
428 Over deze tegenstelling leze men de “Woord/wederwoord”-bijdrage van de minister van 
Justitie en de OVB in de Juristenkrant (De Juristenkrant 2006, afl. 127, 3).  
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van het aansprakelijkheidsrecht, opdat er toch nog in deze legislatuur een oplossing 

zou kunnen komen.429 In december 2006 is dan ook in de commissie justitie van de 

Senaat een eerste wetsvoorstel gestemd, dat eind maart 2007 ook door de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers is goedgekeurd en dat op 21 april 2007 bekrachtigd en 

afgekondigd is door de Koning.430 De inwerkingtreding van de nieuwe regeling blijft 

evenwel afhankelijk van het aannemen van een noodzakelijk Koninklijk Besluit, wat 

pas in de tweede helft van 2007 zou gebeuren. Er is dan ook bepaald dat de nieuwe 

wet (pas) uiterlijk op 1 januari 2008 in werking treedt. Ook bevreemdend is dat de 

oorspronkelijke toelichting van het goedgekeurde voorstel, dat uiteindelijk verschijnt 

als een gecorrigeerde versie van het voorstel van de Ordes, niet helemaal 

overeenstemt met het opzet om daarbij aan te sluiten, vermits men ervoor gekozen 

heeft de voorstellen met de vroegere regeringsvisie te amenderen (die dus spreken 

van een licht verhoogde rechtsplegingsvergoeding en een bijkomende 

schadevergoeding op basis van indicatieve barema’s) eerder dan met de door de 

Orde geïnspireerde voorstellen te werken.431 

Voor een oplossing op werkelijk korte termijn, zoals die door de rechtsleer 

gevraagd en door de rechtspraak ongetwijfeld verhoopt werd, heeft de wetgever dus 

niet kunnen zorgen.432 Wat wel opvalt is dat in de meeste voorstellen, en ook in de 

                                            
429 Zie “Uit de beleidsnota van Onkelinx”, De Juristenkrant 2006, afl. 138, 3. De Eerste 
Minister zou zich tevoren ook reeds achter het voorstel van de OVB geschaard hebben (zie 
ORDE VAN VLAAMSE BALIES, “Advocatenkosten worden terugbetaalbaar”, 
persmededeling van 26 oktober 2006, www.advocaat.be (17 november 2006)). 
430 Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten 
verbonden aan de bijstand van een advocaat, B.S. 31 mei 2007 (tweede uitgave). Deze wet 
wijzigt de bepalingen i.v.m. de rechtsplegingsvergoeding in het Ger. W., teneinde via een 
verhoging daarvan bij K.B. de verhaalbaarheid te kunnen realiseren. Een cumulatie van deze 
verhoogde rechtsplegingsvergoeding met een verhaal van advocatenkosten via het 
aansprakelijkheidsrecht wordt uitgesloten. Deze rechtsplegingsvergoeding wordt ook 
toepasselijk gemaakt ten aanzien van de burgerlijke aspecten van een strafzaak en er wordt 
in een aanpassing van het stelsel van juridische bijstand voorzien (zie Parl. St. Senaat 2005-
06, nr. 3-1686, Kamer 2006-07, nr. 2891). 
431 Hierover H. LAMON, “Nieuwe gevaarlijke evoluties in discussie over verhaalbaarheid 
advocatenkosten”, De Juristenkrant 2006, afl. 139, 2-3. 
432 Dat is hem trouwens op heel wat kritiek en aanmaningen van zowel rechtsgeleerden als 
belangengroeperingen komen te staan (zie bijv. de persberichten van de OVB van 19 
december 2005 en 24 april 2006, te consulteren op www.advocaat.be, of het 
openingseditoriaal van DAL in het Journal des Tribunaux van 2006 (J.T. 2006, 1)). Toch 
moeten we ervoor oppassen niet al te kritisch te zijn ten opzichte van de wetgever op dit 
punt. We mogen niet vergeten dat deze snelle aanpassing enkel nodig is geworden op grond 
van de (ongeoorloofde?) tussenkomst van het Hof van Cassatie! 
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uiteindelijk wet geworden tekst, uitgegaan wordt van een zekere, zij het soms erg 

beperkte, verhaalbaarheid van advocatenkosten. De discussies draaiden vooral rond 

de mate van verhaalbaarheid en de praktische uitwerking van het systeem, waarbij 

natuurlijk ook de vrees van de advocatuur voor een baremisering van haar honoraria 

zijn invloed weer uitoefende. Toch valt op dat veel betrokkenen – zowel 

parlementairen als belangengroepen – gewonnen waren voor een invoering van 

minstens het principe van de verhaalbaarheid. Ook in de rechtsleer was er geen 

overdreven tegenkanting op dit punt – integendeel, dit is het enige punt waarop het 

arrest van het Hof van Cassatie vaak bijval vond – al was ik daar zelf geen 

onverdeeld voorstander van.433 De inhoudelijke suggestie van het Hof van Cassatie 

vond dus wel degelijk gehoor: er was blijkbaar een maatschappelijk draagvlak voor 

verhaalbaarheid, alleszins voldoende om een hernieuwde stellingname van de 

wetgever te vragen, die op de suggestie ten slotte ook is ingegaan. Het probleem zit 

hem echter in de manier waarop ons recht hervormd is. Het Hof heeft met één 

pennentrek de geldende regeling omtrent advocatenkosten van tafel geveegd en ons 

enkel een vaag, slechts op een beperkt aantal zaken toepasselijk, en bovendien 

moeilijk toe te passen beginsel in de plaats gegeven. Doordat het initiatief uitging van 

de rechtspraak en niet van de eigenlijke wetgever,434 heeft men immers niet meteen 

een volledig uitgewerkte nieuwe regeling kunnen invoeren. Het resultaat daarvan is in 

de eerste plaats rechtsonzekerheid en ongelijkheid geweest – nu al minstens twee 

jaar, allicht uiteindelijk ruim drie bij inwerkingtreding van de nieuwe regels op 1 

januari 2008, en in een rechtsstaat kan dat tellen! – en een ongepaste druk op de 

wetgever om op (al te?) korte termijn een gevoelig wetsontwerp te stemmen, 

waardoor die misschien sneller de neiging heeft gehad om kritiekloos de voorstellen 

van een belanghebbende partij als de Ordes te zullen overnemen. Al werd zijn 

inhoudelijke suggestie hier uiteindelijk gevolgd, toch dreigt het Hof van Cassatie met 

                                            
433 Zie mijn standpunt in P. SCHOLLEN en P. VAN ORSHOVEN, “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?, Tegenspraakcahier 25, Brugge, Die Keure, 2005, 263-266. 
434 Terecht spreekt VAN GERVEN in dit verband van “de wereld op zijn kop”. (W. VAN 
GERVEN, “De wereld op zijn kop?” in MAGISTRATUUR EN MAATSCHAPPIJ (ed.), 
Tegenspraakcahier 25…, 349-356). 
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dit soort arresten het rechtssysteem te dwingen tot de keuze tussen 

rechtsonzekerheid en haastwerk.  

 
Op dit punt komt er dus een verschilpunt aan het licht in het aanvoelen van de 

continentale jurist en de common law-denker. De common law-jurist zal er veel 
gemakkelijker vrede mee nemen dat er in een bepaald rechtsgebied enkel één 
richtinggevende uitspraak is van een hoogste rechtscollege en dat er latere 
rechtspraak moet afgewacht worden voor de verdere uitwerking van het systeem. 
Common law-rechtsgeleerden zullen ook eerder geneigd zijn zelf te gaan 
meedenken in, en te proberen richting te geven aan die verdere jurisprudentiële 
evolutie. De continentale jurist daarentegen zal zich veel sneller ongemakkelijk 
voelen bij zo’n toestand en op zoek gaan naar iemand die hem leiding en houvast 
kan geven: dat leidt enerzijds tot een zeer uitgebreide tekstanalyse van de 
betrokken uitspraak, anderzijds tot een zich wenden tot de wetgever. Dat is ook 
terecht: ons grondwettelijk stelsel gaat ervan uit dat het de wetgever is die dit soort 
algemene normen stelt. De verwachting dat de hervorming niet casuïstisch en 
“piecemeal” gebeurt, is dan ook grondwettelijk geïnspireerd en legitiem. 

 

Vanuit institutioneel-grondwettelijk oogpunt kan het arrest van 2 september 2004 

dan ook niet anders dan afgewezen worden. Het Hof van Cassatie is buiten zijn 

macht getreden en is zelf de maatschappelijke beleidslijnen gaan uitzetten. Dat gaat 

principieel te ver. Het Hof komt hier de wetgever niet meer ter hulp, maar neemt 

gewoon diens rol over. Doordat het Hof hier ook weer een beslissing nam die invloed 

heeft op een volledig leerstuk blijkt dit ook praktisch onhaalbaar. Toch lijkt de 

beslissing van het Hof zelfs in ons rechtssysteem niet geheel ontdaan van waarde. 

Het signaal tot herbezinning dat het Hof wou geven, mocht immers gegeven worden: 

ik zie niet in waarom het Hof van Cassatie, of ruimer gesteld de rechterlijke orde, het 

in een context van gescheiden, maar complementaire machten niet zou mogen 

signaleren aan de andere gezagsdragers wanneer het vanuit de praktijk van het 

rechtspreken een nood aan herbezinning over een bepaald thema vaststelt. In het 

licht van de huidige constitutionele schema’s kan het Hof die gezagsdragers echter 

niet simpelweg vragen om zich over de problematiek opnieuw te bezinnen. Daarom 

heeft het hier de doorbraak zelf geforceerd, met alle gevolgen vandien. Op basis van 

deze casus lijkt het daarom zinvol in een procedure te voorzien die de rechterlijke 

orde in staat stelt, eventueel bij monde van het Hof van Cassatie, bepaalde thema’s 

op de wetgevende agenda te plaatsen, zonder dat zij daarvoor een “wetgevende” 

rechterlijke uitspraak nodig heeft. We zullen ons doorheen de volgende casussen van 

dit hoofdstuk afvragen of zij dit aanvoelen bevestigen. 
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C. STAATSRECHT: HET RECHT OP SOCIALE BIJSTAND VAN 
REGULARISATIEAANVRAGERS 
 

143. Voor de derde casus van deze categorie, de casus van staatsrecht, richten 

wij onze aandacht op het recht op maatschappelijke dienstverlening.435 Sedert enkele 

decennia heeft de overheid de toekenning van deze hulp afhankelijk gemaakt van de 

verblijfsstatus van de aanvrager. In het bijzonder heeft zij de hulpverlening aan 

illegalen beperkt tot dringende medische hulp.436 In het kader van de 

regularisatieoperatie van 1999 – die een groot aantal illegalen de kans gaf om uit de 

illegaliteit te treden – rees de vraag of het loutere indienen van een aanvraag tot 

regularisatie voldoende was om aan de beperking van de maatschappelijke 

hulpverlening te ontsnappen. 

 
Over het feit dat het effectief verwerven van de regularisatie voldoende is om 

volledige hulpverlening te krijgen, bestaat er uiteraard geen twijfel. Het verblijf wordt 
daarmee immers legaal. De vraag waarop deze casus betrekking heeft, beslaat 
daarom enkel de periode “hangende” de regularisatieaanvraag. Daarbij moet nog 
opgemerkt worden dat een aantal regularisatieaanvragers voordien reeds recht 
hadden op volledige maatschappelijke dienstverlening op een andere grond, bijv. 
omdat zij nog niet volledig uitgeprocedeerd waren in het kader van de 
asielprocedure. Deze regularisatieaanvragers verliezen hun recht op 
maatschappelijke dienstverlening uiteraard niet door het indienen van hun 
aanvraag. De betwisting raakt daarom ook slechts die regularisatieaanvragers die 
ook voordien geen recht hadden op volledige dienstverlening. 

Toch mag het belang van de vraag niet te zeer gerelativeerd worden. De 
probleemstelling raakt immers nog steeds een belangrijk deel van de 
regularisatieaanvragers en dit gedurende een significante periode. De 
regularisatieoperatie werd immers wel aangekondigd als zijnde “snel en efficiënt”, 437 
maar heeft dat predikaat helaas niet (volledig) kunnen waarmaken. Bij de 
bespreking van de nieuwe asielwet van 2006 nog, moest vice-eerste voorzitter van 
de regularisatiecommissie, mevrouw VERCAMMEN, erop wijzen dat de 
werkzaamheden van de commissie nog steeds niet volledig beëindigd waren.438 

                                            
435 Zoals uitgewerkt in de O.C.M.W.-wet van 8 juli 1976 (B.S. 5 augustus 1976). Dit recht is 
later tot grondrecht verheven als één van de sociaal-economische grondrechten uit artikel 23 
van de Grondwet (ingevoegd bij de grondwetswijziging van 31 januari 1994, B.S. 12 februari 
1994). 
436 Artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet, waarover later meer. 
437 Uitdrukking gebruikt door premier VERHOFSTADT op 8 oktober 1999, zie B. BRINCKMAN, 
“Standpunt: Dit land kan beter”, De Morgen 11 oktober 1999, 2. 
438 Met mondjesmaat immers worden de laatste door het parket wegens fraude in beslag 
genomen dossiers naar de commissie teruggestuurd en behandeld. Zie Wetsontwerp tot 
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Verslag namens de commissie 
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Voor heel wat regularisatieaanvragers heeft de periode van onzekerheid dan ook 
beduidend langer geduurd dan de periode van één jaar, waarin men de 
regularisatieoperatie aanvankelijk hoopte af te ronden.439 Om hen in de 
tussenperiode in hun levensonderhoud te kunnen laten voorzien, werd hen wel de 
mogelijkheid gegeven om een voorlopige arbeidsvergunning te krijgen.440 

 

Het Hof van Cassatie heeft de vraag of een regularisatieverzoek volstond voor 

volledige maatschappelijke dienstverlening, tot drie keer toe positief beantwoord. 

Deze rechtspraak lijkt echter moeilijk te verzoenen met zowel de tekst van de wet als 

met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat die wet grondwettig achtte. 

 

  144. Het Hof van Cassatie baseert zijn standpunt op een samenlezing van de 

bepalingen van de O.C.M.W.-wet met die van de Regularisatiewet.441 Dat kan 

verbazing wekken. Op basis van diezelfde bepalingen en hun parlementaire 

                                                                                                                                         
voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt, Parl. St. Kamer 
2005-06, nr. 2478/8, 181. 
439 Van de 37.158 dossiers (goed voor meer dan 50.000 personen, een dossier kan immers 
betrekking hebben op één of meer personen) die begin 2000 in het kader van de 
regularisatieoperatie werden ingediend, werd het merendeel pas behandeld in de loop van 
2001. Het oprichten en opstarten van de werkzaamheden van de regularisatiecommissie had 
immers enige tijd gekost (de wederwaardigheden van deze commissie werden destijds 
herhaaldelijk bevraagd in het parlement, zie bijv. de Vraag om uitleg van de heer Mohamed 
DAIF over de “regularisatieoperatie van de mensen zonder papieren” (nr. 2-220), Hand. 
Senaat 2000-01, 12 oktober 2000, 21-28, of de Mondelinge vraag van de heer Jean CORNIL 
over de “uitvoering van de regularisatiewet” (nr. 2-515), Hand. Senaat 2000-01, 22 februari 
2001,19-22). In de loop van 2001 werd de deadline voor het afronden van de operatie nog 
enkele malen verschoven. Het grootste deel van het werk was uiteindelijk achter de rug in 
het voorjaar van 2002. In september 2002 was er reeds in 35.573 dossiers een beslissing 
genomen (Vr. en Antw. Senaat 2001-02, 10 september 2002, 3261-3263 (Vr. nr. 1955 
NAGY)). Van de overblijvende dossiers moesten er op 29 oktober 2003 nog 963 behandeld 
worden (Hand. Senaat 2003-04, 6 november 2003, 37-38). Op  20 juli 2004 waren dat er nog 
763, waarvan het merendeel in beslag genomen was door het parket (Vr. en Antw. Kamer 
2003-04, 23 augustus 2004, 6944-6945 (Vr. nr. 102 TASTENHOYE)).  
440 Omzendbrief van 6 april 2000 betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor 
buitenlandse onderdanen die een aanvraag tot regularisatie van hun verblijf hebben 
ingediend (B.S. 15 april 2000), gewijzigd bij omzendbrief van 6 februari 2001 (B.S. 24 
februari 2001). 
441 Cass. 7 juni 2004, R.W. 2004-05, 1058, concl. A. DE RAEVE, noot G. MAES en NjW 
2005, 129, noot; Cass. 7 oktober 2002, Pas. 2002, I, 1843, concl. J. LECLERCQ en J.L.M.B. 
2002, 1850, noot D. DE ROY; Cass. 17 juni 2002, Pas. 2002, I, 1385, concl. J. LECLERCQ, 
J.T.T. 2002, 407, concl. J. LECLERCQ, R.R.D. 2002, 249, noot M. DUMONT en J.L.M.B. 
2002 (weergave), noot J. FUNCK. Het Hof heeft zijn motivering in 2004 wat bijgeschaafd ten 
opzichte van 2002, maar in alle arresten staat de verhouding tussen artikel 14 
Regularisatiewet en het doel van artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet centraal; ik kom hierop verder 
nog terug. 
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voorbereiding kan men immers tot exact het tegengestelde antwoord komen, zoals 

ook blijkt uit een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof, dat zich in deze materie, 

zoals nog zal blijken, bijzonder ver op het terrein van de legaliteit (in tegenstelling tot 

de grondwettigheid) gewaagd heeft.442 Dat andere antwoord lijkt zich zelfs als het 

juiste antwoord op te dringen. 

De beperking van de maatschappelijke dienstverlening in hoofde van illegalen is 

terug te vinden in artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet. Artikel 57, dat het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn tot taak stelt de personen en gezinnen de 

dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is, maakte 

aanvankelijk geen onderscheid naargelang het verblijfsstatuut van de noodlijdende 

persoon.443 Doorheen opeenvolgende wetswijzigingen in 1984, 1992 en 1996 heeft 

de wetgever evenwel de dienstverlening aan illegalen teruggeschroefd tot het 

verlenen van dringende medische hulp.444 In zijn huidige versie luidt (het relevante 

deel van) artikel 57 § 2 dan ook: 

 
“In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot:  
 
1° het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een 
vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft; […]” 

 

Deze bepaling is bedoeld om toepassing te vinden op alle illegalen. De Memorie 

van Toelichting bij de wet van 1996 laat hierover geen twijfel bestaan.  

 
                                            
442 Grondwettelijk Hof nr. 203, 204 en 205/2004, 21 december 2004; Grondwettelijk Hof nr. 
14, 15, 16 en 17/2002, 17 januari 2002; Grondwettelijk Hof nr. 131/2001, 30 oktober 2001, 
J.L.M.B. 2002, 268, noot F. ABU DALU, R.W. 2001-02, 881, noot D. TORFS, T. Vreemd. 
2002, 32, noot S. BOUCKAERT en J. dr. jeun. 2002, afl. 1, 32. In de rechtsleer wordt deze 
analyse gedeeld door RAUWS: W. RAUWS, “Het recht op maatschappelijke dienstverlening 
van illegalen die een regularisatieaanvraag indienden: het Hof van Cassatie versus het 
Arbitragehof”, (noot onder Arbh. Gent 7 november 2002), R.W. 2003-04, 667-669. 
443 Ook artikel 1 O.C.M.W.-wet stelt zonder onderscheid dat “elke” persoon recht heeft op 
maatschappelijke dienstverlening. 
444 Wet 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen 
en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, B.S. 12 juli 1984, 
10.095 (art. 11); Wet 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, B.S. 9 
januari 1993, 212 (art. 151); Wet 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, B.S. 5 oktober 1996, 25.616 (art. 65). 
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“De herziene bepalingen tonen aan dat alle vreemdelingen gelijk worden behandeld. 
De taak van het O.C.M.W. is ten aanzien van elke illegale vreemdeling beperkt tot 
het verlenen van dringende medische hulp.”445 

 

Eind 1999 heeft de wetgever vervolgens een eenmalige regularisatieoperatie op 

poten gezet.446 Het doel van deze operatie was om een groot aantal personen die op 

1 oktober 1999 onregelmatig in ons land verbleven geval per geval “wit te wassen” 

volgens bepaalde vooraf vastgelegde criteria (terug te vinden in artikel 2 van de 

Regularisatiewet). Op die manier wou men de achterstand van de asielinstanties 

wegwerken en de immigratiesituatie van ons land tijdelijk saneren, zodat met een 

(relatief) schone lei een nieuw asielbeleid kon worden uitgetekend. De illegale 

vreemdelingen die meenden aan de criteria te voldoen, konden gedurende een korte 

periode van drie weken aan het begin van het jaar 2000 (10 tot 31 januari) een 

aanvraag tot regularisatie indienen. Werd die aanvraag goedgekeurd, dan kreeg de 

vreemdeling een machtiging tot onbeperkt verblijf (met toepassing van artikel 13 

Vreemdelingenwet). Door de goedkeuring van de aanvraag werd zijn verblijf aldus 

gelegaliseerd. 

Het was niet de bedoeling van de wetgever dat de loutere indiening van een 

aanvraag tot regularisatie al een wijziging zou teweegbrengen in het verblijfsstatuut 

van de aanvrager. Dat is ook logisch: het is niet omdat men die wijziging vraagt, dat 

men die ook automatisch krijgt.447 Wel heeft de wetgever het nuttig geacht om de 

                                            
445 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
Parl. St. Kamer 1995-96, nr. 364/1, 59 – eigen cursivering. 
446 Wet 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde 
categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, B.S. 10 januari 
2000, 578 (err. B.S. 2 februari 2000, 3.921). Deze wet kwam er nadat een eerdere poging om 
de regularisatieoperatie bij K.B. op te zetten door de Raad van State onwettig was bevonden 
(zie het K.B. 6 oktober 1999 tot bepaling van de criteria die rechtvaardigen dat er een 
aanvraag tot regularisatie van verblijf ingediend wordt zonder dat men het bewijs moet 
leveren van de buitengewone omstandigheden bedoeld in artikel 9, derde lid, van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 7 oktober 1999, 37.912, geschorst door het arrest 
nr. 82.791 van de afdeling Administratie van Raad van State van 8 oktober 1999). 
447 Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van 
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied. Verslag namens de commissie voor de 
binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt, Parl. St. Kamer 1999-2000, 
nr. 234/5, 9 (hierna Verslag Kamer): “Dit wetsontwerp voert geenszins een onvoorwaardelijk 
en automatisch recht in op regularisatie. Het laat aan sommige illegalen toe te vragen dat 
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aanvragers gerust te stellen dat hij van hun aanvraag ook geen misbruik zou maken 

om hen te lokaliseren en om hen vervolgens als het ware “stiekem”, zonder de 

beslissing over hun aanvraag af te wachten, het land uit te zetten. Dat werd bepaald 

in artikel 14 van de Regularisatiewet: 

 
“Behalve voor maatregelen tot verwijdering die gemotiveerd zijn door de openbare 
orde of de nationale veiligheid of tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt aan 
de voorwaarden bepaald in artikel 9, zal er niet feitelijk worden overgegaan tot 
verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de dag waarop een negatieve 
beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12.” (eigen cursivering)  

 

Dit artikel is een uiting van elementaire fair play. Het garandeert de illegaal dat de 

regularisatieoperatie geen lokmiddel is van een kwaadwillige overheid die een 

deloyaal uitzettingsbeleid wil voeren. Het is evenwel, zo geeft de wetgever aan, ook 

niet meer dan dat: het heeft enkel betrekking op de materiële acties van de 

asieloverheden, maar brengt geen wijziging in de juridische situatie van de 

regularisatieaanvragers:  

 
“Dit artikel bekrachtigt het principe volgens hetwelk er niet zal worden overgegaan 
tot een effectieve verwijdering van de aanvragers tijdens de onderzoeksperiode van 
hun aanvraag. M.a.w. wanneer een verwijderingsmaatregel beslist werd, blijft deze 
bestaan maar er wordt over gewaakt dat deze materieel niet wordt uitgevoerd tot op 
de dag van de eventuele negatieve beslissing.” 448 

 

Zolang zijn aanvraag niet is goedgekeurd, blijft de illegale regularisatieaanvrager 

dus illegaal en onder de geldingskracht van artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet. Met 

betrekking tot het recht op maatschappelijke hulpverlening werd dit principe nog 

herhaalde malen bevestigd, zowel door de regering die het wetsontwerp opstelde, als 

door een aantal van de commissieleden. 

Zo lezen we in de Memorie van Toelichting van de regering: 

 
“Om tegemoet te komen aan de bemerkingen van de Raad van State dient 
gepreciseerd te worden dat deze wet niet de bedoeling heeft het recht op sociale 

                                                                                                                                         
hun verblijfssituatie zou geregulariseerd worden […]. Het gaat om een gunst die de regering 
slechts eenmaal zal toestaan.” 
448 Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van 
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 234/1, 18 
(hierna Wetsontwerp) – eigen cursivering. 
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uitkeringen te doen ontstaan voor wie er anders geen zou hebben. Er wordt enkel 
een uitzonderlijke mogelijkheid in het leven geroepen om een wettig verblijf te 
verkrijgen. Het louter indienen van een verzoek daartoe opent geen recht op 
maatschappelijke hulpverlening […].”449 

 

Ook tijdens de commissiebespreking van het wetsontwerp beklemtoonde de 

minister dit standpunt en gold het als uitgangspunt van de bespreking.450 Een 

amendement om deze positie uitdrukkelijk in de wettekst op te nemen werd 

ingetrokken als zijnde overbodig.451  

Ook in de plenaire bespreking van het wetsontwerp in de Kamer, vervolgens, 

beklemtoonden verschillende fracties dit standpunt.452 

Een laatste element, ten slotte, in de wetsgeschiedenis dat deze oplossing 

ondersteunt, is het advies van de Raad van State.453 Dit advies – hoewel vaak 

geciteerd door auteurs die de tegengestelde oplossing voorhouden, maar wier 

idealisme naar mijn gevoel soms hun juridische analyse kleurt – maakt duidelijk dat 

er geen twijfel hoeft te zijn over wat de wetgever beslist heeft, maar enkel over of hij 

dat mocht doen. De afdeling wetgeving geeft immers in haar advies aan dat een 

bepaling als deze van artikel 14, “die er op neerkomt de verplichting om het 

grondgebied te verlaten gedurende een welbepaalde termijn op te schorten, gelet op 

het feit dat het opleggen van dwang immers wettelijk wordt uitgesloten, zou strijdig 

kunnen worden geacht met de grondwettelijke bepalingen inzake gelijkheid en niet-

discriminatie, mocht deze bepaling in het voorontwerp niet gepaard gaan van een 

afwijking van artikel 57 § 2 van de [O.C.M.W.-wet], die zou gelden voor de duur van 

de regularisatieprocedure, en die het mogelijk zou maken aan de betrokken 

                                            
449 Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 234/1, 5. 
450 Verslag Kamer, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 234/5, 50, 60 en 65; zie ook Wetsontwerp 
betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen 
verblijvend op het grondgebied. Verslag namens de commissie voor de binnenlandse en 
administratieve aangelegenheden, Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-202/3, 36 (hierna 
Verslag Senaat). 
451 Verslag Kamer, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 234/5, 92; hetzelfde gebeurde in de 
Senaat: Verslag Senaat, Parl. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-202/3, 57-58. 
452 Hand. Kamer 1999-2000, 24 november 1999, 7, 8, 11, 31-32: de verslaggeefster vermeldt 
dit als een toelichting van de minister en een belangrijk aandachtspunt van de SP; nadien 
hameren zowel de spreker van de VLD (de heer CORTOIS) als die van de SP (de heer 
PEETERS) nogmaals uitdrukkelijk op deze regel.   
453 Opgenomen in Wetsontwerp, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 234/1, 25 ev., het citaat 
bevindt zich op p. 31, de cursivering is de mijne. 
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vreemdelingen het recht op maatschappelijke bijstand te verlenen.” Voor de Raad 

bleef artikel 57 § 2 dus principieel gelden, tenzij de wetgever daarvan afweek, wat hij 

niet heeft willen doen. 

