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Verplichte oproeping in verzoening
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• Pachtzaken & recht van uitweg

‐ 1345 Ger.W.

‐ vrederechter

‐ op straffe van onontvankelijkheid

• Tenuitvoerlegging inzake hypothecair krediet aan niet‐professionelen

‐ VII.147/24 WER 

‐ beslagrechter

‐ op straffe van nietigheid (= belangenschade + ev. remediëring cfr. 861 Ger.W.)
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Verplichte oproeping in verzoening
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• Ook verplicht bij tegenvordering of tussenvordering?

‐ Cass. 23.02.2001: nee

• Dient men de effectieve verzoeningspoging af te wachten?

‐ Cass. 12.2.2021: ja

• Dient de eiser te verschijnen op de verzoeningszitting?

‐ ? 

Actualia Burgerlijk Procesrecht

3

4



Stuitende werking onregelmatige akten
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• 2244 OBW: dagvaarding, betalingsbevel, beslag, advocatenakte stuiten verjaring

• Dagvaarding stuit zelfs indien onregelmatig

‐ 2246 OBW: dagvaarding voor onbevoegde rechter

‐ 2247 OBW: nietige dagvaarding (sedert 2012)

• Andere akten stuiten slechts uitzonderlijk indien onregelmatig

‐ 40 Taalwet Gerechtszaken (akte in verkeerde taal)

‐ III.27 WER (niet‐vermelding ondernemingsnummer)

Actualia Burgerlijk Procesrecht

Stuitende werking onregelmatige akten
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• GwH 44/2021 van 11.03.2021

‐ in casu: onregelmatig fiscaal dwangbevel

‐ ongerechtvaardigd verschil in behandeling met onregelmatige dagvaarding

‐máár ook GW‐conforme lezing mogelijk van 2244 e.v. OBW: wél stuiting
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Zitting
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• 759 Ger.W.: “De toehoorders wonen de zittingen bij met ongedekten hoofde, eerbiedig 
en stilzwijgend”

• EHRM 18.09.2018 Lachiri v. België

• Vgl. art. 27 Procedurereglement RvS
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Principe van de eentaligheid van de procedure

• Schriftelijke procedurestukken = dagvaarding, conclusies, vonnis, …

‐> niét stukken! (rechter kan wel vertaling bevelen, cfr. art. 8)

• Regels van openbare orde = absolute nietigheid (art. 40)

= desnoods ambtshalve & geen belangenschade

‐> wél stuitende werking !

• Pro memorie: Wet 25 mei 2018 (relatieve nietigheid) => GwH 19 september 2019
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Niet van toepassing op stukken: cfr. Cass. 27.5.2019

“De appelrechters oordelen dat men wellicht kon te weten komen of de tewerkstelling te dezen een
vriendendienst, zelfhulp of daadwerkelijke arbeid in loondienst betreft, ‘maar [dat] alle verklaringen die de
inspectie afnam, in de Engelse taal [zijn] gesteld, een taal die niet de taal van de rechtspleging is. De [eiser]
deed niet de moeite om ze te vertalen. Het [arbeidshof] vermag er geen kennis van te nemen.’

Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht”
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Uitgangspunt: o.m. Cass. 11.01.2019

“Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle
vermeldingen vereist voor de regelmatigheid van de akte in die taal zijn gesteld, of, in het geval een
aanhaling in een andere taal dan die van de rechtspleging is opgenomen, wanneer in de akte tevens de
vertaling of de zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging is weergegeven”
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Klassieker: adres (“Luik, Place Saint Lambert”)

• het feit dat de dagvaarding de gemeente van de geboorte en van de woonplaats van 
de gedaagde vermeldt in de taal van deze plaats in plaats van in de taal van de 
rechtspleging, heeft geen nietigheid van de dagvaarding tot gevolg (Cass. 12.5.2005)

• Regel: adres opgesteld in de officiële taal van het taalgebied waarin adres is gelegen, 
vormt geen schending van de Taalwet, ook indien rechtspleging in andere taal 

• Quid Brussel? Vgl. Cass. 29.05.1995 (taal van rechtspleging) met Cass. 21.09.2007
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Andere klassieker: adagia

• Toegelaten in zoverre ‘in de rechtstaal algemeen gekende en aanvaarde 
uitdrukkingen of adagia’ => Quid?