Op basis van al de voorgaande elementen lijkt (verder) interpreteren van de 

wetgeving mij dus niet nodig. De wet heeft immers een duidelijke betekenis: artikel 57 

§ 2 O.C.M.W.-wet blijft gewoon gelden tijdens de regularisatieprocedure; de 

Regularisatiewet wijzigt daaraan niets om de simpele reden dat de wetgever geen 

wijzigingsbepaling heeft willen opnemen. De enige vraag die men op basis van de 

wettekst en de wetsgeschiedenis zinvol kan stellen is die naar het grondwettig 

karakter van deze regeling. 

 

145. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het Hof van Cassatie toen het in 

september 2001 een eerste maal met deze problematiek geconfronteerd werd, 

besloot een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.454 Dat het 

probleem op dat moment aan het Hof van Cassatie voorgelegd werd, was trouwens 

op zich ook geen verrassing, vermits een groot deel van de arbeidsrechtbanken zich 

tegen de wettelijke oplossing verzette en er ook in de rechtsleer een hevige 

controverse woedde.455 Het Hof besloot, na te hebben vastgesteld dat de zaak 

betrekking had op illegalen waarvan de regularisatieaanvraag hangende was, en ten 

opzichte waarvan op grond van artikel 14 dus feitelijk niet tot gedwongen uitzetting 

zou worden overgegaan, in de volgende bewoordingen tot het stellen van een 

prejudiciële vraag, waarbij ik bewust citeer uit de oorspronkelijke Franstalige tekst 

van het arrest, om redenen die verderop duidelijk zullen worden:   

 

                                            
454 Cass. 10 september 2001, Arr. Cass. 2001, 1408 en Pas. 2001, I, 1356. 
455 Voor een beschrijving van de verschillende standpunten in de (lagere) rechtspraak en 
rechtsleer in die periode kan doorverwezen worden naar enkele zeer goed gedocumenteerde 
bijdragen: o.m. D. CUYPERS en K. LAVEYT, “Maatschappelijke dienstverlening en 
regularisatieprocedure: a bridge too far?” in M. FOBLETS, B. HUBEAU en D. VANHEULE 
(eds.), Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen. Deel 7, Brugge, Die Keure, 
2002, (43) 54-67; D. TORFS, “Dan toch geen steun voor personen die een aanvraag tot 
regularisatie hebben ingediend”, (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 131/2001, 30 oktober 
2001), R.W. 2001-02, 885-888; zeker ook S. BOUCKAERT, “Het recht op OCMW-steun van 
aanvragers onder de Regularisatiewet - Enkele bedenkingen bij het arrest nr. 131/2001 van 
het Arbitragehof”, (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 131/2001, 30 oktober 2001), T. Vreemd. 
2002, 36-50, die doorheen zijn analyse van het arrest van het Grondwettelijk Hof ook een 
zeer ruime bespreking geeft van de vroegere lagere rechtspraak. 
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“Attendu que le moyen, en ces branches, soutient que, dès lors que les défendeurs 
séjournent illégalement dans le Royaume, au sens de l’article 57 § 2 de la loi du 8 
juillet 1976, l’aide sociale ne peut leur être accordée; 
 
Que se pose la question de savoir si cette disposition légale, qui serait applicable à 
des étrangers qui ne peuvent légalement être éloignés du territoire belge [op grond 
van artikel 14 Regularisatiewet], ne viole pas les principes constitutionnels d’égalité 
et de non-discrimination; qu’il y a lieu de poser à la Cour d’Arbitrage la question 
préjudicielle libellée au dispositif du présent arrêt;” 456 

 

Het Hof stelde vervolgens de (prejudiciële) vraag of artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet 

“en ce qu’il traite de la même manière” de illegalen die al dan niet gedwongen 

verwijderd kunnen worden van het grondgebied, de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet niet schendt. Deze vraag sluit aan bij de door de afdeling wetgeving van de 

Raad van State bij de totstandkoming van de wet geuite kritiek, en werd in min of 

meer gelijke bewoordingen eerder reeds door een hele resem lagere rechters aan 

het Grondwettelijk Hof voorgelegd. 

Eerst in een arrest van 30 oktober 2001, en vervolgens in vier arresten van 17 

januari 2002, heeft het Grondwettelijk Hof deze vragen negatief beantwoord. Het 

Grondwettelijk Hof toont begrip voor het beleid van de wetgever en zegt voor recht 

dat “artikel 57 § 2 [O.C.M.W.-wet] de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet 

in samenhang gelezen met de artikelen 23 en 191 van de Grondwet, met artikel 11.1 

[I.V.S.C.R.] en met artikel 3 [E.V.R.M.] niet schendt, in de interpretatie dat het recht 

op maatschappelijke dienstverlening beperkt wordt tot dringende medische hulp voor 

de illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die een aanvraag tot 

regularisatie heeft ingediend op grond van de wet van 22 december 1999, zolang zijn 

verblijf niet is geregulariseerd.” 457 

De voornaamste grondslag voor deze beslissing ligt in de overweging dat het Hof 

het niet onredelijk vindt voor een staat om een regularisatieoperatie op poten te 

zetten zonder zich reeds financieel te engageren tegenover de mogelijke 

begunstigden, nog voordat uitgemaakt is of zij aan de voorwaarden daarvoor 

voldoen. Zowel budgettaire overwegingen als de vrees voor proceduremisbruik (het 

vermijden van onterechte aanvragen, met de enkele bedoeling om steun te kunnen 

                                            
456 Cass. 10 september 2001, Pas. 2001, I, (1356) 1363. 
457 Grondwettelijk Hof nr. 131/2001, 30 oktober 2001, J.L.M.B. 2002, 268, noot F. ABU 
DALU, R.W. 2001-02, 881, noot D. TORFS, T. Vreemd. 2002, 32, noot S. BOUCKAERT en 
J. dr. jeun. 2002, afl. 1, 32; Grondwettelijk Hof nr. 14, 15, 16 en 17/2002, 17 januari 2002. 
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trekken) kunnen deze maatregel verantwoorden. Doordat het hier gaat om illegale 

vreemdelingen die ook tevoren reeds geen recht op volledige dienstverlening 

hadden, steunt de maatregel op een objectief criterium. De betrokkenen bevinden 

zich immers door hun eigen toedoen in een onwettige verblijfssituatie. Het is dan ook 

niet kennelijk onredelijk voor de overheid om het eventuele voordeel dat aan de 

regularisatie verbonden is, pas te geven eens die verworven is.  

Wat specifiek het argument op grond van artikel 14 Regularisatiewet betreft, stelt 

het Hof dat die maatregel een zaak van elementaire redelijkheid was. “Het ware 

immers niet redelijk geweest illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdelingen, 

die vaak clandestien op het grondgebied verblijven, uit te nodigen zich bekend te 

maken zonder hen de waarborg te geven dat zij “feitelijk” niet zouden worden 

verwijderd. Het is echter al evenmin redelijk,” aldus het Hof, “te stellen dat het 

verlenen van die waarborg grondwettelijk slechts mogelijk zou zijn, indien het 

gepaard zou gaan met het verlenen van een recht op maatschappelijke 

dienstverlening, ook al is niet uitgemaakt dat zij aan de voorwaarden voor 

regularisatie voldoen.” Het argument van zowel de afdeling wetgeving van de Raad 

van State als het Hof van Cassatie dat artikel 14 noodzakelijk gepaard moest gaan 

met een afwijking van artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet wordt dus afgewezen. Zaak 

afgesloten, zou je denken, maar niets bleek minder waar. 

 

  146. Na de arresten van het Grondwettelijk Hof van oktober 2001 en januari 

2002, heeft het Hof van Cassatie immers het geweer van schouder veranderd. In drie 

arresten – één van 17 juni 2002 in een zaak waarin het geen prejudiciële vraag aan 

het Grondwettelijk Hof had gesteld, een tweede van 7 oktober 2002 in een zaak 

waarin het dat wél had gedaan, en een derde op 7 juni 2004 in voltallige zitting 

waarin de motivering nog wat verfijnd werd – heeft het Hof van Cassatie immers 

artikel 57 § 2 van de O.C.M.W.-wet zo “geïnterpreteerd” dat het niet toepasselijk is op 

regularisatieaanvragers en dit niettegenstaande de niet-ongrondwettigheidsverklaring 

van artikel 57 § 2 door het Grondwettelijk Hof in de interpretatie mocht het dat wel 

zijn.458 Op die manier hoopte het Hof van Cassatie zonder formeel het gezag van 

                                            
458 Cass. 7 juni 2004, R.W. 2004-05, 1058, concl. A. DE RAEVE, noot G. MAES en NjW 
2005, 129, noot; Cass. 7 oktober 2002, Pas. 2002, I, 1843, concl. J. LECLERCQ en J.L.M.B. 
2002, 1850, noot D. DE ROY; Cass. 17 juni 2002, Pas. 2002, I, 1385, concl. J. LECLERCQ, 
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gewijsde van het arrest van het Grondwettelijk Hof te schenden, toch de leer daarvan 

buitenspel te zetten. Het is immers niet zo dat het Hof van Cassatie de bij het 

Grondwettelijk Hof door het Hof van Cassatie zelf bevraagde, en door het 

Grondwettelijk Hof niet ongrondwettig bevonden, wetsbepaling zelf opnieuw wil 

toetsen aan de Grondwet, neen, het Hof van Cassatie geeft daaraan gewoon een 

andere (en diametraal tegengestelde) interpretatie. En is het Hof van Cassatie niet de 

ultieme hoeder van de wetsinterpretaties? 

Dat laatste klopt, en de reactie van het Grondwettelijk Hof op deze rechtspraak 

ging dan allicht iets te ver. In drie arresten van 21 december 2004 heeft het 

Grondwettelijk Hof immers geprobeerd de door hemzelf grondwettig verklaarde 

interpretatie bindend op te leggen aan de gewone hoven en rechtbanken door erop te 

wijzen dat het in zijn arrest van 1 maart 2001, waarmee het vernietigingsberoep 

tegen artikel 14 Regularisatiewet werd verworpen,459 reeds impliciet maar zeker 

geoordeeld had dat de Regularisatiewet artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet niet had 

gewijzigd.460 Deze interpretatieve beslissing zou dan delen in de bindende kracht ten 

aanzien van “de rechtscolleges” die dat verwerpingsarrest op grond van artikel 9 § 2 

Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof heeft voor “wat de door die arresten beslechte 

rechtspunten betreft”. Dit gaat wellicht wat ver – het oordeel was immers slechts 

impliciet en men kan zich afvragen of het wel dit soort rechtspunten is dat de 

bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof beoogt461 – maar het Grondwettelijk Hof legt 

                                                                                                                                         
J.T.T. 2002, 407, concl. J. LECLERCQ, R.R.D. 2002, 249, noot M. DUMONT en J.L.M.B. 
2002 (weergave), noot J. FUNCK. 
459 Grondwettelijk Hof nr. 32/2001, 1 maart 2001; zie ook reeds het afwijzende arrest op de 
vordering tot schorsing: Grondwettelijk Hof nr. 106/2003, 25 oktober 2000. 
460 Grondwettelijk Hof nr. 203, 204 en 205/2004, 21 december 2004. 
461 Zou het hier niet enkel gaan om grondwettigheidsoordelen? Naar aanleiding van onder 
meer deze arresten is overigens een bijzonder boeiende discussie ontstaan over de mate 
waarin het Grondwettelijk Hof de hoven en rechtbanken op het vlak van interpretatie 
bindende richtlijnen kan geven. Zie hierover in het bijzonder het verslag van de eerste 
werkgroep van het in 2005 georganiseerde symposium over de verhouding tussen de 
hoogste rechtscolleges, evenals het eerste capitum selectum: P. MARTENS en B. 
RENAULD, “De interpretatie en de kwalificatie van de referentienormen en de te toetsen 
norm. Verslag van werkgroep 1”, evenals I. VEROUGSTRAETE en A. DE WOLF, “Capitum 
selectum I/1. De wet uitgelegd door de rechter: een neveneffect van de democratie”, beide in 
X. (ed.), De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van 
State. Verslagboek van het symposium van 21 oktober 2005, Brugge, Die Keure, 2006, 1-54 
(i.h.b. 19-34) resp. 55-72; zie vroeger reeds: F. BOUQUELLE, “La Cour d'arbitrage, le 
pouvoir judiciaire et l'interprétation de la loi”, Soc. Kron. 2005, 245-247; P. MARTENS, “La 
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in zijn legaliteitsonderzoek wel de vinger op de wonde in de motivering van het Hof 

van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie stelt zijn nieuwe interpretatie immers voor als een 

systematische interpretatie waarbij vooral de verhouding tussen het doel achter 

artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet en de regel van artikel 14 Regularisatiewet centraal 

geplaatst wordt. Artikel 14 Regularisatiewet zou het oogmerk van artikel 57 § 2 

immers dusdanig onbereikbaar maken dat geen redelijke wetgever dat artikel nog 

van toepassing zou kunnen laten op regularisatieaanvragers. 

 
“Overwegende dat artikel 57 § 2, eerste lid, van de O.C.M.W.-wet bepaalt dat [wat 
wij al weten, …] 
 
Dat de wetgever met  die bepaling tot doel had de illegaal verblijvende 
vreemdelingen te ontmoedigen om nog langer in België te blijven.  
 
[…] 
 
Dat artikel 14 van die wet [de Regularisatiewet] bepaalt dat [wat wij al weten, …] 
 
Dat de vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond van de 
wet van 22 december 1999, aldus door de wet gemachtigd wordt om op het 
grondgebied van het Rijk te verblijven; dat hij mitsdien tot zolang over zijn aanvraag 
niet is beslist niet kan beschouwd worden, wat de hem te verlenen steun betreft, als 
een persoon die illegaal in het Rijk verblijft in de zin van artikel 57, § 2, O.C.M.W.-
wet”462  
 

Het centrale argument van het Hof van Cassatie lijkt dus te zijn dat men de 

beperking van artikel 57 § 2 niet kan toepassen op iemand die men toelaat in het 

land te verblijven, of toch minstens, zou ik daaraan willen toevoegen om de juiste 

draagwijdte van artikel 14 te vatten, niet zou dwingen te vertrekken. Het doel van 

artikel 57 is immers precies om mensen te ontmoedigen te blijven. Deze motivering 

                                                                                                                                         
Cour de cassation et la Cour d'arbitrage: les paradoxes du respect” in X. (ed.), Imperat lex: 
liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 97-120. 
462 Geciteerd, met weglating van een aantal reeds vermelde citaten van wetgeving, uit het 
arrest van 7 juni 2004. De arresten van 2002 bevatten een gelijkaardige motivering, zij het 
dat die toen nog expliciet in verband werd gebracht met artikel 23 van de Grondwet (hetgeen 
het Hof hier allicht bewust achterwege gelaten heeft om het verwijt te vermijden dat het de 
wet zelf aan de Grondwet zou toetsen). Ook werd er toen nog gesteld dat artikel 57 § 2 niet 
van toepassing was op de regularisatieaanvrager “ook al is zijn verblijf illegaal”, terwijl dat 
hier wordt bijgeschaafd tot de vaststelling dat deze “niet illegaal is in de zin van artikel 57 § 
2”. Het gelegde verband tussen het opzet van artikel 57 § 2 en artikel 14 kwam toen echter 
ook al prominent naar voren. 
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kan natuurlijk maar steek houden als de aanzet tot vertrekken meteen ook het enige 

doel zou zijn van artikel 57 § 2. Het Grondwettelijk Hof wijst er echter op dat dat in 

werkelijkheid niet het geval is:463  

 
“De beperking van de maatschappelijke dienstverlening tot dringende medische 
hulp is niet alleen gemotiveerd door het oogmerk de illegaal op het grondgebied 
verblijvende vreemdelingen ertoe aan te sporen het grondgebied te verlaten, maar 
ook door het feit dat de Staat niet dezelfde verplichtingen op zich dient te nemen ten 
aanzien van de noden van wie illegaal op het grondgebied verblijft als ten aanzien 
van wie er op wettige wijze verblijft.”464  

 

Deze meervoudigheid van doelen blijkt ook uit de parlementaire werkzaamheden 

van de opeenvolgende wijzigingen aan artikel 57 in 1984, 1992 en 1996: naast de 

zorg om illegalen aan te zetten te vertrekken, bleken die immers ook ingegeven door 

zowel budgettaire overwegingen als de wens geen nieuwe illegalen aan te trekken en 

– beleidsmatig zeker betwistbaar – het algemene aanvoelen dat een beroep van 

illegalen op onze maatschappelijke voorzieningen zou neerkomen op “misbruik”.465 

Of we het daar nu inhoudelijk mee eens zijn of niet, de beperking die het Hof van 

Cassatie aanbrengt in die doelstellingen, en waarop zijn “interpretatie” van artikel 57 

§ 2 stoelt, kan in dat licht niet overtuigen.466 

                                            
463 Al had het misschien eerder in arrest 51/94 wel de indruk gegeven dat het dit doel zelf ook 
wel als het belangrijkste doel beschouwde (Grondwettelijk Hof nr. 51/94, 29 juni 1994, 
overweging B.4.3; zie ook Grondwettelijk Hof nr. 43/98, 22 april 1998, overweging B.31). 
464 Grondwettelijk Hof nr. 204/2004, 21 december 2004, overweging B.12.6. 
465 Wat de wijziging van 1984 betreft, zie: Wetsontwerp betreffende sommige aspecten van 
de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit, Parl. St. Kamer 1983-84, nr. 756/1, 3 (aanlokking nieuwe immigratie 
beperken);  Wetsontwerp… Verslag namens de commissie voor de justitie, Parl. St. Kamer 
1983-84, nr. 756/21, 11, 26, 87-88 (“misbruik”, principiële houding, betwiste budgettaire 
motieven); Wetsontwerp… Verslag namens de commissie voor de justitie, Parl. St. Senaat 
1983-84, nr. 660/2, 7 (“misbruik”). Wat de wijziging van 1992 betreft, zie: Ontwerp van wet 
houdende sociale en diverse bepalingen, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 526/1, 42 (uitgaven 
onder controle houden); Ontwerp… Verslag namens de commissie voor de volksgezondheid 
en het leefmilieu, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 526/5, 3 (aanlokking nieuwe immigratie 
beperken); Ontwerp… Verslag namens de commissie voor de volksgezondheid en het 
leefmilieu, Parl. St. Kamer 1992-93, nr. 752/6, 2-3 (budgettaire motieven, bevorderen vrijwillig 
vertrek). In 1996 werd minder stilgestaan bij de motivering van de beperking omdat men dat 
principe reeds aanvaard achtte sinds 1992; men wou hoofdzakelijk de teksten verduidelijken.    
466 Dat heeft een groot aantal auteurs niet tegengehouden om deze oplossing toch, eerst te 
bepleiten, vervolgens te verdedigen, soms wat te hevig, maar waarbij meestal het 
ideologische vuur charmerend brandde: zie bijv. F. ABU DALU, “L'aide sociale aux étrangers 
en demande de régularisation: raidissement spectaculaire Place Royale”, (noot onder 
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147. Uiteindelijk kan men niet anders dan de tussenkomst van het Hof van 

Cassatie in deze casus te bestempelen als “beleidsmatig”. De twee pistes die het Hof 

bewandeld heeft, de prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof en de 

nieuwe interpretatie van artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet, laten zich analyseren als even 

zovele pogingen om de wettelijke oplossing te omzeilen. Het Hof schaarde zich bij de 

meerderheid van opposanten in lagere rechtspraak en rechtsleer tegen de door de 

wetgever gekozen beleidsoptie. Toen het niet lukte deze ongrondwettig te laten 

verklaren, werd ze “weg-geïnterpreteerd”. 

 
Opmerkelijk is overigens dat het Hof van Cassatie, op zijn minst in de zaak 

waarin het de prejudiciële vraag stelde, zijn tweede poging om de wetgeving te 
omzeilen slechts heeft kunnen ondernemen dankzij een terminologisch gelukje. Men 
kon immers zeker de indruk hebben dat het Hof zich bij het stellen van de 
prejudiciële vraag al had uitgesproken over de interpretatie van artikel 57 § 2 
O.C.M.W.-wet, en wel in de zin van toepasselijkheid daarvan op 
regularisatieaanvragers.467 Doordat het de toepasselijkheid van artikel 57 § 2 in de 
overwegingen evenwel slechts voorwaardelijk had geformuleerd (“qui serait 
applicable”, zie hierboven), achtte het Hof zich evenwel niet aan die stellingname 
gebonden.468 Dat het ook anders had kunnen lopen, blijkt zowel uit de formulering 
van de prejudiciële vraag zelf, die niet voorwaardelijk is geformuleerd (“qui traite de 
la même manière”, niet “traiterait”), als uit de officiële vertaling van het arrest – 

                                                                                                                                         
Grondwettelijk Hof nr. 131/2001, 30 oktober 2001), J.L.M.B. 2002, (278) 284; S. D’HONDT, 
“Maatschappelijke dienstverlening aan kandidaat-geregulariseerden. Recente rechtspraak”, 
NjW 2002, 236-238; I. DE VIRON, K. NAGY en A. DESWAEF, “Réponse à l'arrêt de la Cour 
d'arbitrage du 30 octobre 2001. Le droit à l'aide sociale pour les candidats à la 
régularisation”, (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 131/2001, 30 oktober 2001), J. dr. jeun. 
2002, afl. 211, (25) 25-26; J. FIERENS, “L'aide sociale aux étrangers demandeurs de 
régularisation”, (noot onder Arbh. Luik 22 maart 2000), J.L.M.B. 2000, (953) 956-959; J. 
FIERENS, “Dignité humaine et étrangers demandeurs de régularisation. Quelques 
remarques complémentaires”, (noot onder Arbh. Brussel 8 juni 2000 en Arbrb. Brussel 11 juli 
2000), J. dr. jeun. 2000, afl. 197, (32) 32-35; G. MAES, “Het recht op maatschappelijke 
dienstverlening voor kandidaat-geregulariseerden, in het licht van (de 
grondwettigheidstoetsing aan) art. 23 G.W. en het standstillbeginsel”, T. Vreemd. 2005, 5-22; 
S. SAROLEA, “Les arrêts de la Cour d'Arbitrage du 30 octobre 2001 et du 17 janvier 2002: 
six mois plus tard”, Rev. dr. étr. 2002, 3-16. 
467 S. BOUCKAERT en E. CLAES, “De gebrekkige doorwerking van grondrechten in het 
vreemdelingenrecht. Diagnose en enkele remediërende voorstellen: een analyse aan de 
hand van de rechtspraak na het arrest nr. 131/2001 van het Arbitragehof”, T. Vreemd. 2002, 
(347) 354, voetnoot 42; deze indruk bestond zelfs bij auteurs die onmiskenbaar voor de 
andere interpretatie pleitten: bijv. J. FIERENS, “Aide sociale aux candidats à la  
régularisation. Du choc des arrêts jaillira (peut-être) la lumière”, (noot onder Arbh. Luik 5 
maart 2002 en Arbh. Brussel 21 maart 2002), J. dr. jeun. 2002, afl. 215, (19) 20.  
468 Zie op dit punt de conclusie van het openbaar ministerie: J. LECLERCQ, concl. onder 
Cass. 7 oktober 2002, Pas. 2002, I, 1844. 
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volgens de versie op de webstek van het Hof toch opgemaakt onder toezicht van 
een van zijn raadsheren, zij het geen van de zetelende in de zaak – die het 
simpelweg heeft over “welke van toepassing is”…469 

 

Gevolg van dit alles was dat de rollen van het Hof van Cassatie en het 

Grondwettelijk Hof min of meer omgekeerd werden. Het Hof van Cassatie wierp zich 

op als een beoordelaar van beleidsopties (zij het niet vanuit de grondwettigheid, want 

aan die toets had het Grondwettelijk Hof de wet al onderworpen) en het 

Grondwettelijk Hof voelde zich verplicht om over de legaliteit te hoeden, wat zoals wij 

hoger gezien hebben, constitutioneel gezien precies de taak is waarvoor men het Hof 

van Cassatie heeft opgericht. De lagere rechtbanken op hun beurt werden op die 

manier geconfronteerd met twee tegengestelde stellingnames van de hoogste 

rechtscolleges, wat de rechtszekerheid uiteraard niet ten goede kwam. Deze 

rechtsonzekerheid leidde op haar beurt weer tot een toename van het aantal 

procedures, omdat bij gebrek aan een duidelijke lijn in de rechtspraak (verder) 

procederen voor zowel regularisatieaanvragers als O.C.M.W.’s steeds de moeite leek 

te lonen. 

Het Hof van Cassatie heeft hier dus zijn kans gemist om rechtsvrede te brengen. 

Tegelijk heeft het het Grondwettelijk Hof ertoe gebracht om ook uit zijn rol te vallen – 

door het eerste arrest daarvan in feite te negeren heeft het Hof van Cassatie het 

Grondwettelijk Hof er allicht toe geprikkeld om de legaliteit nog nadrukkelijker te 

onderzoeken. Nochtans is het voor het goede functioneren van ons rechtssysteem 

belangrijk dat het Grondwettelijk Hof zich kan beperken tot zijn eigenlijke taak, met 

name die van grondwettigheidstoetsing. Het vroegere Arbitragehof is immers een 

waarachtig grondwettelijk hof: naast de beslechting van de bevoegdheidsconflicten, 

is het zijn eerste en enige taak de grondwettigheid van de rechtsvorming te bewaken, 

en dit ongeacht van wie die uitgaat, dus zowel wanneer die gebeurt door de 

eigenlijke wetgever als wanneer die het gevolg is van een semi-wetgevende 

uitspraak van een rechter. Het Grondwettelijk Hof kan zich daarom naar mijn mening 

best zo min mogelijk inlaten met het bewaken van de legaliteit, en zou zich op dit 

punt beter tot een marginale controle beperken, niet omdat een legaliteitsonderzoek 

niet belangrijk zou zijn, maar wel omdat het uitvoeren van een dergelijke controle het 

                                            
469 Cass. 10 september 2001, Arr. Cass. 2001, (1408) 1415, evenals de Nederlandstalige 
versie op www.cass.be. 
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Grondwettelijk Hof onvermijdelijk nog vaker in conflict zou brengen met de andere 

hoogste rechtscolleges, met het risico dat deze het gaan wantrouwen of zelfs 

oppositie gaan voeren, wat het gezag van zijn uitspraken op grondwettelijk vlak 

natuurlijk niet ten goede zou komen.470 De taakverdeling tussen de hoogste 

gerechtshoven lijkt dus zeker behouden te moeten worden. 

  Dit laatste betekent evenwel nog niet dat het optreden van het Hof van 

Cassatie in deze casus zonder meer goedgekeurd kan worden. Vanuit het oogpunt 

van machtenverdeling gaat het Hof van Cassatie in deze casus eens te meer te ver. 

Zelfs al is de mening die het verdedigt, wijd verbreid onder auteurs en lagere 

rechtspraak in het domein – en kan haar dus in geen geval een zekere 

beleidswaarde ontzegd worden – het gaat niet op dat de constitutionele bewaker van 

de legaliteit die legaliteit zelf uit beleidsoverwegingen met de voeten treedt. Al kan 

men aannemen dat ook het Hof van Cassatie in bepaalde uitzonderlijke gevallen als 

deze zijn gewetensnood moet kunnen uiten, lijkt het mij dat er hiervoor een betere 

manier zou moeten zijn dan het aannemen van toch wel erg betwistbare 

interpretaties. In de huidige constitutionele context lijkt die er echter nog niet te zijn, 

want dit is al de tweede casus op rij waarin de wijze waarop het Hof de wetgever 

probeert wakker te schudden, als al te bruusk verschijnt. 

Wat nuttiger geweest was in deze casus, was dan ook als het Hof van Cassatie 

openlijk, vanuit de ervaring van de rechtstoepasser, een standpunt had kunnen 

innemen in de wetgevende discussie. Concreet in deze casus had het Hof dan 

bijvoorbeeld zijn steun kunnen toezeggen aan wetsvoorstel nr. 520/1, van 2000 tot 

2003 hangende in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.471 

 

                                            
470 In casu had het Grondwettelijk Hof dan ook allicht beter de nieuwe interpretatie van het 
Hof van Cassatie op haar grondwettigheid getoetst en die eventueel als ongrondwettig 
afgewezen (in de motivering van de arresten van 21 december 2004 werden reeds een 
aantal argumenten in die richting ontwikkeld). Dat het Grondwettelijk Hof uiteindelijk voor een 
andere oplossing koos, heeft misschien ook met eenvoudige menselijke gevoeligheden te 
maken: als het Grondwettelijk Hof ook zelf het gevoel had dat het Hof van Cassatie bewust 
zijn eerdere arresten terzijde legde, zal het misschien al sneller geneigd geweest zijn om de 
nieuwe interpretatie van dat Hof als “kennelijk” onjuist te beschouwen…?  
471 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 
520, ingediend op 20 maart 2000 door de heer MAYEUR (PS) en mee ondertekend door 
parlementsleden van SP, Agalev en Ecolo. 
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Dit wetsvoorstel, ondertekend door parlementsleden van vier van de zes 
toenmalige regeringspartijen, stelde reeds enkele weken na het einde van de 
indieningstermijn voor de regularisatieaanvragen, de belangrijkste beleids- en 
gewetensvraag die men zich in deze casus kan stellen, en die ongetwijfeld aan vele 
rechterlijke uitspraken over de problematiek ten grondslag lag: wegen de 
beleidsmatige voordelen (budgettair en symbolisch naar nieuwe migranten) van een 
weigering van sociale steun aan regularisatieaanvragers nog wel op tegen de 
menselijke nadelen, eens het risico op valse aanvragen, met de loutere bedoeling 
steun te verwerven, verdwenen is omdat de indieningstermijn intussen toch voorbij 
is? Is er in die situatie nog wel sprake van dat “misbruik” van onze sociale 
voorzieningen waarvoor de vorige wetgevende vergaderingen zo’n schrik hadden? 
Moet artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet niet alsnog worden aangepast? 

Over dit wetsvoorstel is nooit gestemd. De steun van het Hof van Cassatie had 
dat misschien kunnen veranderen. In de casus van zekerheden- en executierecht 
zagen we al hoe het Hof van Cassatie door zijn uitspraken een thema op de 
wetgevende agenda kan zetten. Hier is dat niet gelukt om twee redenen: enerzijds 
voelde de regering zich (terecht) gesteund door de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof, anderzijds achtte zij een nieuwe wetgevende tussenkomst niet 
nodig gelet op de vordering in de werkzaamheden van de regularisatiecommissie 
(het gaat slechts om een tijdelijk probleem).472  

 

Meer algemeen zou een wetgevend initiatiefrecht van het Hof van Cassatie, of 

beter in gevallen als deze waar het om een afgelijnd probleem gaat, de mogelijkheid 

voor het Hof om binnen een bepaalde (en best bindende) termijn over een concreet 

twistpunt een nieuwe beleidsuitspraak van de wetgever te vragen, tot een 

evenwichtiger tussenkomst van de rechterlijke orde in de beleidsdiscussie kunnen 

leiden. Zo’n nieuwe wetgevende standpuntbepaling had ons alvast in deze casus 

veel (rechts)onzekerheid kunnen besparen: we hadden dan ofwel een nog 

onbetwistbaarder beperking van de sociale steun voor regularisatieaanvragers 

gehad, waartegen geen “interpretatie” meer gewassen zou zijn, ofwel een 

wetgevende toekenning van volledige steun, wat procederen overbodig zou maken. 

In beide gevallen zou het rechtssysteem beter af geweest zijn.  

 

D. VERBINTENISSENRECHT: DE EENZIJDIGE ONTBINDING WEGENS 
WANPRESTATIE 
 

148. De vierde casus van dit hoofdstuk, waarin de aandacht, zoals intussen wel 

duidelijk zal zijn, gericht wordt op rechtspraak die aan de beleidsmatige basisopties 
                                            
472 Zie bijv. het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen op een parlementaire vraag dienaangaande van 
mevrouw Erika THIJS, Hand. Senaat 2004-05, 2 juni 2005, (74) 76. 
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van een bepaalde wettelijke figuur geraakt heeft, is eerder subtiel van aard. Hij heeft 

betrekking op de, volgens sommigen door het Hof van Cassatie erkende, 

mogelijkheid om een overeenkomst wegens wanprestatie buitengerechtelijk, en 

eenzijdig op initiatief van de schuldeiser, te beëindigen en dit ook in gevallen waarin 

er géén uitdrukkelijk ontbindend beding voorhanden is (hierna benoemd als de 

mogelijkheid tot eenzijdige ontbinding). Je zou dan verwachten dat het verwijt aan 

deze rechtspraak is dat die mogelijkheid niet in de wet voorzien is, vermits die stelt 

dat de ontbinding steeds in rechte moet gevorderd worden (artikel 1184, derde lid 

B.W.). Toch is dat niet de wijze waarop de casus benaderd wordt in een aantal 

belangwekkende publicaties binnen het vakgebied, waarin men het immers wel eens 

is met het – zelfs wettelijk – bestaan van deze mogelijkheid onder bepaalde 

voorwaarden, maar waarin men het niet eens kan zijn met de schijnbaar onbeperkte 

en onvoldoende onderbouwde erkenning van deze figuur door het Hof. Deze 

rechtsleer bestrijdt dus niet het principe van de eenzijdige ontbinding, maar wel de 

wijze waarop het Hof van Cassatie dat erkent en invult.473 Het is op deze wijze dat de 

denkgroep de casus heeft willen aanreiken. 

 

149. Voor een goed begrip van deze rechtspraak en de kritiek daarop is het 

nuttig de betrokken wettekst van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek nog eens 

uitdrukkelijk in herinnering te brengen. Zoals SONCK het zei, toen hij in de 

Juristenkrant de arresten van het Hof van Cassatie in deze materie voorstelde: “Leest 

u het tweede en het derde lid van deze bepaling alvast tweemaal alvorens u verder 

gaat”!474 Die bepaling luidt: 

 

                                            
473 De casuspositie waarvan hier vertrokken wordt, wordt met name helder uiteengezet in 
enkele recente publicaties van STIJNS, die sinds zij haar proefschrift over deze materie in 
1993 verdedigde, zoals verder nog zal blijken, de termen van het debat mee bepaalt: S. 
STIJNS, “De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in de recente rechtspraak 
van het Hof van Cassatie: dan toch gerechtelijk?” in X. (ed.), Mélanges offerts à Marcel 
Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, 245-278 (ook verschenen in T.B.B.R.. 2003, 258-272, onder 
de voor ons meer zeggende titel “De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in 
wederkerige overeenkomsten: door het Hof van Cassatie erkend, doch tegelijk miskend?”); 
S. STIJNS, “Actualia inzake beëindiging van overeenkomsten: de buitengerechtelijke 
ontbinding erkend door het Hof van Cassatie?” in S. STIJNS (ed.), Verbintenissenrecht. 
Themiscahier 2003-04, Brugge, Die Keure, 2004, 5-25. 
474 S. SONCK, “Artikel 1184 B.W. in staat van ontbinding?”, De Juristenkrant 2002, afl. 53, 5. 
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“Artikel 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd 
stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenissen 
niet nakomt. 
 
In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de 
verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken 
de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de 
ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding. 
 
De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar 
gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.” (eigen cursivering) 

 

Op zichzelf genomen is deze tekst duidelijk: de ontbinding moet steeds door de 

rechter uitgesproken worden en de overeenkomst kan dus niet eenzijdig door de 

schuldeiser beëindigd worden.  

 

150. Toch hebben de rechtspraak en de rechtsleer binnen het 

verbintenissenrecht zich hier niet bij neergelegd. Sinds de jaren zeventig van de 

vorige eeuw, immers, heeft een bijna unanieme rechtsleer en het grootste deel van 

de lagere rechtspraak zich uitgesproken voor de mogelijkheid van een eenzijdige 

ontbinding door de schuldeiser, die pas achteraf aan de rechter zou worden 

voorgelegd.475 Deze jurisprudentiële evolutie kwam er om een dubbele reden. 

Enerzijds kwam een rechterlijke beslissing vaak simpelweg te laat door de lange duur 

van de procedures, die nog opgevoerd werd door de toenemende gerechtelijke 

achterstand, anderzijds vond men de procedure tot gerechtelijke ontbinding vaak ook 

                                            
475 Zie o.m. M. BOURMANNE, noot onder Luik 6 december 1985, R.R.D. 1987, 14-25; T. 
DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge: éléments 
d'appréciation, Brussel, Bruylant, 1984, 260-288; M. FONTAINE, “La mise en oeuvre de la 
résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautives”, (noot onder Cass. 16 
januari 1986 en Bergen 21 juni 1983), R.C.J.B. 1991, (12) 29-40; R. KRUITHOF, “Overzicht 
van rechtspraak (1974-1980). Verbintenissen”, T.P.R. 1983, (495) 638-641; S. RUTTEN, “De 
eenzijdige beëindiging door de cliënt van de overeenkomst gesloten met de beoefenaar van 
een vrij beroep”, T.B.H. 2002, (83) 86; S. STIJNS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, (commerciële uitgave doctoraalproefschrift), Antwerpen, 
Maklu, 1994, 706 p., i.h.b. 519-654; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, “Chronique 
de jurisprudence. Les obligations: les sources (1985-1995)”, J.T. 1996, (689) 740-742; P. 
VAN OMMESLAGHE, “Examen de jurisprudence (1968 à 1973). Les obligations”, R.C.J.B. 
1975, (423, 597) 603-611; R. VANDEPUTTE, De overeenkomst. Haar ontstaan, haar 
uitvoering en verdwijning, haar bewijs, Brussel, Larcier, 1977, 271, waarvan verschillende 
met de nodige verwijzingen naar de rechtspraak. Contra L. CORNELIS,  Algemene theorie 
van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 753-760. Vgl. E. DIRIX, “De eenzijdige 
ontbinding van overeenkomsten”, (noot onder Gent 29 april 1988), R.W. 1990-91, 710, die de 
figuur niet uitdrukkelijk afwijst, maar haar toch ook geen zelfstandige betekenis toekent. 
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te onzeker, omdat de rechters over een zeer ruime beoordelingsbevoegdheid met 

betrekking tot de ontbinding beschikken, waardoor de schuldeiser zelfs in geval van 

bewezen wanprestatie nooit volledig zeker kan zijn dat de gevorderde ontbinding van 

de overeenkomst ook toegestaan zal worden. Om die twee redenen was men van 

mening dat de gerechtelijke ontbinding niet langer kon voldoen aan de vereisten van 

een modern handelsverkeer.  

Steeds meer auteurs bepleitten daarom de mogelijkheid van een eenzijdige 

ontbinding. Daartoe werden verschillende grondslagen aangevoerd, zoals de 

hoogdringendheid of de plicht tot schadebeperking van de schuldeiser, maar geen 

daarvan kon op unanieme bijval rekenen. In haar proefschrift toonde STIJNS 

bovendien aan dat geen van de reeds aangevoerde grondslagen een voldoende 

juridisch gewicht bezit om de algemene erkenning van de figuur van de eenzijdige 

ontbinding te schragen.476 In haar proefschrift heeft zij zelf een andere grondslag 

aangebracht, die door de meeste hedendaagse auteurs als de meest overtuigende 

wordt beschouwd, en die – mogelijk tot onze verbazing – gelegen zou zijn in artikel 

1184, lid 3 B.W. zelf.477 Op basis van een uitgebreid rechtshistorisch onderzoek, 

immers, komt zij tot het besluit dat de voorafgaande rechterlijke tussenkomst bij een 

ontbinding, enkel en alleen ingegeven zou zijn door de wens om de rechter de, ook in 

dat lid vermelde, mogelijkheid te geven de schuldenaar een laatste uitstel toe te 

staan.478 Van zodra een uitstel niet meer zinvol is, zou in haar ogen dan ook op grond 

van een a contrario-lezing van artikel 1184, lid 3 B.W. een eenzijdige ontbinding 

wettelijk toegelaten zijn.479 Die eenzijdige ontbinding zou omgekeerd ook wel enkel 

kunnen in die omstandigheden.480 

                                            
476 S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 624-626. 
477 S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 603-605, 626-627 en 659; deze 
grondslag werd o.m. bijgetreden in A. BOUCQUEY, “La dissolution du contrat” in P. JADOUL 
(ed.), Obligations. Commentaire pratique, Brussel, Kluwer, losbl., 54-57; P. FORIERS, La 
caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur 
formation, Brussel, Bruylant, 1998, 152-156; A. VAN OEVELEN, “De buitengerechtelijke 
ontbindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof 
van Cassatie aanvaard”, (noot onder Cass. 2 mei 2002), R.W. 2002-03, (503) 504-505. 
478 S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 188-191. 
479 S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 526-530. 
480 Zij acht het immers een essentiële voorwaarde voor de eenzijdige ontbinding dat het 
rechterlijk uitstel zinloos geworden is (S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 
1994, 601, uitgewerkt op p. 603-614). De overige voorwaarden worden afgeleid uit het stelsel 
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151. Het is in die context dat het Hof van Cassatie zich op 5 mei 2002 voor het 

eerst heeft kunnen uitspreken over de geldingskracht van deze figuur. 

Geconfronteerd met het aandringen van de (lagere) rechtspraak en de rechtsleer op 

een alternatief voor de gerechtelijke ontbinding en met de opkomst van een nieuwe 

en verrassende lezing van artikel 1184 B.W., deed het Hof, in twee zaken waarin de 

eisers in cassatie op grond van artikel 1184 B.W. de erkenning door de feitenrechter 

van een eenzijdige ontbinding aanvochten, de volgende uitspraak: 

 
 “Overwegende dat, krachtens artikel 1184, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte 
moet worden gevorderd; 
 
Dat die regel ertoe strekt bij afwezigheid van een uitdrukkelijk ontbindend beding in 
het belang van de rechtszekerheid en de billijkheid de ontbinding te onderwerpen 
aan de toetsing door de rechter; 
 
Overwegende dat die regel er niet aan in de weg staat dat een contractpartij in een 
wederkerige overeenkomst, op eigen gezag en op eigen risico beslist haar 
verbintenissen niet meer uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de 
overeenkomst als beëindigd beschouwt en verlangt dat de oorspronkelijke toestand 
zou worden hersteld; 
 
Dat de beoordeling van de rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing aan de 
rechter wordt onderworpen bij een latere vordering tot gerechtelijke ontbinding; dat 
de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, bij het beoordelen van de 
gevolgen van die ontbinding en van de rechten die beide partijen kunnen laten 
gelden, vermag te oordelen dat gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de 
contractspartij geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als 
beëindigd te beschouwen;” 481  

 

Hoewel het voor iedereen duidelijk is dat het Hof van Cassatie hiermee minstens 

ten dele tegemoet wou komen aan de noden van het handelsverkeer – wie 

anticipeert op de ontbinding begaat niet noodzakelijk een fout – werd deze uitspraak 

                                                                                                                                         
van artikel 1184 B.W., enerzijds, waaraan de eenzijdige ontbinding wordt vastgeknoopt (een 
voldoende ernstige tekortkoming die de gerechtelijke ontbinding ook zou kunnen 
rechtvaardigen) en uit het algemeen verbintenissenrecht anderzijds (een kennisgeving met 
een duidelijke ontbindingsverklaring en motivering, en een beëindiging te goeder trouw). 
481 Cass. AR C.99.0277. N, 2 mei 2002, Pas. 2002, I, 1046, R.C.J.B. 2004, 291, T.B.B.R. 
2003, 337en R.W. 2002-03, 501, noot A. VAN OEVELEN; Cass. AR C.01.0185.N, 2 mei 
2002, Pas. 2002, I, 1051, R.C.J.B. 2004, 293, noot P. WERY en T.B.B.R. 2003, 339. De 
relevante overwegingen zijn bijna gelijkluidend in beide arresten. Het citaat komt uit het 
tweede arrest; de cursivering is de mijne. 
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toch onmiddellijk uiteenlopend geïnterpreteerd. Net als bij de wettekst, waar er twee 

verschillende lezingen zijn van artikel 1184, derde lid, B.W., en waarbij de ene daarin 

een grondslag leest voor de eenzijdige ontbinding, de andere een verbod, is men het 

niet eens of het Hof van Cassatie in deze uitspraak de eenzijdige ontbinding 

rechtskracht heeft willen geven of net niet. Het probleem zit in het verband dat het 

Hof legt tussen de “eenzijdige beslissing” en de “latere vordering tot gerechtelijke 

ontbinding”: dit geeft de stellige indruk dat het Hof de eenzijdige 

ontbindingsbeslissing als niet méér ziet dan een vooruitlopen op de latere 

gerechtelijke ontbinding, zonder een zelfstandige betekenis, dat dus de 

overeenkomst nog niet zelf zou beëindigen, maar waarbij de schuldeiser gewoon het 

risico neemt zich op voorhand al te beroepen op de uitkomst van zijn latere 

vordering. Het is dan nog steeds de rechter die de overeenkomst zal beëindigen, 

maar wie zich op voorhand gedraagt alsof dat al gebeurd is, begaat niet noodzakelijk 

een fout.482,483  

 

152. Toch wordt deze lezing van het arrest niet algemeen aanvaard. In het 

bijzonder STIJNS zelf en de auteurs die haar stelling zijn bijgetreden, gaan ervan uit 

dat het arrest wel degelijk een principiële erkenning van de figuur van de eenzijdige 

ontbinding bevat, waarbij het de schuldeiser is die de overeenkomst beëindigt.484 Wel 

                                            
482 Een dergelijke lezing van de arresten wordt voorgestaan door CORNELIS: L. CORNELIS, 
“De ontbinding: het treurige einde van een mooi verhaal?” in X. (ed.), Sancties en 
nietigheden. Vormingsprogramma 2002-2003, Brussel, Larcier, 2003, (227) 249-253. Ook 
WÉRY acht dit de meest plausibele lezing van het arrest, maar daarom wel nog niet de best 
mogelijke beslissing in de discussie: P. WERY, “La résolution unilatérale des contrats 
synallagmatiques, enfin admise?”, (noot onder Cass. 2 mei 2002 (2 arresten)), R.C.J.B. 
2004, (300) 329-340. Een gelijkaardige analyse vinden we ook bij VAN GERVEN en 
COVEMAEKER: W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 
2006, 198-202. 
483 Deze opvatting werd overigens eerder reeds verdedigd door DIRIX, die naast zijn taak als 
academicus ook raadsheer is in het Hof van Cassatie, en als verslaggever optrad in deze 
zaak: E. DIRIX, “De eenzijdige ontbinding van overeenkomsten”, (noot onder Gent 29 april 
1988), R.W. 1990-91, 710. 
484 Spreken zich uit voor een lezing van het arrest als een algemene erkenning van de figuur: 
S. STIJNS, “De buitengerechtelijke …” in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, 
Larcier, 2003, (245) 260; S. STIJNS, “Actualia…” in Verbintenissenrecht. Themiscahier 2003-
04, Brugge, Die Keure, 2004, (5) 12; E. SWAENEPOEL, “De eenzijdige ontbinding na de 
cassatiearresten van 2 mei 2002”, (noot onder Kh. Bergen, 6 juli 2004), DAOR 2006, (150) 
153; P VANHELMONT, noot onder Antwerpen 18 februari 2002 en 24 juni 2002, Limb. 
Rechtsl. 2002, (291) 293; A. VAN OEVELEN, “De buitengerechtelijke…”, (noot onder Cass. 2 
mei 2002), R.W. 2002-03, 503. 
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voegen zij daaraan toe dat deze erkenning er gekomen is op onvolkomen wijze, met 

name zonder het aangeven van de wettelijke grondslag (artikel 1184, derde lid, a 

contrario) en daarmee meteen ook zonder het aangeven van de daaruit 

voortvloeiende beperkingen (enkel wanneer uitstel zinloos is geworden). Op die 

manier ontstaat de indruk dat het Hof van Cassatie de figuur in nog ruimere mate 

erkend heeft dan een a contrario-lezing van artikel 1184 toe zou staan, wat dan als 

onwettig wordt geacht.485 Dit is de wijze waarop de casus bij mij is aangebracht. 

De argumenten die deze auteurs aanhalen voor het afwijzen van de eerst 

weergegeven lezing van het arrest, lijken mij echter eerder argumenten uit de 

discussie over het wetsartikel.486 Zij gaan ervan uit dat het Hof van Cassatie de 

eenzijdige ontbinding niet kan erkend hebben als een “vooruitlopen” op de 

gerechtelijke ontbinding, omdat zij die analyse van het leerstuk niet correct vinden. Zij 

wijzen erop dat de andere lezing “juridisch correcter (is)” en “beter overeen(stemt) 

met de rechtspraktijk waar de partij die een beroep doet op deze rechtsfiguur 

duidelijk de bedoeling heeft om op een rechtsgeldige wijze een einde te maken aan 

het contract”.487 Bovendien wijzen zij op een belangrijke inconsistentie in de 

redenering van het Hof als dit de eenzijdige ontbinding als een “vooruitlopen op” 

beschouwt. Het is immers niet mogelijk tegelijk aan te nemen dat de overeenkomst 

nog voortbestaat na een eenzijdige ontbindingsverklaring, en aan te nemen dat wie 

zich vervolgens gedraagt alsof de overeenkomst toch al beëindigd is, geen fout 

begaat:  

 
“Men ontsnapt immers niet aan de noodzaak om die ontbindingsverklaring te 
kwalificeren: ofwel ontbindt de benadeelde schuldeiser op een in ons recht 
aanvaarde wijze en onder de thans geformuleerde voorwaarden en dan is de 
eenzijdige ontbindingsbeslissing rechtskrachtig; ofwel moet men toegeven dat de 

                                            
485 Zie S. STIJNS, “De buitengerechtelijke …” in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, 
Larcier, 2003, (245) 272: “Daar waar rechtspraak en rechtsleer de deur op een kier hadden 
gezet, schijnt het Hof van Cassatie de deur wijd open te stellen voor de buitengerechtelijke 
ontbinding.”  
486 Zowel STIJNS als VAN OEVELEN gaan in op een mogelijke lezing van het arrest als een 
erkenning van de eenzijdige ontbinding als een louter “vooruitlopen op…”, maar wijzen die 
mogelijkheid af: S. STIJNS, “De buitengerechtelijke …” in Mélanges offerts à Marcel 
Fontaine, Brussel, Larcier, 2003, (245) 270-272; A. VAN OEVELEN, “De 
buitengerechtelijke…”, (noot onder Cass. 2 mei 2002), R.W. 2002-03, (503) 506. 
487 S. STIJNS, “De buitengerechtelijke …” in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, 
Larcier, 2003, (245) 270, onder verwijzing naar VAN OEVELEN. 
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eenzijdige ontbinding in ons recht geen burgerrecht heeft en maakt de schuldeiser 
die zich eenzijdig bevrijdt, zich steeds schuldig aan een contractuele fout. Er is geen 
middenweg: de eenzijdige ontbindingsbeslissing is ofwel rechtmatig (en dus in ons 
recht aanvaard) ofwel is ze dit niet. Het is duidelijk dat een meerderheid van de 
rechtspraak en rechtsleer de eerste optie verkiest door aan een eenzijdige 
ontbindingsbeslissing wél een zelfstandige betekenis toe te kennen.” 488 

 

Hoewel dit laatste correct is, zijn dit geen argumenten die ons kunnen helpen 

bepalen wat het Hof van Cassatie heeft willen zeggen. Naar mijn mening heeft het 

Hof de eenzijdige ontbinding wel degelijk enkel willen erkennen als een vooruitlopen 

op de gerechtelijke ontbinding. De strijd met artikel 1184 zoals die in de 

aanvankelijke casuspositie verscheen, is er daarom in mijn ogen niet. Integendeel, 

het lijkt aannemelijk dat het Hof de a contrario-lezing van artikel 1184 B.W. precies 

als contra legem zou beschouwen. Zoals uit de eerste twee overwegingen blijkt, ging 

het Hof immers allicht uit van een lezing van artikel 1184 B.W. waarin dat artikel 

steeds een rechterlijke tussenkomst vereist. Door de ontbindingsverklaring enkel te 

erkennen als een “vooruitlopen op” heeft het Hof dat artikel, in die lezing, niet formeel 

willen schenden en heeft het impliciet de alternatieve lezing van STIJNS en de auteurs 

die haar volgen, afgewezen. Toch slaagt het Hof er ook niet in zijn eigen benadering 

helemaal sluitend te maken. Het geeft immers niet aan op welke grond de eenzijdige 

beslissing “rechtmatig” tot restituties zou kunnen leiden, wanneer zij niet als formele 

beëindiging wordt aanvaard. In dat opzicht komt de opvatting van het Hof toch weer 

in strijd met de wet. 

 
De hierboven geciteerde opmerking van STIJNS over het onvermijdelijk 

onrechtmatig karakter van de eenzijdige beslissing van de schuldeiser als deze niet 
als beëindiging aanvaard wordt, lijkt immers wel correct. De twee antwoorden die 
men hierop heeft proberen te geven, gaan dan ook niet op. Enerzijds heeft men in 
het jaarverslag van het Hof van Cassatie van 2003, zij het in een bijdrage opgesteld 
door één van de referendarissen, de arresten van het Hof voorgesteld als een 
toepassing van de niet-uitvoeringsexceptie (en dit na een eerdere vermelding ervan 
onder de titel “eenzijdige ontbinding van een wederkerige overeenkomst” in het 
jaarverslag van 2002489). De niet-uitvoeringsexceptie kan echter niet verklaren 

                                            
488 S. STIJNS, “De buitengerechtelijke …” in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Brussel, 
Larcier, 2003, (245) 271. 
489 Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze titel uit het jaarverslag van 2002 niet 
gehanteerd kan worden als een argument voor een lezing van de arresten van 2 mei 2002 
als een algemene erkenning van de figuur, zoals STIJNS lijkt te doen. De samenvattingen van 
de arresten van het Hof in zijn jaarverslagen worden immers opgemaakt door de 
verslaggevers van de betrokken zaken, en ook eerder reeds verdedigde raadsheer DIRIX, 
weliswaar als academicus, zijn visie op de eenzijdige ontbinding als een “vooruitlopen op” 
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waarom de schuldeiser niet alleen mag weigeren zijn eigen verplichtingen verder na 
te komen, maar ook al buitengerechtelijk restituties mag verlangen en kan vragen 
“dat de oorspronkelijke toestand zou worden hersteld”. Anderzijds beroept 
CORNELIS, die zich steeds tegen de erkenning van een eenzijdige ontbinding heeft 
verzet, zich op de retroactiviteit van de gerechtelijke ontbinding om de voorafgaande 
buitengerechtelijke handelingen van de schuldeiser te legitimeren. Deze auteur 
verliest echter uit het oog dat deze retroactiviteit nog niet kan spelen op het moment 
dat de rechter over de ontbinding moet oordelen (en ze dus nog niet uitgesproken 
heeft, zodat ze nog geen retroactieve werking kan hebben). Nochtans geeft het Hof 
van Cassatie aan dat het de rechter net bij dat oordeel al toegestaan is de 
beslissing als rechtmatig te beschouwen. 
 
153. Rest de vraag of het Hof er beter aan had gedaan de stelling STIJNS te 

volgen. Ik vrees van niet. Toegegeven, wie het proefschrift van STIJNS leest, kan niet 

anders dan overtuigd raken dat de wettelijke regeling van de ontbinding anders kan, 

en misschien wel moet, maar zij levert geen sluitend bewijs dat die anders is. 

Daarvoor steunt haar argumentatie te zeer op het idee dat de voorafgaande 

tussenkomst van de rechter er enkel en alleen gekomen is om uitstel door de rechter 

mogelijk te maken. Nochtans blijkt uit haar eigen onderzoek dat deze voorafgaande 

tussenkomst historisch gegroeid is en dat die steeds in de eerste plaats in verband 

gebracht wordt met het bestraffende karakter van de ontbinding.490 De ontbinding is 

inderdaad een sanctie voor wanprestatie die aan de schuldenaar wordt opgelegd.491 

STIJNS gaat er naar mijn gevoel te licht overheen dat de verplaatsing van een 

controle a priori naar één a posteriori meer gevolgen heeft dan alleen maar het 

onmogelijk maken van een uitstelverlening: er is toch een reële vermindering van de 

rechtsbescherming wanneer de schuldenaar zich niet langer slechts met de sanctie 

van de ontbinding geconfronteerd kan zien nadat de rechter ze uitgesproken heeft, 

maar nu integendeel, eerst de sanctie kan krijgen om die pas vervolgens te laten 
                                                                                                                                         
onder die titel (zie de hoger geciteerde noot van zijn hand: E. DIRIX, “De eenzijdige 
ontbinding van overeenkomsten”, (noot onder Gent 29 april 1988), R.W. 1990-91, 710). 
490 S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 124-139 en 186-187. 
491 R. DEKKERS, Handboek burgerlijk recht, II, Brussel, Bruylant, 1971, 101; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge: principes - doctrine - jurisprudence, II, Brussel, 
Bruylant, 1964, 835-836 en 845-846. Dat de voorafgaande rechterlijke tussenkomst bij een 
ontbinding in de ogen van de wetgever met méér te maken heeft dan met een mogelijke 
uitstelbevoegdheid alleen, blijkt overigens ook uit de tekst van artikel 1654 en 1655 B.W., die 
in verband met de verkoop van onroerende goederen stellen dat de ontbinding steeds 
“gevorderd” moet worden, en, zo voegt artikel 1655 daar aan toe, “de ontbinding […] wordt 
dadelijk uitgesproken, indien de verkoper gevaar loopt de zaak en de prijs te verliezen”, maar 
“indien dit gevaar niet bestaat, kan de rechter […] een langer of korter uitstel verlenen naar 
gelang van de omstandigheden”. Bij hoogdringendheid sluit men hier dus niet de 
tussenkomst uit van de rechter, maar enkel zijn uitstelbevoegdheid…  



 

 

223

aftoetsen bij de rechter.492 Uit de bedenking van WÉRY blijkt overigens dat dit méér 

dan een theoretisch argument is: 

 
“Par ailleurs, s’il est bien exact que le contrôle fondé sur l’interdiction de l’abus de 
droit peut s’exercer tant a priori qu’a posteriori, il nous paraît, en revanche difficile 
de placer les deux hypotheses sur un même pied. Le premier contrôle permet au 
juge de prévenir la perpétration de l’abus, puisqu’il écartera la demande en 
résolution et, par exemple, y substituera une condamnation à l’exécution de 
l’obligation en souffrance. L’intervention du juge est particulièrement efficace, 
puisqu’elle étouffe dans l’oeuf l’abus, au contraire du second contrôle, qui opère 
alors que le créancier a déjà matériellement abusé de son droit. Il ne sera pas 
toujours possible […] au juge d’ordonner la reprise du contrat qui a été résolu à tort; 
le cocontractant lésé devra se satisfaire d’une indemnité, souvent moins 
intéressante.” 493 

 

Het lijkt mij dat ook het Hof van Cassatie hierop alludeerde wanneer het stelt dat 

“die regel ertoe strekt bij afwezigheid van een uitdrukkelijk ontbindend beding in het 

belang van de rechtszekerheid en de billijkheid de ontbinding te onderwerpen aan de 

toetsing door de rechter”. Uit het proefschrift van STIJNS blijkt dat er zeker 

argumenten de lege ferenda zijn om een verschuiving in het tijdstip van die 

rechterlijke controle te laten plaatsvinden, maar die verschuiving vereist m.i. een 

wetgevende tussenkomst. 

 

154. Zowel de theorie van STIJNS, als de tussenkomst van het Hof van Cassatie 

laten zich ten slotte ontleden als pogingen om de geldende wetgeving te “omzeilen” – 

een term die STIJNS ook zelf herhaaldelijk in haar proefschrift gebruikt.494 STIJNS 

probeerde dat via een bijzonder “creatieve” interpretatie, maar stuitte daarbij m.i. op 

de grenzen van de wettekst. Het Hof van Cassatie heeft haar daarom niet gevolgd. 

                                            
492 STIJNS merkt deze verschuiving ook wel op, maar beschouwt deze als een voordeel. Zij 
gaat er immers van uit dat het bestaande artikel 1184 B.W. een te groot gewicht toekent aan 
de sanctioneringsgedachte en te weinig aandacht heeft voor de nood aan “bevrijding” die de 
schuldeiser kan voelen. Zij heeft de overtuiging dat haar interpretatie het evenwicht kan 
herstellen (S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 660). Naar mijn gevoel 
kan een dergelijke overtuiging echter enkel een argument de lege ferenda opleveren.  
493 P. WERY, “La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise?”, (noot 
onder Cass. 2 mei 2002 (2 arresten)), R.C.J.B. 2004, (300) 340. 
494 Zie bijv. al de omschrijving van haar onderzoeksvoorwerp in de inleiding: “De 
hoofdbekommernis in deze studie is te achterhalen hoe men de wetsbepaling van artikel 
1184 B.W. en de daarin neergelegde verplichte voorafgaande tussenkomst van de rechter 
zou kunnen omzeilen.” (S. STIJNS, De gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 27-28 – 
eigen cursivering).  
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Het Hof van Cassatie, op zijn beurt, heeft geprobeerd de eenzijdige ontbinding te 

erkennen “naast de wet”, als een louter “vooruitlopen op”, om zo tegemoet te komen 

aan de verzuchtingen van de lagere rechtspraak zonder al te driest in te gaan tegen 

de wettekst. Toch slaagt het Hof er niet in die tekst helemaal overeind te laten. Een 

bijkomend nadeel van deze benadering (in vergelijking met die van STIJNS) is dat het 

Hof de eenzijdige ontbinding niet in een bestaand stelsel kan inpassen. Van zodra 

het zou beginnen met het bepalen van toepassingsvoorwaarden en gevolgen, zou 

het Hof immers niet meer “naast” zijn (correcte) lezing van de wet zitten, maar 

beginnen met het schrijven van een nieuwe. Het Hof heeft de aangevoelde gebreken 

van de wet willen remediëren, maar zonder helemaal uit zijn rol te vallen. Zoals DIRIX 

het zei:  

 
“De bewoordingen van artikel 1184 B.W. leggen een verplichte weg langs de rechter 
op. Volgens het Hof van Cassatie staat deze bepaling er echter niet aan in de weg 
dat een contractpartij in een wederkerige overeenkomst op eigen gezag en op eigen 
risico beslist haar verbintenissen niet meer uit te voeren en aan de wederpartij 
kennis geeft dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt. De beoordeling van 
de rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing wordt dan onderworpen aan de 
rechter bij een latere vordering tot gerechtelijke ontbinding. Op deze wijze wordt 
tegemoetgekomen aan de noden van de rechtspraktijk, zonder dat de door art. 1184 
B.W. vereiste rechterlijke controle wordt overboord gezet.” 495 

 

Uit de kritiek en de onzekerheid die op deze arresten gevolgd is, blijkt dat dit toch 

niet de ideale oplossing geweest is. We zitten nu immers met een soort eenzijdige 

ontbinding “in mineur” zonder toepassingsvoorwaarden en zonder duidelijke 

basisregels.496 Het lijkt mij dan ook dat enkel een wetgevende tussenkomst tot een 

volledig bevredigende oplossing op korte termijn kan leiden.497 Zelfs al zijn er nu dus 

                                            
495 E. DIRIX, “Het nut van de Nederlandse ervaringen voor België: een Belgisch standpunt” in 
D. HEIRBAUT en G. MARTYN (eds.), Napoleons nalatenschap. Tweehonderd jaar Burgerlijk 
Wetboek in België, Mechelen, Kluwer, 2005, (365) 369-370. 
496 Vgl. WÉRY, die er ook van uitgaat dat de eenzijdige ontbinding slechts erkend is “sur un 
mode que l’on pourrait qualifier de mineur” (P. WERY, “La résolution…”, (noot onder Cass. 2 
mei 2002 (2 arresten)), R.C.J.B. 2004, (300) 336. 
497 STIJNS ziet zo’n wetgevende tussenkomst als een noodoplossing, die enkel wordt vermeld 
helemaal op het einde van haar proefschrift: mocht een verfijning van de interpretatie geen 
soelaas bieden, dan kan nog altijd een wetswijziging nagestreefd worden (S. STIJNS, De 
gerechtelijke…, Antwerpen, Maklu, 1994, 666). Mij komt die opmerking wat bevreemdend 
over, allicht omdat ik meer vanuit de constitutionele schema’s denk: ontstaat de nood aan 
“creatieve” interpretatie niet precies vanuit het ontbreken van een gewenste wetswijziging? 
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twee Cassatiearresten over deze materie, de wetgever zou er naar mijn gevoel goed 

aan doen hierin zo snel mogelijk tussen te komen. 

Toch denk ik niet dat die wetgever noodzakelijk al had moeten tussenkomen van 

zodra de eerste dissidente stemmen in lagere rechtspraak en rechtsleer gehoord 

werden. Dat is wat deze casus nog eens doet beseffen. De wetgever mag natuurlijk 

onmiddellijk tussenkomen als hij het eens is met de daar geuite meningen, maar hij 

mag ook vasthouden aan zijn aanvankelijk geformuleerde mening (daarvoor lijkt het 

sanctiekarakter van de ontbinding mij hier toch ook een legitiem argument, ondanks 

het feit dat de argumenten van de voorstanders van eenzijdige ontbinding 

beleidsmatig misschien nog zwaarder wegen) en zijn institutionele wachters hun werk 

laten doen. Pas op het moment dat het Hof van Cassatie evenwel vaststelt dat het 

zich bij zo’n afwijkende mening wil aansluiten, wordt de tussenkomst van de 

wetgever noodzakelijk. Op dat moment immers zijn er geen verweermiddelen meer 

voorhanden. Het lijkt mij dan ook dat het Hof van Cassatie in zo’n situatie – en ik 

neem aan dat het Hof van Cassatie dergelijke beslissingen niet licht zal nemen – de 

zaak zou moeten kunnen doorspelen aan de wetgever in plaats van tot een 

tussenoplossing “naast” de wet te komen. In die communicatie naar de wetgever kan 

het Hof dan open kaart spelen over de “motieven” die het zouden kunnen inspireren 

tot een niet helemaal wettige beslissing (hier de aangevoelde gebreken van de 

gerechtelijke ontbinding), en hoeft het zich niet te verstoppen achter een technische 

motivering “para legem”. Het lijkt mij echter wel dat het Hof zelf niet het aangewezen 

overheidsorgaan is om de wijziging door te voeren. Het Hof blijft de hoogste 

beschermer van de geldende wet en kan zelf de wettelijke basisopties niet wijzigen. 

Dat vereisen onze constitutionele basisregels. Ik vermoed dat dit door bepaalde 

“progressieve” auteurs als een te betreuren standpunt zal aangevoeld worden, maar 

onder meer uit de volgende casus kan blijken dat het toekennen van een 

bevoegdheid tot wetswijziging aan de (hoogste) rechtspraak ook soms tegen hun 

belangen kan ingaan.  
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E. SOCIALEZEKERHEIDSRECHT: HET ONVRIJWILLIGE KARAKTER VAN DE 
WERKLOOSHEID 
 

155. De veertiende en laatste casus van dit onderzoek staat hierin op het eerste 

gezicht niet helemaal op zijn plaats. De regelgeving waarvan de rechtspraak hier 

afstand neemt, is immers niet neergelegd in een formele wet, maar in een Koninklijk 

Besluit. Toch  toont “ce mouvement jurisprudentiel”, aldus de vakeigen rechtsleer, 

“aussi que le pouvoir judiciaire dispose, grâce à l'interprétation et à ses techniques, 

d'un instrument lui permettant d'infléchir le droit et son contenu, en fonction de son 

appréciation des ‘besoins économiques et sociaux’.”498 Het leek mij daarom toch 

zinvol deze casus op te nemen, en hem niet te vervangen door een op het principiële 

vlak lager gerangschikte casus uit deze rechtstak. Hij staat ons immers toe aan het 

eind van onze gevallenstudie nog twee belangrijke bedenkingen te formuleren. 

 

156. De regeling waarop de casus betrekking heeft, is deze van het 

Werkloosheidsbesluit. De werkloosheid is de enige tak van de sociale zekerheid die 

niet teruggaat op een meer of minder uitgebreide basiswet (neergelegd in een 

formele wet of een genummerd K.B., dit wil zeggen een bijzondere machtenbesluit). 

De werkloosheidsreglementering is inderdaad vervat in een gewoon koninklijk besluit, 

genomen ter uitvoering van artikel 7 van de Besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.499 Dit artikel voorziet in de 

oprichting van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (aanvankelijk het Voorlopig 

Steunfonds voor werklozen) en bepaalt als één van de taken daarvan het uitkeren 

van de werkloosheidsuitkeringen. Met betrekking tot het merendeel van de 

problemen die zich stellen in verband met werkloosheid, is de enige formeel-

wettelijke richtlijn dan ook: 

 

                                            
498 M. JAMOULLE en N. MEUNIER, “Indemnisation du chômage et droits subjectifs”, J.T.T. 
1987, (309) 310. 
499 Op dit moment gaat het om het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, B.S. 31 december 1991 (hierna geciteerd als Nieuw 
Werkloosheidsbesluit of NWB); ten tijde van onze casus ging het om het Koninklijk Besluit 
van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, B.S. 18 januari 
1964 (hierna het Oude Werkloosheidsbesluit of OWB). 
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“Onder de voorwaarden, die de Koning bepaalt, heeft de Rijksdienst voor 
arbeidsvoorziening tot taak: […] 
 
i) met behulp van de te dien einde opgerichte of nog op te richten organismen, aan 
de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun verschuldigde 
uitkeringen te verzekeren;” 500 

 

De eigenlijke regels zijn terug te vinden in de opeenvolgende 

uitvoeringsbesluiten. 

 

157. Het is rond de interpretatie van één van die uitvoeringsbesluiten dat deze 

casus draait. Met name gaat het om de artikelen 126 en 134 van het Oude 

Werkloosheidsbesluit (het Koninklijk Besluit van 20 december 1963 dat de 

toenmalige reglementering in één tekst bijeenbracht). Verder zullen we zien dat de 

controverse in het Nieuwe Werkloosheidsbesluit een einde gevonden heeft. 

De artikelen 126 en 134 van het OWB hadden beide betrekking op de notie 

“onvrijwillig werkloze” die ook in artikel 7 van de Besluitwet voorkomt. Zij werden dan 

ook steeds – op een of andere manier – met elkaar in verband gebracht. Er is 

evenwel betwisting ontstaan over welke manier de juiste was. Met name is het 

verband dat het Hof van Cassatie in 1977 tussen beide artikelen gesteld heeft, in de 

rechtsleer zwaar op de korrel genomen. 

 

158. Nemen we eerst even de tekst van beide artikelen erbij. Artikel 126 bepaalt:  

 
“Aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft de werknemer:  
1° die wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, werkloze zonder loon 
wordt; 
2° die, gedurende zijn werkloosheid […] geen arbeid verricht […]”  
 
Om uitkeringsgerechtigde werkloze te zijn, moet men dus “onvrijwillig” werkloze 

worden, d.i. wegens omstandigheden buiten zijn wil. 

Artikel 134 voegt daar enkele artikels verder, binnen dezelfde afdeling “Afdeling II 

– Voorwaarden van toekenning”, aan toe: 

 

                                            
500 Artikel 7, § 1, lid 3, onder i) van de  Besluitwet 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 30 december 1944, zoals gewijzigd door de 
Wet 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, 
B.S. 15 februari 1961. 
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“Indien de werknemer werkloos is of wordt door eigen schuld of toedoen wordt zijn 
recht op werkloosheidsuitkering beperkt overeenkomstig de artikelen 135 tot 140. 
[…]” 

 
De artikelen 135 tot 140 bepalen een aantal schorsingen in het recht op 

werkloosheidsuitkeringen voor bepaalde duur, die verhoogd worden in geval van 

herhaling. 

   

159. De vraag die in rechtspraak en rechtsleer sinds het midden van de jaren 

zeventig gesteld is, is of artikel 134 al dan niet als een nadere bepaling van artikel 

126, 1° moet worden opgevat, of dat dat laatste artikel integendeel een zelfstandige 

betekenis heeft. 

Concreet gaat het dan om de vraag of op een werkloze die “vrijwillig” werkloos 

wordt, enkel de sancties van de artikelen 135 en volgende mogen worden toegepast, 

of dat daar bovendien nog een uitsluiting op grond van artikel 126 zelf mag aan 

worden toegevoegd. Wie de tekst van artikel 126, 1°, letterlijk én afzonderlijk leest, 

zou er immers van overtuigd kunnen raken dat onvrijwillig werkloos worden daarin als 

een startvoorwaarde gesteld wordt om enige aanspraak in het werkloosheidsstelsel 

te kunnen laten gelden. Wanneer iemand vrijwillig werkloos wordt, zou het dan ook 

niet alleen mogelijk zijn die persoon gedurende een aantal weken te schorsen, hij zou 

bovendien geen aanspraak op uitkeringen kunnen maken zolang hij niet opnieuw, en 

ditmaal onvrijwillig, werkloos wordt (en dus eerst opnieuw werk heeft gehad) en dit 

zelfs nadat de termijn van de schorsing op grond van artikel 134 reeds verstreken is. 

Deze uitsluiting tot werkhervatting op grond van artikel 126 wordt in deze opvatting 

zelfs de hoofdregel, toepasselijk op alle werklozen “niet onafhankelijk van hun wil”, 

terwijl de schorsing van artikel 134 daar enkel als een bijkomende, verzwarende 

sanctie aan toegevoegd wordt, ingeval men dat ook nog eens werd “door eigen 

schuld of toedoen”, hetgeen als een zwaardere vorm van vrijwilligheid wordt 

beschouwd. Deze bijkomende schorsing op grond van artikel 134 zou in de feiten 

dan wel enkel concrete uitwerking kunnen hebben indien men al binnen die beperkte 

schorsingstermijn nieuw werk zou vinden én onvrijwillig verliezen. 
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Het Hof van Cassatie heeft zich in 1977 uitgesproken voor een cumulatie van de 

regels in die laatste zin.501 Deze rechtspraak werd herhaaldelijk bevestigd. 502  

 
“Overwegende dat, krachtens artikel 126, 1°, van het koninklijk besluit van 20 
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, alleen de 
werknemer die werkloze zonder loon wordt wegens omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil, op werkloosheidsuitkering aanspraak heeft; 
 
Overwegende dat de werknemer die zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst 
maakt, niet werkloos is wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, tenzij 
zijn ontslag het gevolg is van omstandigheden welke van die aard zijn dat van hem 
redelijkerwijze niet kon worden gevergd de dienstbetrekking te laten voortduren; 
 
Dat voor de toepassing van voormelde bepaling niet is vereist dat de werknemer, 
door zelf een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken, blijk heeft gegeven van 
zijn onwil tot werken; 
 
Overwegende dat artikel 134 van voormeld koninklijk besluit […] op beperkende 
wijze de gevallen aangeeft waarin de vrijwillige werkloze bovendien moet worden 
geacht werkloos door eigen schuld of toedoen te zijn, […]” 

 

160. Het mag duidelijk zijn dat deze rechtspraak in de economische crisisjaren 

’70 van de vorige eeuw zware gevolgen kon hebben voor de werklozen. In tijden van 

beperkte werkgelegenheid is het immers niet evident voor een zogenaamd “vrijwillig 

werkloze” om op korte termijn een nieuwe tewerkstelling te vinden, die zijn uitsluiting 

kan beëindigen, zelfs indien hij daartoe oprechte inspanningen doet. De “uitsluiting 

tot onbepaald” op grond van artikel 126 OWB kon dan ook voor vele werklozen tot 

desastreuze gevolgen leiden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat op deze 

rechtspraak onmiddellijk veel kritiek kwam. Deze kritiek was evenwel niet enkel 

beleidsmatig. Voor de meeste auteurs was de rechtspraak bovendien onwettig. Het 

Hof zou immers onvoldoende rekening houden met het precieze verband dat tussen 

artikel 126 en 134 OWB bestond. 

 

                                            
501 Cass. 26 september 1977, Arr. Cass. 1978, 122 en J.T.T. 1978, 192, concl. H. 
LENAERTS. 
502 Cass. 18 april 1983, Arr. Cass. 1982-83, 983 en J.T.T. 1983, 337, noot; Cass. 13 juni 
1983, Arr. Cass. 1982-83, 1259 en J.T.T. 1984, 131, noot; Cass. 5 december 1983, Arr. 
Cass. 1983-84, 408; Cass. 9 april 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1056; Cass. 22 oktober 1984, 
Arr. Cass. 1984-85, 299; Cass. 4 maart 1991, Arr. Cass. 1990-91, 707. Het citaat komt uit het 
arrest van 13 juni 1983; de cursivering is van mij. 
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161. Strikt juridisch ging het om een interpretatiestrijd. Het Hof van Cassatie en 

de enkele auteurs die zijn kant kozen, bepleitten een letterlijke en afzonderlijke lezing 

van artikel 126 dat op zich genomen eist dat de werkloze onvrijwillig werkloos wordt. 

Voor de vrijwillig werkloos geworden werkloze bleef de startvoorwaarde van artikel 

126 dan ook gedurende zijn gehele werkloosheid onvoldaan, zodat de uitsluiting op 

deze tekst gegrond kon worden, zelfs wanneer zijn werkloosheid nadien niet vrijwillig 

bleef, bijvoorbeeld omdat de werkloze waarachtige inspanningen leverde om nieuw 

werk te vinden.503 

De kritische rechtsleer onder aanvoering van VAN LANGENDONCK ijverde voor een 

systematische interpretatie waarbij artikel 126 in de context gelezen werd van de 

reglementsafdeling waarin het zich bevond. Als eerste artikel van die afdeling bevat 

het slechts een algemeen toekenningsprincipe dat in de daaropvolgende artikelen 

uitgewerkt wordt, en met name, wat het onvrijwillig karakter betreft, in de artikelen 

134 en volgende. Meermaals werd benadrukt dat de techniek volgens dewelke in een 

artikel de principes van een regeling worden vermeld, en vervolgens in een verder 

artikel de sancties die aan de overtreding van die principes worden gehecht, een 

volstrekt normale wetgevingstechniek is. In de ogen van deze auteurs was er dan 

ook geen reden om artikel 126 hier plots een eigen betekenis te willen geven. 

Bovendien kan de regelgever volgens hen niet gewild hebben een werkloze die 

vrijwillig werkloos wordt, blijvend te straffen zelfs wanneer hij niet gewild werkloos 

blijft.504 

                                            
503 De leer van het Hof van Cassatie werd verdedigd in P. GOSSERIES, “La jurisprudence de 
la Cour de Cassation en assurance chômage involontaire (1970 à 1983)”, J.T.T. 1983, (325, 
353) 353-354; P. GOSSERIES, “Questions d'actualité dans le contentieux de l'assurance 
chômage. Les articles 126 et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963”, J.T.T. 1984, (469) 
471-476; M. SMITS, “Het arbeidshof van Antwerpen: aan een lustrum toe!”, R.W. 1979-80, 
(865) 870-873; H. VAN HOOGENBEMT, “De cassatierechtspraak over vrijwillige 
werkloosheid: hebben de critici het bij het rechte eind?”, R.W. 1983-84, 1609-1626; H. VAN 
HOOGENBEMT, “Nawoord op de reactie van J. Van Langendonck”, R.W. 1983-84, 2575-
2577. 
504 De “aanval” op de positie van het Hof van Cassatie werd ingezet met een publicatie van 
VAN LANGENDONCK: J. VAN LANGENDONCK, “Vrijwillige en onvrijwillige werkloosheid”, 
J.T.T. 1978, 189-192. Zijn analyse werd door de grote meerderheid van de rechtsleer 
bijgetreden, zie o.m.: J. DE COCK, “Rechtspraakoverzicht arbeidsvoorziening en 
werkloosheid (1973-1979)”, Arbbl. 1980, (117) 158-161; A. DE FOER, “Nogmaals enkele 
beschouwingen rond het begrip onvrijwillige werkloosheid”, Soc. Kron. 1984, 509-517; B. 
GRAULICH en M. NÈVE, Les droits et obligations du chômeur, Brussel, Labor, 1980, 102-
103; B. GRAULICH en P. PALSTERMAN, Rechten en plichten van de werkloze, Brugge, Die 
Keure, 1988, 68-69; M. JAMOULLE en J. OOSTERBOSCH, “Werkloosheid door schuld of 
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Al ben ik persoonlijk geneigd de kritiek van de rechtsleer te volgen – de door hen 

geschetste wetgevingstechniek is inderdaad een veel voorkomende – het lijkt moeilijk 

deze interpretatiestrijd op basis van de toen voorhanden zijnde elementen definitief te 

beslechten. Beide partijen beriepen zich immers in de eerste plaats op de tekst van 

de reglementering, en er was ook niet méér dan die tekst om de wil van de 

regelgever te achterhalen. Vermits het om een uitvoerende tekst gaat, waren er geen 

voorbereidingsstukken waarop nuttig beroep kon worden gedaan; het Koninklijk 

Besluit van 1963 werd immers gepubliceerd zonder Verslag aan de Koning. 

Persoonlijk lijkt me de beslissing van het Hof van Cassatie niet de meest wettige, 

maar gelet op de beperkte gegevens is het moeilijk om hier met zekerheid te zeggen 

dat het Hof van Cassatie tegen de wil van de regelgever in is gegaan. 505  

 

162. Toch kan moeilijk ontkend worden dat achter de interpretatieve beslissing 

van het Hof ook een beleidsbeslissing schuilging.506 In het eerste decennium van 

toepassing van het Oude Werkloosheidsbesluit was de interpretatie van artikel 134 

                                                                                                                                         
toedoen van de werknemer. Wettelijke noties en analyse van de administratieve 
beslissingen” in X. (ed.), Sancties in de werkloosheid, Antwerpen, Kluwer, 1982, (49) 58-62; 
L. KEYERS, noot onder Arbh. Antwerpen 28 januari 1982, R.W. 1982-83, 2826-2829 (in 
uitgebreidere vorm hernomen in J.T.T. 1984, 43-48); P. LEROY, “Les conditions 
d'admissibilité dans le cadre du régime de l'assurance obligatoire contre le chômage 
involontaire”, J.T.T. 1979, (149, 193) 194-199; J. OOSTERBOSCH, “Le chômage dû au fait 
du travailleur”, J.T.T. 1982, 381-382; P. PALSTERMAN, “L'application de l'adage non bis in 
idem en matière de sécurité sociale et particulièrement d'assurance-chômage”, Soc. Kron. 
1990, (317) 319; X., “Encore sur le cumul des sanctions en chômage en cas d'abandon 
d'emploi”, (noot onder Arbrb. Nijvel 13 april 1990), Soc. Kron. 1990, 338. VAN LANGENDONCK 
hernam zelf zijn standpunt in: J. VAN LANGENDONCK, noot onder Arbh. Antwerpen 13 
februari 1979, R.W. 1978-79, 2179-2181; “Vrijwillige werkloosheid” in X. (ed.), Sancties in de 
werkloosheid, Antwerpen, Kluwer, 1982, (1) 6-10; “De reglementering en de 
cassatierechtspraak inzake vrijwillige werkloosheid”, R.W. 1983-84, 2570-2574. Zie eerder 
reeds over de problematiek: D. SIMOENS, “Werkverlating en 'werkloosheid wegens 
omstandigheden onafhankelijk van de wil van de betrokkene'”, (noot onder Arbh. Brussel 5 
februari 1976, d.i. het bestreden arrest van Cass. 26 september 1977), J.T.T. 1977, 92-93. 
505 Zelfs VAN LANGENDONCK geeft toe dat het Hof van Cassatie met de afzonderlijk gelezen 
tekst van artikel 126 een ernstig “tegenargument” heeft: J. VAN LANGENDONCK, “Vrijwillige 
werkloosheid” in X. (ed.), Sancties in de werkloosheid, Antwerpen, Kluwer, 1982, (1) 10. 
506 Vgl. de conclusie van D’HOOGHE die de elementen van de controverse vanuit het oogpunt 
van de verschillende interpretatiemethodes op een rijtje zette: “Toch leidt dit onderzoek tot de 
merkwaardige vaststelling dat zowel de argumenten voor als tegen de cassatierechtspraak 
berusten op dezelfde interpretatiemethodes. Deze worden echter op een verschillende wijze 
gehanteerd naargelang het gewenste resultaat.” Zie D. D'HOOGHE, “De controverse rond de 
verhouding tussen de artikelen 126 en 134 van het RVA-Besluit in het licht van de 
verschillende interpretatiemethodes”, Jura Falc. 1984-85, (549) 554 – mijn cursivering. 
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als uitwerking van artikel 126 immers zowel in de administratieve praktijk van de 

RVA, als in de (lagere) rechtspraak en rechtsleer, stevig ingeburgerd. Steeds werden 

op de vrijwillig werkloze enkel de sancties van artikel 134 toegepast. De zaak die tot 

het eerste arrest van het Hof van Cassatie in de materie leidde, had dan ook 

betrekking op de allereerste RVA-beslissing die een cumulatie van sancties 

voorstond.507 Op dat moment stond het Hof van Cassatie dus onvermijdelijk voor een 

keuze, minstens in de interpretatieve beleidsruimte.  

 
Het Hof moest immers beslissen of het zich in zijn arrest aan zou sluiten bij de 

“traditionele” werkloze-vriendelijke lezing van het werkloosheidsbesluit, die de 
uitsluitende sanctionering van het vrijwillig karakter van de werkloosheid op grond 
van artikel 134 voorstond, of dat het zich daarentegen uit zou spreken voor de 
nieuwe strengere lezing van de tekst die in artikel 126 ook een afzonderlijke 
sanctiebepaling zag. Vermits geen van beide lezingen flagrant strijdig was met de 
formulering van de reglementering, en vermits er geen andere aanwijzingen over de 
wil van de regelgever aanwezig waren, moest het Hof van Cassatie een keuze 
maken, die niet alleen betrekking kon hebben op wat het dacht dat de regelgever 
gewild had, maar die door het ontbreken van zekerheid daaromtrent onvermijdelijk 
ook gestuurd werd door wat het Hof vond dat die regelgever gewild zou moeten 
hebben. Zoals JAMOULLE en MEUNIER suggereren zou het kunnen dat het Hof 
daarbij rekening heeft gehouden met de sociaal-economische omstandigheden en 
dat het geoordeeld heeft dat de traditionele lezing, die opgebloeid was in de 
economisch welvarende jaren ’60 toen de budgettaire noden minder prangend 
waren, niet langer houdbaar was in de crisisjaren ’70.508  

 

Het Hof heeft er uiteindelijk voor gekozen een strenge houding aan te nemen 

tegenover de werklozen. Het gaat ervan uit dat de regelgever aan elke werkloze die 

vrijwillig zijn werk verloren heeft, alle aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft 

willen ontzeggen. Dit geldt zelfs wanneer de werkloze geen fout heeft begaan door 

zijn werk te verlaten (die fout wordt immers beschouwd als de verzwarende 

omstandigheid uit artikel 134) én indien hij ernstige inspanningen doet om ander werk 

te vinden en zijn werkloosheid dus in ieder geval niet vrijwillig blijft. Men kan niet 

anders dan vaststellen dat deze houding het de werklozen wel erg moeilijk maakte. 

Verschillende auteurs die de wettigheid van de beslissing van het Hof verdedigden, 

                                            
507 Op het nieuwe karakter van de interpretatie van het Hof werd zowel door de voor- als de 
tegenstanders gewezen, zie bijv. M. SMITS, “Het arbeidshof van Antwerpen: aan een lustrum 
toe!”, R.W. 1979-80, (865) 870-871; J. VAN LANGENDONCK, “Vrijwillige en onvrijwillige 
werkloosheid”, J.T.T. 1978, (189) 189. 
508 M. JAMOULLE, M. en MEUNIER, N., “Indemnisation du chômage et droits subjectifs”, 
J.T.T. 1987, (309) 310. 
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gaven dan ook toe dat zij daar beleidsmatig veel minder achter stonden. Zij 

verwachtten evenwel een oplossing van een reglementswijziging.509 

 
Diezelfde strenge houding van het Hof van Cassatie ten aanzien van de 

werklozen kwam overigens ook tot uiting in de rechtspraak van dat Hof met 
betrekking tot artikel 133, vierde lid, van het Oude Werkloosheidsbesluit. Dit artikel 
zei dat een werkloze voor zijn wedertewerkstelling geen voorbehoud mocht maken 
dat hem onbeschikbaar maakt voor de algemene arbeidsmarkt. Deed hij dat toch, 
dan verloor hij weerom zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering voor een bepaalde 
tijd of tot hij het voorbehoud ophief (zie artikel 150, tweede en vierde lid). Met 
betrekking tot dit artikel heeft het Hof van Cassatie herhaaldelijk geoordeeld dat de 
criteria voor een passende dienstbetrekking, die bepalen of een werkloze een 
bepaalde, hem concreet aangeboden job al dan niet mag weigeren met behoud van 
werkloosheidsuitkering, niet van toepassing waren bij het beoordelen van een 
voorbehoud. Ook een voorbehoud dat zich enkel beriep op de criteria van de 
passende dienstbetrekking zou de werkloze dan ook onbeschikbaar maken voor de 
arbeidsmarkt.510 Concreet betekende dit dat het een werkloze niet toegelaten was in 
het algemeen een voorbehoud te maken voor jobs die hij als ze hem aangeboden 
werden één voor één had mogen afwijzen. Het moge duidelijk zijn dat deze 
rechtspraak in de praktijk nogal paradoxale gevolgen kon hebben en getuigde van 
een eerder strikte houding van het Hof naar werklozen toe. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat deze rechtspraak in het hoger beschreven overleg door de 
geconsulteerde specialisten mee gesuggereerd is als mogelijk contra legem bij de 
casusopgave.511 Toch heb ik hem niet als zodanig mee willen bespreken met de 
rechtspraak inzake (on)vrijwillige werkloosheid. Het schijnt mij immers toe, zoals 
trouwens ook een aantal sociaalrechtelijke auteurs, dat deze rechtspraak hoewel 
enigszins absurd, toch een stuk beter theoretisch verdedigbaar was dan deze 
inzake (on)vrijwillige werkloosheid om de eenvoudige reden dat het OWB in artikel 
133 lid 4 wel degelijk naar de “algemene” arbeidsmarkt verwees. Het is niet zo 
evident te beweren dat deze “algemene” arbeidsmarkt noodzakelijk tot de gepaste 
dienstbetrekkingen beperkt bleef, al zou een rechtspraak die dat toch aannam, 
zeker niet als onredelijk beschouwd worden.512 Het lijkt mij dan ook dat deze 
rechtspraak, zoals de denkgroep ook aangaf, allicht uit dezelfde beleidsvisie op 
werkloosheid bij het Hof van Cassatie voortsproot als die inzake (on)vrijwillige 
werkloosheid, maar dat hij moeilijker als onwettig gehekeld kan worden. 

                                            
509 M. SMITS, “Het arbeidshof van Antwerpen: aan een lustrum toe!”, R.W. 1979-80, (865) 
872-873; H. VAN HOOGENBEMT, “De cassatierechtspraak over vrijwillige werkloosheid: 
hebben de critici het bij het rechte eind?”, R.W. 1983-84, (1609) 1626. 
510 Cass. 16 mei 1973, Arr. Cass. 1973, 893; Cass. 23 april 1975, Arr. Cass. 1975, 935; 
Cass. 25 september 1978, Arr. Cass. 1978-79, 104; Cass. 11 februari 1980, Arr. Cass. 1979-
80, 685; Cass. 1 december 1980, Arr. Cass. 1980-81, 362 en J.T.T. 1981, 143, noot J. VAN 
LANGENDONCK; Cass. 22 maart 1982, Arr. Cass. 1981-82, 908. 
511 Vgl. J. DE COCK, “Rechtspraakoverzicht arbeidsvoorziening en werkloosheid (1973-
1979)”, Arbbl. 1980, (117, 281) 301; J. VAN LANGENDONCK, noot onder Cass. 1 december 
1980, J.T.T. 1981, 144-145. 
512 B. GRAULICH en P. PALSTERMAN, Rechten en plichten van de werkloze, Brugge, Die 
Keure, 1988, 89-90; J. DELCROIX, A. LEROY, D. VAN CAPELLEN, e.a., De 
werkloosheidsgids: reglementering en rechtspraak, Vlezenbeek, Focus, losbl., 2.6/10-
2.6/10.1. 
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163. Het is die impliciete restrictieve beleidsvisie van het Hof van Cassatie die in 

deze rechtspraak tot uiting komt, die ons tot de belangrijkste bedenking brengt die bij 

deze casus te maken valt. Zij neemt de vorm aan van een waarschuwing om zich 

ervoor te hoeden te ijveren voor een rechterlijke rechtsvormende bevoegdheid vanuit 

de idee dat deze steeds tot sociale vooruitgang zal leiden. In deze casus kan wie 

vanuit dat argument denkt, immers niet anders dan sterk teleurgesteld worden. Het 

moge immers duidelijk zijn dat de oplossing van het Hof van Cassatie door bijna de 

gehele sociaal voelende rechtsleer in het sociaal recht betreurd is geworden. Zelfs 

een aantal auteurs die de oplossing van het Hof op basis van de reglementsteksten 

als wettig verdedigden, staken niet onder stoelen of banken dat zij beleidsmatig liever 

een andere oplossing zagen en bepleitten daartoe een reglementsaanpassing. Als 

het Hof hier al geen sociale achteruitgang veroorzaakt heeft in de 

werkloosheidsreglementering, dan moet men in ieder geval vaststellen dat het Hof 

niet voor sociale vooruitgang heeft willen zorgen. Wie onze hoogste rechtscolleges 

dus ook op beleidsmatig vlak een rechtscheppende bevoegdheid wil toekennen, 

moet goed beseffen dat die bevoegdheid even goed in conservatieve als in 

progressieve zin kan uitgeoefend worden! 

 
In deze casus heeft de sociaal onwenselijke rechtspraak van het Hof gelukkig in 

de feiten geen al te ingrijpend effect gehad. De RVA is immers – opvallend genoeg 
– in zijn administratieve praktijk niet helemaal willen meegaan in de redenering van 
het Hof. Al erkende de dienst sinds het arrest van 1977 wel degelijk de mogelijkheid 
van een cumulatieve sanctionering, hij paste deze enkel toe in gevallen van duidelijk 
misbruik. In een klaarblijkelijk omgekeerde redenering dan die van het Hof, immers, 
beschouwde de RVA de sancties van artikel 134 als de gewone sanctie voor 
vrijwillige werkloosheid en hanteerde het de “uitsluiting tot onbepaald” van artikel 
126 enkel als een bijkomende, verzwarende sanctie in geval de werkloze het 
bijzondere opzet vertoonde om door zijn werkverlies blijvend 
werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten (en hij dus niet de intentie had ander 
werk te zoeken).513  

 

Die conservatieve houding van het Hof van Cassatie is uiteindelijk, na ongeveer 

15 jaar gelding, door de regelgever teruggefloten. Met het Nieuwe 

Werkloosheidsbesluit van 1991 heeft die zowel de rechtspraak inzake onvrijwillige 

werkloosheid als die inzake het voorbehoud ongedaan gemaakt. Dit gebeurde 
                                            
513 Deze administratieve praktijk wordt onder meer beschreven bij J. PUT, “Naar een nieuwe 
definitie van het begrip onvrijwillige werkloosheid?”, Soc. Kron. 1992, (239) 242. 
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enerzijds door de arbeidsmarkt waarvoor een werkloze beschikbaar moet zijn, 

voortaan te definiëren in termen van de passende dienstbetrekking (artikel 56 § 1 

NWB), anderzijds door het oude artikel 126 duidelijker te herformuleren als een louter 

toekenningsprincipe door de term “worden” te vervangen door het woord “zijn”. 

Volgens artikel 44 NWB moet de werkloze om uitkeringen te kunnen genieten 

voortaan “wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en 

zonder loon zijn”, wat onder meer betekent dat wie vrijwillig werkloos wordt, dat niet 

noodzakelijk voor de hele duur van zijn werkloosheid blijft. De sancties op deze 

bepaling worden bepaald in artikel 51 tot 54 NWB, die teruggaan op de vroegere 

artikelen 134 e.v. OWB. Het is de bedoeling dat dit voortaan de enige sancties voor 

de vrijwillig werkloze zijn, zoals bevestigd wordt in de officiële commentaar van de 

RVA op het nieuwe besluit, dat eens te meer zonder Verslag aan de Koning is 

gepubliceerd. Wel werd er in een bijzondere sanctiemogelijkheid voorzien voor 

werklozen die blijk geven van de manifeste onwil tot werken, zodat de administratieve 

praktijk van voordien in zekere zin in het reglement werd opgenomen.514 Sindsdien is 

de vraag naar een cumulatieve toepassing in de rechtspraak niet meer gesteld.515 

 

164. De tweede bedenking bij deze casus heeft betrekking op de aard van de 

regelgever die hier is tussengekomen. Zowel in 1963 als in 1991 werd de regelgeving 

neergelegd in een Koninklijk Besluit. Het feit dat in deze casus dus niet over een 

conflict tussen de rechtspraak en een formele wetgever werd gehandeld, en dat deze 

toch dienstig is voor het onderzoek, kan dan ook de vraag doen rijzen of de 

uitvoerende organen niet ook in het onderzoek betrokken hadden moeten worden. 

Dat lijkt toch niet het geval. In de mate dat regelgevende basisbeslissingen, zoals 

deze omtrent het onvrijwillig karakter van de werkloosheid, overgelaten worden aan 

de uitvoerende organen kan het onderzoeksopzet inderdaad enigszins 

getransponeerd worden naar de verhouding tussen de rechter en de uitvoerders, 

                                            
514 Zie de meegepubliceerde commentaar op artikel 44 en – het intussen reeds gewijzigde – 
artikel 52 § 2 van het nieuwe besluit in de uitgave van het Instituut voor Sociaal recht van de 
KULeuven: INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT KULEUVEN (ed.), Het nieuwe 
werkloosheidsbesluit, Leuven, KUL Permanente Vorming, 1992, meerv. gepag., p. 40 en 45 
van het besluit; zie ook Onderrichtingen RVA nr. 051.D.01, p. 3 
515 W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal compendium socialezekerheidsrecht 2005-2006, II, 
Mechelen, Kluwer, 2005, 1040; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek 
socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 580. 
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zoals in deze casus gebeurd is. Toch kan een dergelijke analyse in geen geval het 

geheel van die verhouding beschrijven. Tussen rechters en uitvoerders bestaat nu 

eenmaal een geheel eigen constitutionele verhouding, zoals onder meer blijkt uit 

artikel 159 van de Grondwet dat de rechter toestaat de uitvoerende beslissingen aan 

de wetten te toetsen. Ook is het zo dat uitvoerders volgens een correcte toepassing 

van de constitutionele beginselen in de regel niet de basisbeslissingen zullen nemen. 

Die behoren immers tot de wetgevende functie. Zonder hier te willen ingaan op de 

legitimiteit van de delegatie van regelgevende bevoegdheid die door artikel 7 van de 

Besluitwet gebeurd is, lijkt het mij dan ook dat deze bedenking ons vooral moet doen 

beseffen dat de materie van de werkloosheidsreglementering een basiswet verdient. 

Een zichzelf respecterende welvaartsstaat moet m.i. de nodige (formeel) wetgevende 

aandacht besteden aan een zo belangrijk stelsel als dat van de werkloosheid. 

Voorlopig is dat niet gebeurd.  

 

F. BESLUIT 
 

165. In dit derde deel van het casusonderzoek werden een aantal leerstukken 

bestudeerd waarin de rechtspraak zich beleidskeuzes toegeëigend heeft die strikt 

genomen aan de wetgever toebehoorden. Hier werden inderdaad die gevallen 

verzameld waarin de rechters een eigen regeling, die niet alleen technisch, maar ook 

beleidsmatig afwijkt van wat de wetgever gewild heeft, hebben proberen in te voeren. 

In de besproken gevallen besliste de rechtspraak immers, weliswaar vaak op basis 

van haar aanvoelen van de maatschappelijke verzuchtingen, om de grondgedachte 

van een bestaande wettelijke regeling aan de kant te zetten en te vervangen door 

een andere, volgens haar meer aangepaste. De rechters doen werkelijk aan 

maatschappelijk en wetgevend beleid en nemen een aantal keuzes die normaliter 

enkel aan de wetgever toekomen. Op die manier drijven zij hun “macht” in de 

constitutionele zin tot de uiterste rand, als we al niet gewoon zeggen dat zij die te 

buiten gaan.  

Het legalistische gedachtegoed is hier dus wel heel ver af. Het lijkt dan ook geen 

toeval dat het hier telkens om eerder recente gevallen gaat. Zekerheid hierover is er 

niet – de gekozen onderzoeksmethode van de theoretische steekproef laat dergelijke 

generalisaties niet toe – maar de consequente hedendaagse situering van dit soort 
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casussen in de steekproef laat toch enige grond vermoeden voor onze eerder 

uitgesproken intuïtie dat de vrijere taakopvatting vooral aanwezig is bij de actuele 

rechter. De besproken gevallen dateren inderdaad allemaal uit de tweede helft van 

de twintigste eeuw, de meeste zelfs uit het afgelopen decennium. 

 

166. In enkele van de casussen hebben we vastgesteld dat die rechterlijke 

tussenkomst nog op (verbazend?) veel begrip van de rechtsleer kon rekenen, ook al 

klonken de proteststemmen in dit onderdeel algemeen genomen toch veel luider dan 

in de vorige. Reeds in de casus van strafrecht bleek dat begrip van de rechtsleer, dat 

in de casussen van staatsrecht en verbintenissenrecht soms zelfs de vorm aannam 

van een stimuleren en legitimeren van schijnbaar onwettige rechtspraak, 

hoofdzakelijk verband te houden met de inhoudelijke aspecten van het leerstuk. 

Waar de rechterlijke rechtsvorming gestimuleerd werd, gebeurde dat dan ook niet 

vanuit een idee over de best mogelijke wijze van rechtsvorming, maar met het oog op 

noodzakelijk geachte hervormingen van het recht, bij gebrek aan een gewenste 

wetswijziging. De onvermijdelijke rechtsonzekerheid werd daarbij op de koop toe 

genomen, omdat men tevreden was dat minstens het ongewenste principe van de 

wetgeving aan de kant geschoven was. Toch bleef de rechtspraak ook daar veelal 

zelfs op inhoudelijk vlak niet helemaal vrij van kritiek, omwille van de onvermijdelijke 

beperkingen die aan zo’n rechterlijke ingreep verbonden zijn. Het Hof van Cassatie 

kan nu eenmaal, zoals wij al hoger vaststelden, geen volledige, nieuwe stelsels 

invoeren, en zelfs als het gaat om een beperkt punt, brengt de verhoogde 

bediscussieerbaarheid daarvan op het principiële vlak een vlotte aanvaarding en 

toepassing van het nieuwe semi-wetgevende antwoord in het gedrang. In de casus 

van staatsrecht zagen wij hoe bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof zich soms 

geroepen kan voelen hiertegen te ageren. 

De laatste casus van dit hoofdstuk toont bovendien dat het riskant is om deze 

(relatief) positieve inhoudelijke ervaringen met de princiepsbeslissing van de 

rechtspraak zomaar te generaliseren en op basis daarvan voor een veralgemeende 

rechtscheppende bevoegdheid van de rechtspraak te pleiten. Feit blijft immers dat 

die bevoegdheid, eens ze verworven is, zowel ten voordele als ten nadele van de 

door de rechtsleer voorgestane rechtsevoluties kan gehanteerd worden. Het is een 

illusie te denken dat de rechtspraak zich steeds zal opwerpen als een motor voor 
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sociale vooruitgang. Zelfs als men vanuit een zeker opportunisme voor die 

rechtscheppende bevoegdheid van de rechtspraak zou wensen te pleiten, zou men 

dus bedrogen uit kunnen komen. 

Het lijkt mij dan ook op basis van dit casusonderzoek in geen geval mogelijk te 

pleiten voor een veralgemeende rechtscheppende bevoegdheid van de rechtspraak 

die verder zou gaan dan een hulpbevoegdheid ten aanzien van de eigenlijke 

wetgever, zoals die in de voorgaande twee hoofdstukken verschenen is. 

Beleidskwesties van algemeen belang waarop een klaar wetgevend antwoord 

bestaat, of mogelijk is, moeten – zelfs indien er duidelijke maatschappelijke signalen 

zijn dat de wetgevende antwoorden aan herziening toe zijn! – aan de wetgever 

overgelaten worden. Het gaat niet op dat de hoven en de rechtbanken deze 

antwoorden zelf in vraag stellen en door andere vervangen, tenzij natuurlijk wanneer 

er een legitimiteitsprobleem rijst in het licht van een hogere rechtsnorm, maar dan 

gaat het niet meer om een pure beleidskwestie. Maatschappelijke keuzes van die 

aard behoren immers tot de wetgevende functie die door de Grondwetgever aan 

andere organen wordt toevertrouwd. Het zou niet gezond zijn die keuzes te laten 

maken door diegenen die ze later ook moeten afdwingen, dat is de kern van de 

scheiding der machten. 

 

167. Dit betekent echter niet dat er ook niet op strikt beleidsmatig vlak vanuit de 

praktijk van het rechtspreken bepaalde zinvolle inzichten of voorstellen tot stand 

zouden kunnen komen, die misschien vreemd blijven in het abstracte wetgevende 

debat. Zo is het bijvoorbeeld onmiskenbaar dat in de confrontatie met de individuele 

regularisatieaanvrager de zin of onzin van een ontzeggen van maatschappelijke 

dienstverlening aan die persoon om budgettaire of algemeen asielbeleidsmatige 

redenen helemaal anders kan verschijnen dan in het theoretische debat in het 

Parlement. In die gevallen zou de rechtspraak een signaal moeten kunnen geven aan 

de wetgever dat wetgevende herbezinning nodig is, en hem moeten kunnen vragen 

om zich minstens in het licht van een volledig zicht op de problematiek opnieuw te 

scharen achter het ingenomen standpunt. De huidige mogelijkheden om dat te doen 

– die het spiegelbeeld vormen van de in deel I beschreven wijzen waarop de 

wetgever zich kan laten informeren en dus voornamelijk bestaan uit de 

mogelijkheden van verslaggeving en vermelding van problemen in mercuriales – 
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volstaan daartoe blijkbaar niet, gelet op de wijze waarop men dat signaal in de 

betrokken casussen heeft willen geven. Er zou dan ook een bijkomende mogelijkheid 

moeten komen voor de zittende magistratuur om de wetgever rechtstreeks te 

adiëren. Een dergelijke knipperlichtbevoegdheid zou de rechter de mogelijkheid 

geven door hem aangevoelde onrechtvaardigheden, die evenwel nog geen 

on(grond)wettigheden zijn, toch aan te klagen en de beslissing te leggen bij het 

meest democratisch gelegitimeerd orgaan. Dat orgaan zal op basis van de 

jurisprudentiële aanwijzingen dan een ruimer beeld van de problematiek hebben, 

maar zich toch ook voldoende los kunnen maken van het concrete geval, om tot een 

evenwichtige, casusgestuurde, maar niet casusgebonden beslissing te komen. De 

praktijk van het rechtspreken kan zo inspiratie geven aan de normsteller, zonder 

evenwel diens rol over te nemen. Men zou zelfs kunnen overwegen om de wetgever 

te verplichten dergelijke signalen vanuit het rechtspreken binnen een bepaalde, 

redelijke termijn te beantwoorden. 

Hoe dan ook zou die principiële bevoegdheid om de wetgever aan te manen of te 

bevragen, wel enkel bij het hoogste rechtscollege mogen liggen. Omwille van zijn 

specifieke taak van wetsbewaking is dat immers ideaal geplaatst om als filter te 

dienen voor het  al dan niet redelijk karakter van het geven van zo’n signaal. In 

principe, immers, zullen de wetgevende oplossingen niet in vraag gesteld moeten 

worden, maar toegepast. Enkel in uiterste gevallen, waar de wetgevende oplossing 

zozeer afwijkt van de noden van het rechtsverkeer of van het gewetensaanvoelen 

van de rechters, dat zelfs een hoogste rechtscollege, dat doorgaans een bijzondere 

sereniteit bezit, de nood aan een beleidswijziging voelt, moet die gesuggereerd 

worden. Dan nog evenwel kan de wetgever eenvoudigweg besluiten daar niet op in 

te gaan: hij blijft meester van de maatschappelijke basiskeuzes.  

 

Hoofdstuk 5. Uitleiding van het tweede deel 

 

168. Aan het einde van dit tweede deel van het onderzoek rest ons enkel nog de 

rode draad te expliciteren die doorheen de casussen uit soms wel zeer uiteenlopende 

rechtsgebieden is vastgesteld, en die aanleiding gegeven heeft tot de hoger 

gehanteerde thematische onderverdeling in hoofdstukken. Eerder werd al 
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aangegeven dat de rechtspraak steeds reactief optrad. Hier kan daaraan worden 

toegevoegd dat de rechtspraak zich bovendien steeds correctief opstelde. In álle 

rechtstakken werpt de rechtspraak zich immers op als een kritisch medebeoordelaar 

van het wetgevend systeem en probeert hij de wetgever ter hulp te komen bij het 

formuleren van de best mogelijke regels. De beoordeling van het wetgevend systeem 

blijkt dan ook de rode draad of het “leitmotiv” te zijn die alle onderzochte uitspraken 

met elkaar verbindt. De onderzochte rechtspraak blijkt steeds een reactie van de 

rechters op een reeds bestaande wetgeving of op een bewust gebrek daaraan – de 

rechtspraak neemt nooit het eigenlijke initiatief – op een bestaand door de wetgever 

gemaakt kader dus, waarin de rechter om een of andere reden – en al dan niet 

terecht – een gebrek meent te zien dat hij wenst te herstellen. De rechter vertrekt in 

de besproken gevallen dus steeds vanuit een aanvoelen van onvrede met het 

systeem, eerder dan van een louter opwellen van billijkheid uit de te beoordelen zaak 

of vanuit een of andere vorm van machtswellust.  

Dat betekent niet dat de billijkheid van het geval daarbij geen belangrijke rol kan 

spelen. Integendeel, meer dan eens zal zij een sturende factor zijn om dat gebrek te 

kunnen vaststellen, om het te kunnen zien – de beoordeling van de concrete casus is 

de “nieuwe bril” die de ogen van de rechter opent – maar de billijkheid alleen was in 

de onderzochte gevallen nooit voldoende om het oordeel volledig te verklaren. De 

rechter wil meer zeggen dan alleen iets over die concrete feiten en treedt meteen 

daarom ook op het terrein van de wetgever. Hij wil de regel veranderen, omdat hij 

hem niet goed meer vindt. 

 

169. Voor die rechterlijke onvrede met het wetgevend kader bleken er 

verschillende redenen mogelijk. Doorheen mijn onderzoek had ik het gevoel dat die 

redenen onder te brengen waren in drie grote groepen. Die groepen vormden ook de 

onderverdeling voor de bespreking van de casussen in de verschillende 

hoofdstukken.  

Vooreerst is het mogelijk dat de regel zoals die door de wetgever uitgevaardigd 

is, totaal niet werkbaar is. De wetgever heeft dan een fout gemaakt bijvoorbeeld door 

een regel aan te nemen die in strijd is met hogere rechtsregels (hetgeen ingeval het 

om een ongrondwettigheid gaat in principe eerst door het Grondwettelijk Hof moet 

worden getoetst), of door een oude regel die door de feiten achterhaald is, niet uit de 



 

 

241

rechtsorde te verwijderen. De rechter treedt dan op om de wetgever te depanneren. 

Zijn tussenkomst is er enkel op gericht de regel werkbaar te maken in het geheel van 

het rechtssysteem. 

Vervolgens is het mogelijk dat de rechter meent de wetgeving “technisch” te 

moeten verbeteren. Ik doel hiermee op gevallen waarin er een wettelijke regel is, die 

ook toegepast kan worden, maar waarvan de rechter vermoedt dat zelfs de 

historische wetgever, als hij opnieuw zou worden aangesproken over het probleem, 

zelf niet echt meer zou willen dat hij in die vorm of op die situatie toegepast zou 

worden. De rechter gaat dan de regeling nuanceren of verder uitwerken, weliswaar in 

strijd met de concrete regel die de wetgever uitgevaardigd heeft, maar zonder aan de 

basisgedachte van de regeling te raken. Deze uitleg doet natuurlijk al snel denken 

aan een interpretatie in het licht van de “geest van de wetgever”, maar in het 

onderzoek bleek het toch om iets meer te gaan: de rechterlijke oplossingen bleken 

niet meer echt beschouwd te kunnen worden als een interpretatie, maar maakten 

eerder een voortbouwen aan de regeling uit. Ook hier treedt de rechter vanuit een 

technische inspiratie op, maar zijn optreden is minder onvermijdelijk en daarom 

delicater dan in de eerste categorie. 

Tot slot waren er de gevallen waarin de rechter simpelweg voor een 

beleidsommekeer pleitte. Met zijn uitspraak wenste hij de wetgever aan te zetten tot 

een wetswijziging of forceerde hij die gewoon zelf. De rechter raakt hier aan de 

wetgevende basisopties. Het is duidelijk dat die gevallen de meest ingrijpende zijn en 

het meest haaks staan op ons constitutioneel stelsel. Toch bleek de rechter er ook 

vaak goede motieven voor te kunnen hebben. 

 

170. Het optreden van de rechter, hoewel vaak ongrondwettelijk, gaf dus toch 

vaak blijk van een belangrijke inhoudelijke waarde, die het rechtsstelsel niet verloren 

mag laten gaan. Doorheen de casusstudie deden wij immers een dubbele 

vaststelling. Enerzijds bleek uit het blootleggen van de “onvredes” die tot rechterlijke 

“creativiteit” leidden, dat de rechter wel degelijk vaak een interessante stem kan 

hebben in de discussies over de “best mogelijke” regeling, in de discussie de lege 

ferenda dus. Anderzijds werd vastgesteld dat in ons huidig stelsel nog onvoldoende 

manieren bestaan om die stem van de rechtspraak optimaal te laten klinken. Een 

oneigenlijk gebruik van zijn normale rechtsaanvullende bevoegdheden, zoals in 



 

 

242

verschillende casussen werd vastgesteld, is dat alvast niet. Doorheen de bespreking 

van de motivering van de uitspraken, en de reacties van de rechtsgemeenschap 

daarop, werden evenwel een aantal aanwijzingen gevonden om de “dialoog” met de 

wetgever te verbeteren. In het hiernavolgend besluitend deel wordt dan ook, na een 

voorafgaande recapitulatie van het geheel van onze lering, gepoogd op basis van 

deze aanzetten tot een voorstel van verbeterde dialoog te komen. 
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Deel III. Over schoenmakers en hun leesten  
 

171. “Most of the problems with judicial responses to the statutorification of 

American law and to the growing obsolescence of statutes have stemmed from one 

of three facts: (1) doctrines that had other uses were being corrupted to allow courts 

to achieve judicial updating; (2) the doctrines, even when twisted to allow updating, 

failed to achieve it in important areas where it was needed and, even when they did 

allow updating, often updated in less effective ways than might have been 

accomplished but for the inappropriate doctrinal basis; (3) even where laws were 

being updated successfully through corruption of other doctrines, no sense of limits 

appropriate to the updating function was readily discernible, and no attempts to work 

out sensible limits seemed to be taking place. All three problems are different aspects 

of the same thing: courts have been using a pickax and calling it a case knife.”516 Met 

deze opmerking beëindigt CALABRESI zijn studie over de problemen en de juridische 

ficties waartoe de toename van “statutes” in het Amerikaanse recht aanleiding geeft, 

en begint hij zijn pleidooi voor een “common law in the age of statutes”. Het leek mij 

gepast ze hier te hernemen. Al zal ik in mijn voorstel beduidend minder ver gaan dan 

CALABRESI, ook ik moet aan het eind van mijn onderzoek de nood erkennen die 

bestaat aan een stelsel waarin de rechtspraak tot (aanzetten van) wetsverbetering 

kan komen, zonder dat zij daartoe een beroep moet doen op drogredenen of al te 

drastische middelen van semi-wetgevende interpretatie of grondwettigheidstoets. 

 

Eerste hoofdstuk. Een “gouvernement des juges”? 

 

172. In deze studie is een poging ondernomen om op een juridisch-empirische 

wijze de intuïtie te onderzoeken dat de hedendaagse “post-legalistische” rechter zich 

(steeds makkelijker) kan onttrekken aan de richtlijnen van de wetgever. De 

problematiek werd zowel vanuit de juridische beginselen als op een praktische wijze 

benaderd doorheen een studie van geselecteerde casussen. De keuze van het 

                                            
516 G. CALABRESI, A common law for the age of statutes, Cambridge, Harvard University 
Press, 1982, 81. 
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onderzoeksonderwerp vond zijn oorsprong in een verwondering van mijn kant over 

een opvatting van recht waarmee ik in gesprekken met studenten en met academici 

herhaaldelijk geconfronteerd werd, en die een zekere bevestiging leek te vinden in de 

literatuur, met bijdragen als die van KRUITHOF over de “gouvernement des juges in 

het verbintenissenrecht”,517 of die van PERIN met zijn drie “grondwetgevende 

machten”.518 Die opvatting is eenvoudig: het gaat om de gedachte dat de wetgever 

zijn greep verloren heeft op de rechters en dat die zich steeds makkelijker kunnen en 

durven onttrekken aan de wettelijke richtlijnen en zich niet te beroerd voelen om de 

oplossingen van de wetgever ter discussie te stellen, waar zij dat nodig achten, zelfs 

als die oplossingen niet aan duidelijkheid te kort schieten.  

Het onderzoek biedt op die wijze een mooie aanvulling op een discussie die 

sinds de tweede helft van de vorige eeuw, en in ons taalgebied in het bijzonder sinds 

de publicatie in 1973 van het werk “Het beleid van de rechter” van VAN GERVEN, de 

moderne rechtsvindingstheorie stevig in zijn greep heeft en die betrekking heeft op 

de mate waarin, en de wijze waarop, de rechter in de uitoefening van zijn taken aan 

beleid doet.519 De meeste rechtsvindingstheorieën hebben immers enkel betrekking 

op atypische gevallen van rechterlijke geschilbeslechting, namelijk op die gevallen 

waarin er om een of andere reden geen wettelijke oplossing voor het geschil is die de 

rechter zonder meer kan toepassen, of waarin die wetgeving bijv. onduidelijk is of 

vaag of in strijd komt met de beginselen van het rechtssysteem (de zogenaamde 

“hard cases”).520 In die gevallen heeft de wetgever geen duidelijke richtlijnen gegeven 

aan de rechter en moet die wel rechtsvormend optreden. Niemand zal nog betwisten 

dat de rechter bij die rechtsvorming keuzes maakt die men als beleidsmatig kan 

bestempelen.521 De gevallen, echter, waarin er een bij wet vastgestelde regel 

                                            
517 R. KRUITHOF, “Naar een ‘Gouvernement des juges’ in het Belgische 
verbintenissenrecht?” in X. (ed.), Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgische 
verbintenissenrecht en andere opstellen: hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 
1992, 27-79. 
518 F. PERIN, “Y a-t-il trois pouvoirs constituants?”, Ann. dr. Liège 1987, 3-16. 
519 W. VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 
Uitgeverij, 1973, 167 p. 
520 W. VAN GERVEN, De taak van de rechter in een West-Europese democratie, Antwerpen, 
Kluwer, 1977, 3. 
521 Beleid mag hier wel niet worden gelijkgesteld met politiek, laat staan partijpolitiek, zie 
nogmaals W. VAN GERVEN, De taak van…, 20-22.  
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aanwezig is die duidelijk bestemd is om het voorgelegde geval te regelen, en die de 

rechter dus strikt genomen zal kunnen en moeten toepassen, blijven in de regel 

buiten de rechtsvindingstheorie, al vormen zij de grote meerderheid van de gevallen.  

Het is op dit soort situaties dat deze studie haar aandacht gericht heeft. Het 

onderzoek wilde achterhalen of de rechters  in de realiteit van de rechtsvorming ook 

in dit soort zaken een rechtsvormende rol opeisen, waaruit die eventuele rol, als hij 

bestaat, dan voortkomt en hoe de rechtsorde daarop moet reageren.  

Moet die rechtsorde het verdedigingsarsenaal van de wetgever uitbreiden? Of 

moet hij juist kritisch zijn ten aanzien van zijn eigen basisbeginselen en ervoor 

opteren de rechtspraak ook in dit soort gevallen een duidelijkere rechtsvormende rol 

te geven? Dat zijn de vragen die het onderzoek in hoofdzaak wilde beantwoorden, en 

dit niet in de eerste plaats door een analyse van de theoretische discussie, waar men 

onvermijdelijk zou vastlopen in een kluwen van tegengestelde meningen, maar 

doorheen een studie van het fenomeen zelf in de vorm van een aantal geselecteerde 

casussen. Het onderzoek hoopte daarmee een bijdrage te leveren tot het preciezer 

aflijnen van het domein waarbinnen er in een continentale democratie ruimte kan zijn 

voor een “beleid van de rechter”.  

 

173. Alvorens deze casusstudie aan te vatten, was het evenwel nodig om de 

relevante basisopties zelf van het rechtssysteem in herinnering te brengen. Het 

onderzoek werd immers niet gevoerd in een theoretisch vacuüm, maar in een 

bestaand rechtsstelsel, met name het Belgische. Om die reden werd in het eerste 

deel van de studie de constitutionele en wettelijke context geschetst van de 

rechtsvormende verhouding tussen rechter en wetgever in België, evenals de 

handhavingsmogelijkheden daarvan, die samen het theoretisch kader vormden 

waarbinnen het gevallenonderzoek uit het tweede deel zich aftekende. Er is bewust 

voor gekozen dit theoretisch kader relatief eenvoudig in te vullen: de daarin geldende 

beginselen werden in het eerste deel nog niet vanuit theoretische alternatieven in 

vraag gesteld, vermits zij in het tweede deel van de studie aan de praktijk van de 

rechtsvorming zouden worden getoetst. Het ging er enkel om de constitutionele 

achtergrond te schetsen die de Belgische rechter in rekening zal nemen bij het vellen 

van zijn beslissingen. 
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174.  In het eerste hoofdstuk van het eerste deel  werd op basis van een aantal 

grondwettelijke beginselen de precieze verhouding tussen de dragers van de 

wetgevende en de rechterlijke functie, in dit onderzoek benoemd als de “wetgever” 

en de “rechter”, op het vlak van de rechtsvorming afgelijnd.  

Een eerste beginsel dat daar een rol speelde, was het beginsel van de  

soevereiniteit. Dit beginsel dat leert dat de hoogste macht in een politieke 

gemeenschap binnen die gemeenschap zelf gelegen is, maakt de menselijke politiek 

vrij van de onderwerping aan een transcendent goddelijk gezag. Het draagt in zich 

wel meteen ook het risico op willekeur, indien de soevereiniteit in de handen van één 

overheidsorgaan zou terechtkomen, en gaf om die reden aanleiding tot de aanname 

van een aantal corrigerende beginselen. Een eerste correctie werd gevonden in het 

principe van de rechtsstaat. Dit beginsel leert ons dat er wel degelijk nog regels 

bestaan waaraan de verschillende overheidsorganen zich moeten houden, en bij de 

bespreking ervan werd ook aangegeven waar wij de basisopties van die regeling 

konden vinden, met name in de Grondwet.  

Vervolgens werd stilgestaan bij het beginsel van de democratie dat in die 

Grondwet is opgenomen. Hoewel men zou verwachten dat dit beginsel een 

beslissende rol zou spelen in het bepalen van de onderzochte verhouding, stelden 

we toch vast dat dat beginsel op zich niet doorslaggevend kan zijn. Het Belgisch 

stelsel is er immers één van representatie van een abstracte entiteit, niet van pure 

vertegenwoordiging van een reëel bestaande geleding, en in de Grondwet zelf wordt 

ook een belangrijke rol toegekend aan niet-verkozen organen. Alle machten gaan uit 

van de Natie, zo stelt artikel 33 van de Grondwet, en die Natie, die zelf een tijdloze 

notie is, kan in de staatkundige realiteit “afgebeeld”, “gerepresenteerd” worden door 

één of meerdere, al dan niet verkozen, organen. Het is om die reden dat het al dan 

niet verkozen karakter van de organen belast met de wetgevende en de rechterlijke 

functie niet doorslaggevend kon zijn om hun onderlinge verhouding te bepalen. Ook 

niet-verkozen organen kunnen immers voor de Natie willen. Eerder is het dan ook 

omgekeerd: de voorrang van bepaalde organen op de andere volgt uit de aard van 

de functie die hen is toegewezen. Toch kan op grond van de keuze voor het 

democratische beginsel een zekere voorkeur vermoed worden: het zouden immers 

de verkozen organen blijken die de belangrijkste functie hadden toegewezen 

gekregen.  
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Centraal in het eerste deel stond dan ook het beginsel van de machtenscheiding 

zelf en de aard van de verschillende machten, die beschouwd moeten worden als 

functies, niet als groepen van organen, die worden toebedeeld. In dat opzicht 

verscheen de wetgevende functie als de eerste overheidsfunctie van nature: de 

wetgevende functie is immers het vermogen om de regels te maken die door de 

dragers van beide andere functies uitgevoerd en toegepast zullen moeten worden. 

De voorrang van de wetgever op de rechter op rechtsvormend vlak is er dus één van 

logische vorm, die voortvloeit uit de aard van de bevoegdheden die verdeeld worden 

binnen een moderne staat. Zowel uitvoeren als rechtspreken verschenen in dat 

opzicht als (grotendeels) gebonden bevoegdheden, vermits zij verdergaan op de 

normstelling door de wetgever. Wel blijven de dragers van de rechterlijke functie 

onaantastbaar in hun eigen specifieke beslissingsmacht, die van de individuele 

geschilbeslechting, wat uitgedrukt wordt in de onafhankelijkheid van de rechter. 

 

175. De wetgevende en de rechterlijke functies zijn toevertrouwd aan 

verschillende overheidsorganen. Dat is de reden waarom er sprake kon zijn van een 

relatie tussen een rechter en een wetgever. In die verhouding bleek de wetgever op 

rechtsvormend vlak de bovenhand te hebben in die zin dat hij de regels maakt aan 

de hand waarvan de rechter de geschillen moet beslechten. Op dat punt van de 

analyse gingen we er dan ook van uit dat de rechter die regels in geen geval mag 

veranderen, laat staan dat hij zelf uitspraak zou mogen doen bij wijze van een 

“algemene en als regel geldende beschikking”.  

Toch werd ook vastgesteld dat de rechter onvermijdelijk in een aantal gevallen 

het domein van de normstelling zal betreden. Zo werd er gewezen op de nood aan 

interpretatie van onduidelijke wetten en aan aanvulling van lacunaire wetten, op de 

verplichting tot (hogere) normconforme lezing en de mogelijkheid van toetsing aan 

het internationaal recht door de rechter. Ook werd verwezen naar de bijzondere 

bevoegdheden van het Grondwettelijk Hof en werd de positie van de internationale 

rechter in herinnering gebracht. Het is in de uitoefening van die bevoegdheden dat 

het de rechter ook nu al toegelaten is een “beleid” te voeren. Zij impliceren immers 

onvermijdelijk een aantal keuzemomenten.  

Voor al de bevoegdheden van de Belgische rechters werd echter meteen ook 

beklemtoond dat zij uitgeoefend moesten worden met een gepaste 
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terughoudendheid. Zo geldt zowel voor de gewone als voor de normconforme 

interpretatie dat alléén wat troebel is, verhelderd kan worden. Enkel wanneer er 

ruimte is voor externe betekenisverlening, mag die plaatshebben. Is het oordeel van 

de wetgever voldoende duidelijk, dan moet dat gevolgd worden. Bovendien werd 

benadrukt dat de rechter “loyaal” moet zijn in zijn interpretaties, net zoals hij dat moet 

zijn bij het invullen van mogelijke wettelijke leemtes: hij moet steeds proberen zo 

dicht mogelijk aansluiting te zoeken bij de werkelijke wil van de wetgever en mag 

interpretatie niet zien als een middel om zijn eigen oordeel in de plaats te stellen. Een 

zekere “wetgevingstrouw” is dus vereist en het onderzoek nam aan dat er in de 

meeste gevallen een grens zal zijn aan de interpretatiemogelijkheden van de rechter 

en dat deze grens gelegen is in de (wil van de) wet(gever), zelfs al zal het precieze 

vaststellen daarvan soms enige moeite kosten.  

Met deze nadruk op de gebondenheid van de rechter zelfs in die bevoegdheden 

waarin hij over een beleidsruimte beschikt, wilde het onderzoek niet blind blijven voor 

de moderne taalfilosofische inzichten, maar wilde het in hoofdzaak de klemtoon in de 

onderzochte verhouding opnieuw leggen op het subject waarop die grondwettelijk 

gelegen is. Zelfs indien de regel “interpretatio cessat in claris” geen bestaansrecht 

meer zou hebben in zijn letterlijke betekenis, omdat elke betekenisverlening al een 

interpretatie zou behelzen, kan deze er toch nog altijd voor waarschuwen dat “verder” 

interpreteren niet meer toegestaan is, eens men heeft vastgesteld wat de wetgever 

wilde bereiken.522 

 

176. In het tweede hoofdstuk van het eerste deel werd dan de vraag gesteld welk 

verweer de wetgever heeft tegen rechters die hun gepaste terughoudendheid toch 

laten varen en die hun macht overschrijden door het domein van de wetgever te 

betreden. Reeds de Grondwetgever, immers, was er zich van bewust dat de zonet 

vermelde wijzen waarop de rechtspraak legitiem kan bijdragen tot de rechtsvorming 

in en rondom de wet, ook “ge-”, dan wel “misbruikt” kunnen worden om ook recht te 

                                            
522 In dat verband kan er nog eens op gewezen worden dat zelfs VAN HOECKE, die toch een 
zeer ruime interpretatievrijheid voor de rechter aanwezig acht, aanneemt dat de rechter die 
vrijheid steeds moet aanwenden om te komen tot “een optimale verwezenlijking van de 
juridische ordening zoals ze door de wetgever geconcipieerd werd”. Zie  M. VAN HOECKE, 
De interpretatievrijheid van de rechter, in M. STORME (ed.), Bibliotheek Gerechtelijk recht, 6, 
Antwerpen, Kluwer, 1979, 376-377, nr. 389 – eigen cursivering. 
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vormen tegen de letter van de wet of de duidelijke bedoeling van de wetgever in. Om 

die reden heeft hij dan ook in een aantal institutionele wachters voorzien die het 

eigen domein van de wetgever moeten beschermen. 

Centraal in dat afweermechanisme van de wetgever staan de rechtscolleges met 

cassatiebevoegdheid, dus in de eerste plaats het Hof van Cassatie en parallel 

daarmee, voor de administratieve rechtscolleges, waarop slechts terzijde werd 

ingegaan, de Raad van State. Het Hof van Cassatie bleek inderdaad precies met dat 

oog opgericht te zijn, om te fungeren als een soort “vriend van de wetgever” die er via 

zijn toezichtsbevoegdheid over de gewone hoven en rechtbanken voor zou zorgen 

dat die hun machtsdomein niet te buiten zouden gaan. Omdat het Hof zichzelf niet 

kan adiëren, en men de integriteit van de machtenverdeling niet enkel van het 

initiatief van partijen wou laten afhangen, werd bovendien in twee bijzondere 

toegangswegen tot het Hof van Cassatie voorzien die er specifiek op gericht zijn de 

rechterlijke rechtsvorming te controleren en de positie van de wetgever te vrijwaren. 

Het gaat dan om de cassatievoorziening in het belang van de wet, in te stellen door 

de procureur-generaal bij het Hof, en de voorziening op vordering van de minister 

van Justitie. Die minister van Justitie werd op die manier in beginsel aangesteld als 

bewaker van de rechterlijke orde op rechtsvormend vlak, al  lijkt hij die rol in de 

praktijk niet als zodanig in te vullen.  

 

177. Toch lijkt ten aanzien van de lagere rechters de controle op mogelijke 

machtsoverschrijding afdoende geregeld. Naast het zonet vermelde buitengewone 

rechtsmiddel van de voorziening in cassatie, en de bijzondere toegangswegen tot het 

Hof, kunnen immers ook reeds de gewone rechtsmiddelen, zelfs door het openbaar 

ministerie in vele gevallen, aangewend worden om die rechterlijke dissidenties tegen 

te gaan. Daar komt nog bij dat een uitspraak van een lagere rechter minder 

gezaghebbend is dan één van de hoogste rechtscolleges, zodat haar invloed op de 

rechtsvorming doorgaans nog gering blijft en het dus vooral de concrete 

procespartijen zijn die belang hebben bij haar inhoud. Voelen die partijen zich 

benadeeld door een machtsoverschrijding, dan kunnen zij een rechtsmiddel instellen; 

zijn ze echter tevreden met de oplossing voor hun geschil, dan kunnen zij daarin ook 

berusten. Het rechtssysteem ondervindt hiervan doorgaans geen nadeel. Dreigt de 

invloed van zo’n onaangevochten uitspraak toch te groot te worden naar latere 
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uitspraken toe, dan kan een beroep worden gedaan op de cassatie in het belang van 

de wet. 

 

178. De eigenlijke problemen op rechtsvormend vlak stellen zich dan ook vooral 

wanneer de rechtscolleges met cassatiebevoegdheid zich achter zo’n rechterlijke 

normaanpassing scharen. Op dat moment, immers, zijn er geen verdere institutionele 

wakers meer om die machtsoverschrijding terug te fluiten: het zijn immers de 

institutionele wakers zelf die haar begaan. Bovendien is het gezag van deze hoogste 

rechtscolleges meestal zo groot, dat hun uitspraken de facto een bijna wetgevend 

gezag uitoefenen voor de lagere rechtscolleges. De positie van deze 

cassatierechters verscheen dan ook als het belangrijkste vertrouwenspunt in het 

afweersysteem van de wetgever.  

Toch lijkt de wetgever theoretisch ook ten opzichte van deze rechters te 

beschikken over een sluitende afweermogelijkheid, voorzover hij ten minste 

voldoende attent zijn belangen bewaakt. De wetgever kan immers steeds zelf 

tussenkomen met een nieuwe wetgevende ingreep, ofwel door het aannemen van 

een uitleggingswet, ofwel met een wetswijziging. De wetgever zal hiermee niet de 

reeds in kracht van gewijsde gegane uitspraken van de rechters kunnen terugfluiten, 

maar kan zo wel de door hem gewenste oplossing naar de toekomst toe veiligstellen, 

eventueel zelfs met terugwerkende kracht voor de nog niet definitief beslechte 

geschillen. Het uitvoeren van een dergelijke ingreep vereist dan wel dat de wetgever 

op de hoogte kan zijn van de rechterlijke evoluties, met het oog waarop een aantal 

informatieplichten, zoals bijvoorbeeld de kennisgeving van bepaalde arresten of het 

opstellen van jaarverslagen, aan de rechters zijn opgelegd. Daarnaast beschikt de 

wetgever nog over andere informatiemogelijkheden zoals een vraagstelling aan de 

minister van Justitie of – maar dat zal in deze problematiek eerder zeldzaam zijn – 

het instellen van een parlementair onderzoek. 

 

179. Tot slot werd in het eerste deel gewezen op een aantal specifieke 

kenmerken van zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State en de overige 

administratieve rechtscolleges, op grond waarvan besloten werd hen in het (vervolg 

van) het onderzoek niet langer centraal te plaatsen.  
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Voor wat het Grondwettelijk Hof betreft, werd gewezen op zijn bijzondere positie 

als grondwettelijke rechter, die verschilt van die van een gewone of zelfs van een 

cassatierechter, en die het Hof op de gewone wetgever een bijzonder overwicht 

biedt, dat een eigen onderzoek verdient. Om die reden werd ervoor gekozen het 

Grondwettelijk Hof in deze studie enkel ter sprake te brengen voor zover het een rol 

speelt in de primair onderzochte spanning, met name deze tussen gewone rechter en 

gewone wetgever.  

Voor de Raad van State en de administratieve rechtscolleges, op hun beurt, werd 

gewezen op hun primordiale vervlechting in een andere spanning dan die tot de 

wetgever: de Raad kan weliswaar in eenzelfde spanning tot die wetgever komen te 

staan als het Hof van Cassatie, omdat hij ook als hoogste rechter oordeelt zonder 

verder toezicht, maar vermits de voornaamste taak van de Raad bestaat in het 

toetsen van administratieve akten, zal hij vaker in conflict komen met de “uitvoerders” 

dan met de wetgever.  

In dit onderzoek werd daarom het zwaartepunt gelegd in de verhouding tussen 

enerzijds de wetgever, anderzijds de gewone rechtscolleges en in het bijzonder het 

Hof van Cassatie, zij het dat de analyse wel mutatis mutandis kan worden toegepast 

op de administratieve rechtscolleges. 

 

180. In het tweede deel, dat het kernstuk van de analyse vormt, werd dan 

gepoogd de aangevoelde spanning tussen die gewone rechters en de wetgever uit te 

diepen en dit door de aanvankelijk uitgesproken intuïtie – dat de rechters zich ook 

een eigen rol proberen toe te eigenen in de rechtsvorming en dit zelfs op punten 

waar er duidelijke wetgevende antwoorden zijn – te bevragen in de realiteit van de 

rechtsvorming. Een eerste vraag die daarbij gesteld moest worden was natuurlijk of 

er wel grond was voor die intuïtie. Om dat te achterhalen werd zij getoetst bij een 

aantal specialisten uit verschillende rechtstakken, aan wie telkens gevraagd werd de 

belangrijkste gevallen op te sommen waarin volgens hen de rechtspraak gepoogd 

heeft afstand te nemen van de wil van de wetgever  

Er werden casussen aangedragen uit veertien verschillende rechtstakken, en die 

besloegen samen zo ongeveer het geheel van het Belgische recht. Voor al die 

rechtstakken lijkt men dus te kunnen aannemen dat er daarin vormen voorkomen van 

rechterlijke rechtsontwikkeling die minstens op het eerste gezicht van het wettelijk 
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systeem afwijkt. Op basis van dit resultaat bleek het dus zeker zinvol het onderzoek 

voort te zetten. De rechter blijkt immers ook aan beleid te doen buiten zijn eigenlijke 

domein. Een reflectie over het hoe en waarom van dit resultaat is verantwoord. Het 

wijst er immers op dat ofwel het afweersysteem van de wetgever minder sluitend is 

dan bedoeld, ofwel dat er een subtiele verschuiving ontstaan is in de 

machtsverhoudingen doordat de wetgever, al dan niet bewust, dit afweersysteem niet 

steeds in werking stelt. Het is dan interessant te onderzoeken waarom die 

verschuiving er gekomen is. 

 

181. Dat verdere onderzoek werd gevoerd op basis van de inhoudelijke studie 

van een aantal van die gevallen. Er werd, zoals aangegeven, bewust voor geopteerd 

de problematiek niet louter theoretisch te benaderen vanuit de beginselen, maar 

veeleer inductief tewerk te gaan en te vertrekken vanuit een studie van het 

vastgestelde fenomeen zelf, doorheen een analyse van voorbeelden daarvan uit de 

verschillende rechtsdomeinen. Het was bijgevolg noodzakelijk een selectie te maken 

van welke gevallen wél en welke niet zouden worden opgenomen. Het trekken van 

een volledig representatieve toevalssteekproef bleek in casu niet haalbaar: het is 

onmogelijk om de totale populatie van in aanmerking komende gevallen te kennen, 

vermits er niet zoiets bestaat als een databank van alle mogelijke rechterlijke 

uitspraken contra legem. Ook aan het einde van dit onderzoek kunnen dus geen 

uitspraken gedaan worden over een “gemiddeld” geval van contra legem-

rechtspraak. Toch lijkt het mogelijk uitspraken te doen die een zekere gelding hebben 

voor het gehele onderzoeksdomein. Er werd immers geopteerd voor een theoretische 

steekproef: dit betekent dat specifiek op zoek gegaan werd naar die gevallen 

waarvan verwacht werd dat ze nuttig konden bijdragen tot theorievorming omtrent het 

onderzoeksthema. De keuze van de gevallen is dus niet geheel willekeurig geschied, 

maar in het licht van de onderzoeksvraag die in het onderzoek centraal stond: enkel 

gevallen die op het eerste gezicht rijk aan informatie zijn over het te bestuderen 

fenomeen werden geselecteerd.  

De selectie van die gevallen gebeurde in overleg met de specialisten uit de 

verschillende rechtstakken om een verwijt van subjectiviteit te vermijden. Met dat 

oogpunt werd de lijst van gevallen voor inhoudelijke studie samengesteld uit de door 

hen opgesomde gevallen, waarbij getracht werd om te kiezen voor de gewichtigste 
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gevallen uit de verschillende vakgebieden. Op die manier werd ernaar gestreefd te 

komen tot een objectieve selectie van de “belangrijkste” gevallen uit de verschillende 

domeinen van het recht, gevallen dus die leven in de onderzoeksgemeenschap van 

het betrokken vakgebied en die we in zekere zin als “typevoorbeelden” kunnen 

beschouwen. Op basis van de lering die deze typevoorbeelden ons geven, lijkt het 

dan ook mogelijk te komen tot een zekere theorievorming over het fenomeen van het 

rechterlijk activisme.  

Op die manier hoopt het onderzoek daarom toch ook enigszins bij te dragen tot 

klaarheid in het theoretische debat, met name door na te gaan in de praktijk van de 

rechterlijke rechtsvorming tegen de wet, of deze de positieve verwachtingen die men 

daarvan zou kunnen hebben vanuit een theoretisch vertrouwen in de mogelijke 

bijdrage van de rechter, kan inlossen. Hierbij nam het onderzoek wel zelf de 

wetgevingstrouw in acht die het in hoofde van de rechters vereist achtte: ook al 

verscheen de rechter in de moderne rechtsliteratuur als een zeer wijze figuur, aan 

wie men geneigd zou zijn veel overheidsmacht toe te vertrouwen, het onderzoek 

vertrok met een positief vooroordeel tegenover het positiefrechtelijk theoretisch 

kader, waarin de wetgevende functie aan andere organen is toevertrouwd.  Wel 

werden de ogen opengehouden voor eventuele aanwijzingen voor een bijsturing 

daarvan. 

 

182. Het eigenlijke inhoudelijk onderzoek is dan in drie opeenvolgende 

hoofdstukken geval per geval gevoerd volgens een min of meer vast stramien. De 

eerste vraag die telkens gesteld is, was die naar het al dan niet daadwerkelijk contra 

legem-karakter van de opgegeven rechtspraak. Daartoe werd telkens nauwkeurig 

nagegaan waar en op welke manier de rechter de wettelijke regels aan de kant 

geschoven zou hebben, en werd onderzocht of de rechter werkelijk een eigen 

oplossing in de plaats van de wettelijke had gesteld.  

Dit bleek voor het grote merendeel van de bestudeerde gevallen zo te zijn. Bij 

een aantal casussen was het moeilijker hierover een onbetwistbare uitspraak te 

doen: in de casus van het socialezekerheidsrecht bijvoorbeeld was het onmogelijk 

om met zekerheid te zeggen dat de rechtspraak de wettekst bewust bijstuurde voorbij 

zijn normale interpretatieruimte. Toch leek ook in die gevallen het contrast tussen de 

rechtspraak en de wettekst markant genoeg om aan te nemen dat er van een 
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werkelijke rechterlijke keuze sprake was, en dat de betrokken casus ons dus iets kon 

bijleren in onze zoektocht naar de juiste invulling van de verhouding tussen rechter 

en wetgever. Het vaststellen van het mogelijke contra legem-karakter van de 

rechtspraak was immers géén doel op zich – het was geenszins het opzet van deze 

studie om iemand met de vinger te wijzen – veeleer gaat het erom te begrijpen 

waaruit dit soort rechtspraak voortkomt om op die manier tegenover dat fenomeen 

een geïnformeerd standpunt in te nemen.  

 

183. Daartoe werd er in tweede instantie steeds gezocht naar de achterliggende 

redenen voor de rechterlijke tussenkomst en werden die in verband gebracht met de 

motivering van de rechterlijke beslissing. Dit gebeurde aan de hand van de vakeigen 

doctrine en in het bijzonder van de rechterlijke uitspraken zelf, evenals van de 

mogelijke conclusies van het openbaar ministerie daarbij – met die beperking 

evenwel dat in de regel enkel gepubliceerde documenten zijn geconsulteerd.  

Op die manier werd onder meer vastgesteld dat onze vroege hypothese dat 

formele en materiële motivering van de uitspraken vaak uit elkaar zouden lopen 

herhaaldelijk bevestigd werd, al toonde de casus van het personen- en familierecht 

hier helder dat het anders kan. Belangrijker was evenwel dat doorheen dit onderzoek 

van de achterliggende motieven van de arresten, de rode draad tevoorschijn kwam 

die de verschillende casussen uit soms erg uiteenlopende vakgebieden met elkaar 

verbond. Deze rode draad, die op zich een bevestiging inhoudt van het beeld van de 

rechter als “kritisch normadressaat” dat in de moderne literatuur verschijnt,523 bleek 

immers te zijn dat de rechterlijke initiatieven gedreven werden vanuit eenzelfde drang 

om het wetgevend systeem te corrigeren. Hoewel zij daarin, op zijn minst op het 

eerste gezicht, vaak resulteerden, werden deze rechterlijke “dissidenties” niet 

ingegeven vanuit een geest van machtsoverschrijding, maar veeleer vanuit die van 

een samenwerking der machten. De rechterlijke uitspraken verschenen immers nooit 

als pure billijkheidsoordelen, louter gedreven vanuit de concrete feiten van de zaak, 

maar veeleer als casusgestuurde – anders dan casusgebonden – correcties op of 

bijwerkingen van het wettelijke systeem. Steeds leek de achterliggende drijfveer een 

aangevoelde tekortkoming te zijn van de wetgever in zíjn functie, die hem niet steeds 

                                            
523 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid…, Antwerpen, Kluwer, 1979, 376-377. 
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verweten kon worden omdat sommige tekortkomingen slechts aan het licht komen in 

de concrete toepassing van de abstracte regel, en die de rechter wilde rechtzetten. 

 Toch moet men zich ervoor hoeden de grondwettelijke schema’s reeds in vraag 

te stellen op basis van deze “goede bedoelingen”. Goede bedoelingen leiden immers 

niet noodzakelijk tot “beter recht” dat door de meerderheid van de rechtsgenoten 

bijgetreden kan worden. Een verder onderzoek naar de reacties van zowel de 

rechtsleer als de wetgever op de rechterlijke initiatieven was dan ook nodig om vast 

te stellen of de rechterlijke interventies het rechtssysteem werkelijk ten goede 

kwamen. Om te komen tot een gestructureerde analyse op dit punt werden de 

casussen in de neerslag van het onderzoek al gegroepeerd naargelang de aard van 

de vastgestelde tekortkoming die de rechter tot een reactie gebracht had. Dit vereiste 

wel al een instap van de onderzoeker in de analyse zelf: uit vrees dat de rechterlijke 

tussenkomst als ongrondwettig zou worden gebrandmerkt wegens 

machtsoverschrijding, werden de ware motieven van de rechterlijke uitspraak door de 

rechters zelf immers vaak verborgen en werd de uitspraak ingekleed als een loutere 

wetstoepassing, die ze in werkelijkheid niet was. 

 

184. Deze schizofrenie in motieven en motivering van de uitspraak had ook haar 

invloed op de reacties daarop in rechtsleer en rechtspraak, die als een derde stap in 

de analyse werden bestudeerd. Al vlug immers werd duidelijk dat over bijna elke 

casus twee discussies gevoerd konden worden: een rechtsvormende of 

constitutionele aan de ene kant, en een inhoudelijke of materieelrechtelijke aan de 

andere. Steeds immers kwamen twee vragen aan bod. Enerzijds was dat de 

inhoudelijke vraag omtrent de problematiek die in de zaak aan de orde was, met 

name de vraag of de wijziging die aangebracht werd aan de regelgeving een goede 

was, abstractie makend van wie ze ingevoerd had, anderzijds de vraag of de rechter, 

door in die inhoudelijke discussie stelling te nemen op de wijze waarop hij dat gedaan 

had, zijn grondwettelijke macht niet te buiten was gegaan. Hoewel de inhoudelijke 

waarde in abstracto van zo’n rechterlijke tussenkomst wel een invloed kan hebben op 

de constitutionele vraag, werden deze twee vragen in de doctrinale reacties van de 

recente casussen niet steeds voldoende gescheiden: bij een aantal auteurs leek een 

vólledige vervlechting van de discussies plaats te vinden, waarbij het antwoord op de 

tweede vraag, die nochtans theoretisch een eigen reflectie behoeft, louter ingegeven 
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werd vanuit het antwoord op de eerste vraag. Men vond dan de ingreep van de 

rechter toelaatbaar van zodra hij tot een inhoudelijke verbetering leidde, en dit 

ongeacht in welke mate de rechter daarvoor het domein van de wetgever moest 

betreden. Een dergelijke instelling draagt echter het risico van een zeker 

opportunisme. Het is daarom belangrijk deze twee vragen voldoende te scheiden, 

waarbij het antwoord op de rechtsvormende vraag op zijn eigen merites gegeven 

wordt.  

 

185. In deze studie werd er daarom zorg voor gedragen bij het beantwoorden 

van de vraag naar de legitimiteit van de rechterlijke tussenkomst steeds terug te 

koppelen naar de constitutionele beginselen. Wel werd, zoals reeds aangegeven, de 

mogelijkheid opengehouden dat zich vanuit de realiteit van de rechtsvorming een 

bijsturing zou opdringen van de invulling van die beginselen, die in het eerste deel 

nog louter theoretisch was gebeurd. Daartoe werd, zelfs voor die gevallen die op het 

eerste gezicht als niet legitiem verschenen in het licht van de grondwettelijke 

beginselen zoals die in het eerste deel werden afgelijnd, telkens de vraag gesteld of 

hun aanwezigheid in het rechtssysteem wel degelijk als ongewenst moest worden 

beschouwd, of dat er eventueel op grond van hun mogelijke inhoudelijke waarde 

enkele accenten moesten verlegd worden in de invulling van de beginselen. 

Zodoende kwam gaandeweg, doorheen het onderzoek van de verschillende 

casussen, op eerder organische wijze een dubbele schaal tot stand waartegen de 

rechterlijke dissidenties konden worden afgezet. 

 Het eerste onderdeel van die schaal behelst een puur principiële beoordeling: 

in welke mate moet de rechter voor het doorvoeren van zijn tussenkomst het domein 

van de wetgever betreden? Om die vraag te beantwoorden is natuurlijk een goede 

afgrenzing van de verschillende functies vereist. In het eerste deel van deze studie 

werd deze grens nog vooral gebaseerd op de formele definitie van de functies: 

wetgeven was het scheppen van algemene regels, rechtspreken mocht enkel het 

hanteren daarvan zijn, niet het aanpassen of aanvullen, tenzij de regels zelf 

onvolledig waren. Van zodra de rechter dan ook regels begon te maken of bij te 

werken op een plaats waar de wetgever zelf reeds uitspraak had gedaan, leek dit te 

moeten worden afgewezen. Deze opvatting werd ook aangetroffen in de reacties van 

een aantal, vooral oudere, auteurs op bepaalde rechterlijke tussenkomsten, zoals die 
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in de casus van het vennootschapsrecht. Zij leek echter niet tot een volledig 

bevredigend resultaat te leiden. Zij zou er ons immers toe brengen ook een aantal 

rechterlijke tussenkomsten die duidelijk een meerwaarde hadden op rechtsvormend 

vlak als een machtsoverschrijding te verwerpen. In het licht van de casusstudie lijkt 

die opvatting dan ook enigszins bijgesteld te moeten worden. Daaruit bleek immers 

dat het merendeel van zeker de actuele rechtsgemeenschap geen principieel 

bezwaar zag, of toch minstens geen dat het puur formele karakter oversteeg, tegen 

het rechterlijk optreden zolang dat ingeschreven bleef in de basisfilosofie van de 

wetgevende regeling. Het lijkt dan ook verdedigd te kunnen worden, zoals eerder al 

in de moderne constitutionele literatuur gebeurde, dat de kern van de 

machtenscheiding enkel daarin gelegen is dat de specifieke keuzebevoegdheid eigen 

aan elke functie, aan de dragers van die functie voorbehouden wordt.524 Niet het feit 

dat de rechtspraak meewerkt aan de juiste formulering van abstracte regels, op zich, 

moet dan gehekeld worden als machtsoverschrijding, maar daarvan is pas sprake 

wanneer de rechter zich een rol toe-eigent in het beleidsmatig keuzerecht van de 

wetgever. Niet het helpen bij het zo goed mogelijk in regels weergeven van die 

keuzes is een probleem, maar enkel het veranderen van de keuzes zelf. 

Teruggekoppeld naar de tentatieve indeling van de motieven van de rechterlijke 

ingrepen in de neerslag van het onderzoek in het tweede deel, betekent dit dat er 

geen principieel bezwaar is in de eerste categorie, wanneer de rechter een 

onwerkbaarheid van de regel remedieert, en dat er zeker bezwaar is in de laatste 

categorie, wanneer de rechter de basisgedachte van de regel terzijde schuift, terwijl 

de tweede categorie, waarin de gevallen gegroepeerd werden waarin de technische 

uitvoering van een gerespecteerde wetgevende basisoptie verfijnd werd, terwijl de 

wettelijke regel ook toegepast kon worden, hierbij de grijze zone vormt die met elke 

schaal gepaard gaat. Naar mijn mening bestaat er ook er in dit soort casussen nog 

geen principieel probleem om de rechter een beslissingsrecht te geven tot bijsturing, 

zolang hij oprecht binnen de basisopties van de wetgever blijft, maar het is duidelijk 

dat we hier (de grens van) het eigen domein van de wetgever naderen. Samengevat 

                                            
524 A. VANWELKENHUYZEN, "La séparation des pouvoirs 1831-1981" in K.U.L. FACULTEIT 
RECHTSGELEERDHEID (ed.), De Grondwet honderdvijftig jaar, Brussel, Bruylant, 1981, 
(69) 91. 
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zou de rechter zodoende zonder zich aan machtsoverschrijding schuldig te maken, 

kunnen beschikken over een wetgevende hulpbevoegdheid.  

De tweede schaal waarop de rechterlijke tussenkomst moet afgezet worden om 

haar te beoordelen is een praktische: zelfs als het principieel toelaatbaar kan zijn 

voor de rechter om een zekere wetgevende bijsturing door te voeren, moet nagegaan 

worden of het gelet op de beperkingen van de wijze waarop hij aan de rechtsvorming 

kan deelnemen, wel haalbaar is om deze door de rechter te laten gebeuren. Op dit 

punt is herhaaldelijk vast komen te staan dat enkel een speerpuntsgewijze 

wetsaanpassing door de rechter mogelijk is. Van zodra, echter, de rechterlijke 

vernieuwing niet meer kan ingepast worden in een bestaand wettelijk stelsel, blijken 

problemen van rechtsonzekerheid onvermijdelijk. Praktisch gezien kan dan ook enkel 

voor een eigen wetgevende hulpbevoegdheid voor de rechter gepleit worden in 

gevallen waar die met een beperkte ingreep kan uitgevoerd worden. 

 

186. De accuraatheid van deze schaal lijkt bevestigd te worden door de studie 

van de reacties van de wetgever op de rechterlijke tussenkomsten, die in een 

volgende beweging voor de verschillende casussen gevoerd werd.  

Daarbij viel het op dat er in de eerste twee onderdelen van het casusonderzoek 

heel weinig blijken van wetgevend ongemak bij de rechterlijke tussenkomsten 

vastgesteld werden. Vaak werd er lange tijd niet gereageerd omdat een bepaald 

technisch probleem van de regelgeving al door de rechtspraak was opgelost, waarna 

soms een hele tijd later, bijvoorbeeld ten tijde van een coördinatie van het leerstuk 

zoals in het vennootschapsrecht, de rechterlijke oplossing zonder meer in de 

wetgeving werd overgenomen. In andere leerstukken, zoals bij het bijzondere 

overeenkomstenrecht, redeneerde de wetgever bij latere initiatieven verder op de 

rechterlijke oplossing alsóf hij die had overgenomen.  

Wel bleek er soms ook meer nodig dan de loutere overname van de rechtspraak: 

in die gevallen waarin de rechtspraak gepoogd had een volledig nieuw systeem uit te 

werken, zoals in het internationaal privaatrecht, liet de wetgever zich wel inspireren 

door de rechterlijke oplossingen, maar bleek het toch nodig verder te gaan en met 

het oog op de rechtszekerheid een coherent geheel uit te werken. Deze wetgevende 

ingrepen kwamen er vaak onder impuls van de rechtsleer en rechtspraktijk: meer dan 

de wetgever zelf hadden zij een probleem met de moeilijke toepasbaarheid van de 
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regels, zoals ook al blijkt uit de casus van gerechtelijk recht, waar de wetgever het, 

ondanks zijn tussenkomst ten aanzien van artikel 700, nog steeds niet nodig heeft 

geacht een overkoepelende sanctieleer uit te werken.  

Slechts in de derde categorie gaf de wetgever er werkelijk blijk van het nodig te 

vinden een debat te wijden aan de rechterlijke normstellingen, al bleef ook hier een 

uitdrukkelijk afwijzende reactie meestal uit. Slechts eenmaal, in de casus van het 

socialezekerheidsrecht, werd de rechtspraak expliciet teruggefloten, zij het met een 

zekere vertraging. Toch kan uit het ontbreken van een dergelijke reactie niet zomaar 

worden afgeleid dat de rechterlijke tussenkomst daarmee impliciet is goedgekeurd, 

zoals blijkt uit twee andere casussen. Zowel bij zekerheden- en executierecht als bij 

staatsrecht werd minstens door een aantal parlementsleden aangestuurd op een 

wetgevend debat over het thema. Dit is een duidelijk teken dat de wetgever toch vindt 

dat het hier gaat om beslissingen die hem toebehoren. Het is niet omdat de positie 

die de rechtspraak verdedigt, ook een zekere waarde heeft en dat de uitkomst van 

het wetgevend debat misschien zelfs in het verlengde daarvan is komen te liggen, 

dat deze fundamentele keuzebevoegdheid aan de wetgever kan ontnomen worden. 

Indien de oplossing van de rechtspraak bovendien nog een verdere uitwerking nodig 

heeft om zonder problemen van rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid toepasbaar 

te zijn, wordt de wetgever onder ongepaste druk gezet om zich de basiskeuzes 

daarvan, die vaak tevoren in zijn midden nog minderheidsposities waren, zonder 

meer over te nemen. Op grond van die reden hebben wij in ons casusonderzoek, de 

rechterlijke tussenkomsten uit het derde deel als machtsoverschrijdingen afgewezen. 

 

187. Toch gaat een volledig negatief oordeel zelfs voor die gevallen te ver. Het 

was immers vooral de wijze waarop de rechtspraak hier haar stem liet klinken die 

werd afgewezen, namelijk het zelf forceren van beleidsdoorbraken onder het mom 

van bijvoorbeeld interpretatie (waarbij de rechtspraak dus een “pickax” hanteerde 

maar die als een “case knife” presenteerde) met alle gebreken die een dergelijke 

oplossing onvermijdelijk met zich brengt, eerder dan het feit dát er een stem klinkt. 

Het leek immers nuttig dat de rechtspraak soms vanuit de praktijk van het 

rechtspreken beleidsmatige suggesties kan doen aan de wetgever. Toegegeven, 

deze bevoegdheid zou enkel in uitzonderlijke gevallen mogen gehanteerd worden, 

want de rechter moet in de eerste plaats rechter blijven, maar er zijn zeker 
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omstandigheden denkbaar waarin de rechter een blik kan toevoegen aan het 

abstracte wetgevende debat die daarin nog onvoldoende aan bod gekomen is. De 

confrontatie met het “gelaat” van de regularisatieaanvrager die om staatssteun vroeg, 

deed de rechters in de casus van staatsrecht allicht terecht – maar daarom nog niet 

recht- of wetmatig? – twijfelen aan het abstracte wetgevende antwoord. In de casus 

van zekerhedenrecht en verbintenissenrecht vond het Hof van Cassatie blijkbaar dat 

het niet langer blind kon blijven voor de verzuchtingen van de rechtsgenoten, die 

onvoldoende gehoor vonden in het wetgevende auditorium. De rechterlijke 

tussenkomst lijkt er dan ook vooral op gericht de wetgever attent te maken op een 

thema dat een wetgevend debat behoeft en waaraan hij nog onvoldoende aandacht 

heeft besteed.  

 

188. Op de laatste vraag die bij de casussen werd gesteld en die erop gericht 

was te weten of zij een argument bevatten om het afweersysteem van de wetgever te 

versterken of daarentegen de rol van de rechter duidelijker te articuleren, hebben wij 

dan ook genuanceerd geantwoord. Op basis van de bevindingen in ons 

casusonderzoek moet het afweersysteem van de wetgever niet versterkt, en de 

“macht” van de rechter niet uitgebreid worden voorbij de juiste articulatie ervan zoals 

wij die in de principiële schaal hebben gevonden – wat misschien wel een zekere 

bijsturing van artikel 6 Ger. W. vereist. Daarnaast moet de dialoog tussen rechter en 

wetgever verbeterd worden en moet de rechter met name een 

knipperlichtbevoegdheid krijgen die hem toestaat de wetgever om een hernieuwd 

debat te verzoeken op bepaalde door hem als onvoldoende gereglementeerd 

aangevoelde punten. Het onderzoek bevestigt op dit punt dus de nood aan 

terugkoppeling tussen rechter en wetgever die VAN HOECKE reeds aanvoelde aan het 

einde van zijn studie over de interpretatiemogelijkheden van de wel degelijk “bewust 

wetsgetrouwe” rechter.525 

 

                                            
525 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid…, Antwerpen, Kluwer, 1979, 364-374. Zie ook 
M. STORME, Rechtspraak in opspraak, Antwerpen, Kluwer, 1980, 54-58. 
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Hoofdstuk 2. Naar een open dialoog tussen de wetgever en de 

rechter? 

  

189. Het logische slotakkoord van dit onderzoek lijkt daarom een voorstel te 

moeten zijn voor de wijze waarop die dialoog tussen rechter en wetgever 

georganiseerd kan worden. Daartoe werden bij de bespreking van de verschillende 

casussen trouwens al een aantal aanzetten geformuleerd. Toch lijkt het nuttig 

voordien nog even stil te staan bij de vraag of dialoog volstaat. Zou een 

verdergaande oplossing, met name het implementeren van een vollledig common law 

systeem, niet beter zijn, zodat de rechter met de wetten kan omgaan alsof zij 

precedenten waren, en die hij dus op eigen kracht terzijde zou kunnen schuiven? In 

de landen waar zo’n systeem bestaat, is immers reeds gebleken dat ook dergelijke 

precedenten niet licht overboord gezet worden, zodat het risico op rechtsonzekerheid 

minder doorslaggevend kan zijn dan vaak gedacht wordt.526  

Toch moet deze vraag m.i. negatief beantwoord worden. In de eerste plaats blijft 

het risico op rechtsonzekerheid toch een belangrijk argument, zij het misschien 

minder dan verwacht op het punt van de hoeveelheid wetten die zouden worden 

overruled, maar vooral voor de periode nadien. Doordat de rechtspraak maar case-

by-case het recht kan ontwikkelen, kan het soms bijzonder lang duren voor een 

volledig stelsel is uitgewerkt. In de tussenliggende periode is het onzekerheid troef en 

is de kans op ongelijkheid reëel. Praktisch gezien lijkt het mij daarom beter dat dit 

soort beleidswisselingen in het recht gebeurt in het kader van omvattende wettelijke 

regelingen, niet in het minst omdat onze rechtsgemeenschap daarop nu eenmaal 

cultureel ingesteld is.  

Verder is er ook een principieel bezwaar. Zoals hoger gesteld in deel I, verschijnt 

rechterlijke rechtsvorming, zeker als zij van de hoogste rechtscolleges afkomstig is, 

vaak als zeer bekwame rechtsvorming, maar kan zij, zelfs al komt ze in stand in 

wisselwerking met doctrine en advocaten, niet beschouwd worden als sterk 

democratisch gelegitimeerd. Zo blijkt al uit het onderzoek dat in vele leerstukken de 

doctrinale reacties op de rechtspraak hoofdzakelijk verschaft worden door een 
                                            
526 Zie bijv. de beschrijving van het Engelse precedentensysteem bij M. ADAMS, "Stare 
decisis et quieta non movere. Rechtszekerheid en de gebondenheid aan precedenten in het 
Engelse rechtssysteem. Lessen voor ons?", T.P.R. 2002, 13-55. 
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beperkt aantal auteurs, zodat het democratisch potentieel van die wisselwerking met 

de rechtsleer ook niet overdreven mag worden. Het lijkt mij dan ook een goede keuze 

van onze Grondwetgever om de wetgevende basiskeuzes toe te vertrouwen aan het 

verkozen orgaan. Die keuze mag niet te gemakkelijk worden opgegeven. Zelfs al 

lijken de leden van dat verkozen orgaan soms meer geïnteresseerd in partijtucht en 

electoraal gewin dan in hun opdracht de wil van de Natie te vertolken, het recht laten 

vormgeven door verkozen organen blijft tot nog toe wel de beste manier om de stem 

van de rechtsonderhorigen dwingend in rekening te laten nemen.  

 

190. In mijn voorstel beperk ik mij dan ook tot wetgevende hulpbevoegdheid en 

geïnstitutionaliseerde dialoog. Deze dialoog kadert in een samenwerking van de 

onderscheiden machtsdragers binnen een moderne staat om tot een optimale 

uitvoering van de wil van de Natie te komen, het gemeenschappelijke ideaal ter 

representatie waarvan zij elk hun eigen bevoegdheid gekregen hebben. 

Concreet kan deze dialoog, voor het hier behandelde onderzoekspunt, te weten 

de wijze waarop de rechter het best zijn wetgevende hulpbevoegdheid kan 

uitoefenen, drie vormen aannemen die teruggaan op de vier kwadranten die men 

bekomt als men de rechterlijke tussenkomsten afzet op de hoger beschreven 

dubbele schaal.  

 

191. In de eerste plaats is het mogelijk dat de rechter een wetgevende tekst wil 

bijsturen en dat dit principieel en praktisch aanvaardbaar is. De rechter zou dit dan 

moeten kunnen doen. Hoger hebben wij immers geconcludeerd dat er hier nog niet 

van een machtsoverschrijding sprake is. Wel kunnen wij deze verantwoordelijkheid 

enkel aan de rechter toevertrouwen indien hij bereid is daarover verantwoording af te 

leggen. 527 

 Dit vereist vooreerst openheid, in de zin van zichtbaarheid: de rechter moet het 

duidelijk aangeven als hij een dergelijk oordeel velt. Vervolgens vereist dit een 

                                            
527 Deze vraag tot verantwoording van de rechterlijke tussenkomsten in de rechtsvorming, en 
dit ongeacht of de rechter daarbij een wettekst terzijde schuift of niet, is reeds vaak gesteld 
binnen de rechtstheoretische literatuur. Zij kan echter enkel aan kracht winnen door de 
herhaling. Om maar naar één van de vele pleidooien te verwijzen, zie B. BOUCKAERT, Hoe 
gemotiveerd is Cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een hernieuwde 
motiveringscultuur, in X. (ed.), Thorbecke-colleges, Antwerpen, Kluwer, 1997, 60 p. 
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uitgebreide motivering: de rechter moet aangeven waarin de onwerkbaarheid of de 

technische tekortkoming bestaat en waarom zijn oplossing beter is. Tot slot moet de 

rechter bij het uitoefenen van deze bevoegdheid blijk geven van eenzelfde soort 

loyaliteit aan de wetgever als bij een gewone interpretatie. Ook hier moet de rechter 

dus zo dicht mogelijk aansluiting zoeken bij de onvolkomen uitgedrukte wil van de 

wetgever en moet hij zijn oplossing kaderen binnen de algemene beleidslijnen die 

zich in het leerstuk aftekenen.  

Deze bevoegdheid zou door alle rechters uitgeoefend kunnen worden aangezien 

zij binnen hun constitutionele macht valt. Wel moeten zij de bevoegdheid van het 

Grondwettelijk Hof respecteren en wordt over hun uitspraken toezicht gehouden door 

het Hof van Cassatie dat die wetsaanpassingen natuurlijk enkel zal aanvaarden 

indien de motivering daarvoor afdoende blijkt. Aanvaardt het Hof van Cassatie zo’n 

normaanpassing, dan zou het daarover net zoals de gewone rechters open kaart 

moeten spelen en verantwoording afleggen. Bovendien lijkt een bijkomende 

openbaarmaking naar de wetgever dan gepast: net zoals een arrest na tweede 

cassatie op hetzelfde punt zouden de arresten waarin het Hof zelf aangeeft aan 

vormelijk wetgevend werk te doen, aan de wetgever moeten bekendgemaakt worden, 

zij het dat het nieuw op te richten comité voor wetsevaluatie hiervoor in de toekomst 

natuurlijk een beter aanspreekpunt zal vormen dan de minister van Justitie.528 Indien 

blijkt dat de rechtspraak zijn bedoeling verkeerd heeft ingeschat, kan de wetgever 

dan reageren door de regelgeving zelf op een andere wijze te verduidelijken. Ook 

maakt dit het mogelijk om, als de wetgever het met de rechterlijke bijsturing wel eens 

is, die rechtspraak op korte termijn in de wet te incorporeren om zo elke twijfel weg te 

nemen.  

Indien dit soort bijsturingen systematisch in de wet zou worden opgenomen, kan 

dit de helderheid van de wetgeving immers enkel maar ten goede komen. Op dit 

ogenblik gebeurt dit echter veelal enkel incidenteel in het kader van andere 

wijzigingen aan de betrokken regelingen. Zolang die wetgevende reactie geen 

automatisme wordt, zou dan ook overwogen kunnen worden dit soort arresten van de 

hoogste rechtscolleges aan een bijzondere publiciteit te onderwerpen, bijvoorbeeld 

                                            
528 In het Vlaams Parlement kan verwezen worden naar de Commissie voor Binnenlandse 
Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en 
Decreetsevaluatie. 
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door een bijzondere vermelding op de website van het Hof, teneinde de 

rechtsonderhorigen in staat te stellen op de hoogte te blijven van de precieze stand 

van de wetgeving. 

Ook kan men zich de vraag stellen of dit soort arresten van de hoogste 

rechtscolleges niet gepaard zou moeten kunnen gaan met een of andere vorm van 

prospective overruling, zodat de de facto terugwerkende kracht die elk rechterlijk 

oordeel normaliter heeft, in deze omstandigheden getemperd kan worden. Vermits 

het hier wel degelijk ook kan gaan om gevallen waarin er een duidelijke regel lijkt te 

zijn die ook toegepast kan worden – waarbij men, zoals in het eerste deel gesteld, 

ook in rekening moet nemen dat de rechtsonderhorigen vaak niet verder zullen 

gekeken hebben dan de tekst van de regelgeving – lijkt het zinnig in die mogelijkheid 

te voorzien.529 In die omstandigheden kan er in ieder geval géén bezwaar bestaan 

tegen een beperking van de terugwerkende kracht, zeker niet wanneer de nieuwe 

regel de rechten van particulieren zou beperken. Waar de wettelijke regeling op zich 

onwerkbaar was, lijkt een dergelijke rechterlijke overgangsregeling echter weinig nut 

te hebben, vermits de bekendgemaakte regel zelf niet of slechts moeilijk zinvol 

toegepast kan worden. 

 

192. In de tweede plaats is het mogelijk dat de rechter een wetgevende tekst wil 

bijsturen en dat dit niet principieel aanvaardbaar is, maar wel praktisch haalbaar zou 

zijn. Het gaat dan om zeer specifieke beleidsvragen, zoals die in de casus van 

staatsrecht of misschien ook die van strafrecht, waarvoor de rechter het onmogelijk 

acht zonder meer overeenkomstig de geldende wetgeving te oordelen, zolang die 

wetgever zich niet opnieuw uitdrukkelijk over het betwiste punt uitgesproken heeft en 

zijn vasthoudendheid aan de gekozen beleidsoptie ook in het licht van de door de 

rechter aangebrachte nieuwe zienswijze bekrachtigd heeft. 

 Daartoe zal hij aan de wetgever een gerichte vraag stellen, vergelijkbaar met 

een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof of het Europese Hof van Justitie, 

maar dan op beleidsmatig vlak. Een dergelijk systeem zou de rechter de mogelijkheid 

geven door hem aangevoelde onrechtvaardigheden, die evenwel nog geen 

                                            
529 De nood aan een overgangsregeling werd ook reeds aangevoeld in die gevallen waarin 
de rechter in zijn eigen normstellend domein oordeelt, namelijk waar hij bijvoorbeeld een 
wetgevende lacune op een nieuwe wijze invult (W. VAN GERVEN, De taak van…, 24-25). 
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on(grond)wettigheden zijn, toch aan te klagen en de beslissing te leggen bij het 

meest democratisch gelegitimeerd orgaan. Dat orgaan zal op basis van de 

jurisprudentiële aanwijzingen dan een ruimer beeld van de problematiek hebben, 

maar zich toch ook voldoende los kunnen maken van het concrete geval, om tot een 

evenwichtige, casusgestuurde, maar niet casusgebonden beslissing te komen. Men 

zou zelfs kunnen overwegen om de wetgever te verplichten dergelijke vragen binnen 

een bepaalde, redelijke termijn te beantwoorden. 

Het moet echter ook onmiddellijk duidelijk zijn dat een dergelijke 

knipperlichtbevoegdheid enkel mag uitgeoefend worden in hóógst uitzonderlijke 

omstandigheden. Deze bevoegdheid tot prejudiciële vraagstelling aan de wetgever, 

waarbij het nieuwe comité voor wetsevaluatie weer het ideale aanspreekpunt zou 

zijn, zou daarom enkel bij het Hof van Cassatie mogen liggen. Omwille van zijn 

specifieke taak van wetsbewaking is dat immers ideaal geplaatst om als filter te 

dienen voor het  al dan niet redelijk karakter van het stellen van zo’n vraag. In 

principe, immers, zullen de wetgevende oplossingen niet in vraag gesteld moeten 

worden, maar toegepast. Enkel in uiterste gevallen, waar de wetgevende oplossing 

zozeer afwijkt van de noden van het rechtsverkeer of van het gewetensaanvoelen 

van de rechters, dat zelfs een hoogste rechtscollege, dat doorgaans een bijzondere 

sereniteit bezit, de nood aan een extra bevestiging van de beleidskeuze voelt, moet 

die bevraagd worden. Men zou ook kunnen overwegen die beslissing enkel te laten 

nemen door het Hof in voltallige zitting. Het is enkel het rechtscollege zelf dat de 

beslissingsmacht heeft om al dan niet een vraag te stellen, niet de partijen, al kunnen 

zij daar in hun conclusies wel op aansturen. Dan nog evenwel blijft de wetgever 

volledig vrij in zijn antwoord: hij blijft meester van de maatschappelijke basiskeuzes. 

 Voor de gewone rechters verandert er in deze omstandigheden niets: zij moeten 

in principe de wet toepassen en kunnen daaraan enkel ontsnappen door een beroep 

te doen op de voorwendsels die zij ook nu al gebruikten. Het Hof van Cassatie, van 

zijn kant, zal deze uitspraken, als zij al aangevochten worden, in principe verbreken 

als onwettig, tenzij het precies daarin de nood herkent tot een dergelijke prejudiciële 

vraagstelling. Het Hof wordt op die manier weer meer teruggebracht tot zijn rol van 

“vriend van de wetgever” die zelf geen beroep zal doen op voorwendsels omdat dat 

niet nodig is: ofwel verbreekt het, ofwel kan het de wetgever zelf zijn 
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verantwoordelijkheid doen opnemen, maar in geen van beide gevallen moet het Hof 

uit zijn rol van institutionele wachter vallen.  

 

193. In de derde plaats is het mogelijk dat de rechter een wetgevende tekst wil 

bijsturen en dat dit niet praktisch haalbaar zou zijn, terwijl het al dan niet principieel 

aanvaardbaar is – we hebben hier dus te maken met twee kwadranten van de schaal 

tegelijkertijd. In die gevallen kan de rechter niet anders dan de geldende wetgeving 

toepassen, vermits hij onmogelijk een andere, voor het rechtssysteem op zijn minst 

praktisch bevredigende oplossing kan aannemen. Enkel wanneer de bestaande 

wetgeving zo onwerkbaar is dat haar toepassing volstrekt onmogelijk wordt, zal de 

rechter een afwijkend ad hoc-oordeel kunnen uitspreken. Het mogelijke 

billijkheidsvoordeel dat de concrete partijen in de betrokken zaak zouden kunnen 

hebben bij een afwijkende uitspraak, weegt in de andere gevallen niet op tegen de 

schade die aan het rechtsstelsel wordt toegebracht. Het enige wat de rechter hier 

dan ook zou moeten kunnen doen, is een signaal richten aan de wetgever dat de 

problematiek wetgevende herbezinning behoeft en dit op een wijze dat hij er zeker 

van kan zijn dat dit voorstel ook door de wetgever gehoord, maar daarom nog niet 

opgevolgd zou worden. Het lijkt mij daarom dat een bijkomend wetgevend advies- of 

zelfs initiatiefrecht de lege ferenda voor de zittende magistratuur, vrij uit te oefenen 

op eigen initiatief naar aanleiding van concrete zaken, nuttig zou zijn, en dit naast de 

reeds bestaande mogelijkheid van het opstellen van jaarverslagen en mercuriales, 

waarin het immers veelal de magistraten van het openbaar ministerie zullen zijn die 

dit soort voorstellen doen. 

Het doen van zo’n voorstellen moet wel weer voorbehouden worden aan het Hof 

van Cassatie. Dit eens te meer omdat dat Hof omwille van zijn taak van 

wettigheidscontrole en begeleiding van de rechtsvorming weer toezicht kan houden 

over de zinvolheid van de voorstellen, maar ook, en dat is nog belangrijker hier, 

omdat een dergelijk college door het doen van dit soort voorstellen niet zozeer uit zijn 

rol zou vallen als de feitenrechter. Een feitenrechter die in één richting oordeelt, maar 

in een andere voorstellen doet, is voor partijen moeilijk aanvaardbaar: zelfs indien de 

uiteindelijk aangehouden oplossing wettig is, zullen zij het gevoel hebben dat die 

misschien onrechtvaardig was. Bij een hoogste rechtscollege is dat anders: het gaat 

hier immers niet om een instantie die louter in het voordeel van de partijen is 
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opgericht, maar die ook ten dienste staat van het rechtssysteem. Voor zover partijen 

beseffen dat een voorziening in cassatie geen eigenlijke derde aanleg is, maar een 

controle van de wettigheid van het vonnis, zullen zij ook kunnen aanvaarden dat het 

Hof mogelijk naar aanleiding van hun zaak vaststelt dat de feitenrechter wettig 

geoordeeld heeft, maar dat er verdere bezinning over de problematiek nodig is. Zij 

zullen dan weten dat hun zaak overeenkomstig de wetten is beoordeeld, maar dat 

hun mogelijke grieven over die wetten niet ongehoord verloren gaan en mogelijk hun 

invloed zullen hebben bij het voortbouwen aan het beste rechtsstelsel. Ook hier geldt 

daarom weer dat het Hof van Cassatie in mijn ogen de ideale spreekbuis is voor de 

rechterlijke orde.  

Het Hof lijkt mij daarvoor ook meer geschikt dan de Hoge Raad voor de Justitie, 

ook al heeft die dan al een grondwettelijke adviesbevoegdheid voor voorstellen 

“inzake de algemene werking en de organisatie van de rechterlijke orde”, omdat de 

taken hiervan alleen betrekking hebben op de werking van de magistratuur als 

beroepsorde, niet op de inhoudelijke oordeels- en rechtsvorming. Bij de wetgever, op 

zijn beurt, lijkt het toekomstige comité voor wetsevaluatie ook weer het beste 

aanspreekpunt te zijn, zij het dat men ook zou kunnen overwegen het Hof zich 

rechtstreeks te laten richten tot de minister van Justitie of de bevoegde parlementaire 

commissie.   

 

194. Aan de taak van het Grondwettelijk Hof verandert in dit voorstel niets. Het 

vroegere Arbitragehof blijft gewoon als grondwettelijk hof de rechtsvorming 

begeleiden. Het moet dus geen controle uitoefenen over de wijze waarop het Hof van 

Cassatie zijn rechtsprekende, interpretatieve en eventuele wetgevende 

hulpbevoegdheden uitvoert, maar zal enkel de grondwettigheid van de rechtsvorming 

bewaken, en dit ongeacht van wie die uitgaat, dus zowel wanneer die gebeurt door 

de eigenlijke wetgever als wanneer die het gevolg is van een semi-wetgevende 

uitspraak van een rechter. De oprichting van het Grondwettelijk Hof en het Hof van 

Cassatie dienden immers elk hun eigen finaliteit: naast de beslechting van de 

bevoegdheidsconflicten, is het de eerste en enige taak van het Grondwettelijk Hof om 

over de verenigbaarheid van de rechtsvorming met de Grondwet te waken; de 

eigenlijke begeleiding van de rechtsvorming en de pure legaliteitskwesties behoren 

tot het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof kan zich daarom op het vlak van de 
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legaliteit naar mijn mening best beperken tot een marginale toets, dit niet omdat de 

legaliteitseis gesteld aan de hoven en rechtbanken niet belangrijk zou zijn, maar wel 

omdat het Grondwettelijk Hof door het uitvoeren van een verdergaande controle 

onvermijdelijk regelmatig in het vaarwater zou komen van de andere hoogste 

rechtscolleges, met het risico dat deze het gaan wantrouwen of zelfs oppositie gaan 

voeren, wat het gezag van zijn uitspraken op grondwettelijk vlak natuurlijk niet ten 

goede zou komen. De taakverdeling tussen de hoogste gerechtshoven lijkt in dit 

opzicht dan ook zeker behouden te moeten worden.530 

 

195. Tot slot. Misschien de hamvraag: heeft zo’n stelsel als hier wordt 

voorgesteld enige kans om werkelijk tot stand te komen? De ideale oplossing zou 

natuurlijk de (grond)wetgevende invoering ervan zijn. Gelet op het feit dat het 

bestudeerde fenomeen net voortkwam uit het ontbreken van gewenste wetgevende 

hervormingen, lijkt de kans dat de wetgever zichzelf een dergelijk stelsel zou 

opleggen evenwel eerder klein. Maar wat als het Hof van Cassatie zich nu gewoon 

overeenkomstig zo’n stelsel zou gaan gedragen? Op het opleggen van bindende 

antwoordtermijnen na, belet misschien niets dat het Hof zou proberen in de feiten 

een expliciete dialoog met de wetgever aan te gaan door in zijn arresten zijn semi-

wetgevende “interpretaties” uitvoeriger te motiveren, en door vragen te stellen aan de 

wetgever of voorstellen tot toekomstige hervorming te formuleren, en die arresten 

vervolgens extra in de verf te zetten in het jaarverslag of zelfs zonder meer ter kennis 

te brengen aan de wetgever.531 Een dergelijke instelling van het Hof lijkt misschien 

zelfs verzoenbaar met de hier ontwikkelde theorie: het Hof neemt immers ook nu al 

dergelijke initiatieven, zij het verborgen en met gebruik van andere technieken met 

                                            
530 Vgl. op dit punt I. VEROUGSTRAETE en A. DE WOLF, "Capitum selectum I/1. De wet 
uitgelegd door de rechter: een neveneffect van de democratie" in X. (ed.), De verhouding 
tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State. Verslagboek van het 
symposium van 21 oktober 2005, Brugge, Die Keure, 2006, 55-72. 
531 Wel rijst de vraag of het Hof van Cassatie in de tweede situatie bereid zou zijn om zijn 
vraag een feitelijk “prejudicieel” karakter te verschaffen door de zaak, liefst op bepaalde 
datum, uit te stellen. Het Hof zou dit immers mogelijk als rechtsweigering beschouwen, zoals 
blijkt uit een recent arrest waarin het Hof alvast een feitenrechter op die grond veroordeeld 
heeft omdat die zijn beslissing over de verhaalbaarheid van advocatenkosten, zoals hoger 
besproken in de casus van zekerheden- en executierecht, voor onbepaalde tijd had 
uitgesteld in afwachting van een wetgevende oplossing (zie Cass. 11 oktober 2006, 
www.cass.be). 
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alle gevolgen vandien, en gaat op bepaalde vlakken zodoende zelfs verder dan wat 

hier wordt voorgesteld. Een aanpassing van de gedragslijn van het Hof zou het 

rechtsstelsel dan ook dichter in overeenstemming brengen met de basisopties 

daarvan: het Hof zou immers mínder snel het eigenlijke domein van de wetgever 

betreden, en het zou die wetgever méér de kans geven om zonder ongepaste druk 

zijn taken na te komen. Reageert de wetgever niet op de voorstellen en vragen van 

het Hof, dan kan het Hof nog terugvallen op zijn semi-wetgevende oplossingen zoals 

we die in het onderzoek gezien en in vraag gesteld hebben. Door ermee te dreigen 

dat te doen vanaf een bepaalde datum kan het Hof zelfs bijna hetzelfde resultaat 

bereiken als bij het opleggen van bindende termijnen om te reageren aan de 

wetgever. Dit laatste klinkt misschien drastisch – als een nieuwe “pickax”? – maar het 

is belangrijk voor ogen te houden dat zelfs in dat geval de wetgever méér krediet 

krijgt dan nu het geval is. Een dergelijke jurisprudentiële gedragswijziging valt 

daarom misschien nog net binnen wat principieel aanvaardbaar en praktisch 

haalbaar is. Het rechtssysteem zou natuurlijk méér gebaat zijn met een duidelijk 

wettelijk stelsel, maar kan zich niet verzetten tegen een poging van de rechtspraak 

om dat in afwachting reeds te benaderen. 
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