• Cfr. Cass. 11.01.2019: “Justice must not only be done, but also seen to be done”

• Voorts ook: nul ne plaide par procureur, accessorium sequitur principale, quod
non, …
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• (Consequent gebruik van) anderstalige woorden

• “Dat de woorden «no cure no pay», «fieldworker», «W.C.‐madame», «sanitaire 
manager» en «extremely upgraded titels» beschouwd kunnen worden als 
uitdrukkingen die in de Nederlandse taal in het gewoon spraakgebruik en dat van het 
bedrijfsleven zijn ingeburgerd” (Cass. 20 december 2004)

• Minder een lijn in te trekken: mee opletten! (vgl. het fameuze ‘Google‐vonnis’: 
Voorz. Rb. Brussel 27 november 2008)
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Anderstalig citaat => vertaling of ‘weergave van zakelijke inhoud’

• Vereist geen volledige vertaling van de in de vreemde taal vermelde tekst, noch dat 
de vertaalde zakelijke inhoud zelf uitdrukkelijk aangeeft dat het een weergave is van 
de in een vreemde taal vermelde tekst (Cass. 29.09.2011)

• Dus: een ondersteunend / illustrerend / … citaat hoeft niet vertaald: zakelijke inhoud 
blijkt in de regel uit de context

• Opletten met determinerend citaat (bv. clausule uit anderstalige overeenkomst die 
aan de basis ligt van de vordering)
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Cass. 1.03.2019

“Een anderstalige passage in een conclusie die louter verduidelijkend of illustratief is, vormt geen wezenlijk
onderdeel van de argumentatie en schendt de Taalwet niet.

De appelrechter die oordeelt dat de conclusie van de eiseres talrijke woorden, uitdrukkingen, zinsdelen
respectievelijk zelfs volledige zinnen in het Engels, Duits en Frans bevat, zonder opgave van enige vertaling of
toelichting van de betekenis van die anderstalige vermeldingen in de taal van de rechtspleging en hierop de
nietigheid van de conclusie en van de inventaris steunt, zonder vast te stellen dat deze elementen daadwerkelijke
een wezenlijk onderdeel van de argumentatie vormen en geen louter verduidelijkende of illustratieve
toevoegingen zijn, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.”
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Procedurestukken & Taalwet Gerechtszaken
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• Cass. 28.06.2019

“Het arrest dat de Engelstalige benaming van een clausule pay to be paid aanhaalt en de draagwijdte van die
clausule vervolgens in het Nederlands toelicht door te overwegen dat die clausule inhoudt dat de verzekeraar
enkel gehouden is tot betaling van de bedragen die de verzekeringnemer effectief heeft betaald, schendt artikel 24
Taalwet Gerechtszaken niet”
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Gedwongen tussenkomst

• Agressief: strekt tot veroordeling (bv. vrijwaring)

• Bewarend: strekt niet tot veroordeling (bv. gemeenverklaring)

Relevantie van het onderscheid: 

‐ géén afzonderlijke RPV indien bewarend, wél indien agressief 

(let op bij vrijwaringsvordering: A → B → C: Cass. 23.06.2016)

‐ agressieve tussenkomst niet voor het eerst in HB (812 Ger.W.)

(GwH nr. 47/2001 van 18.04.2001)
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Gedwongen tussenkomst

Onderscheid is soms heel subtiel: Cass. 18.06.2020

‐ Gemeenverklaring strekte ertoe alle elementen reeds tegenstelbaar te horen 
verklaren op basis waarvan, in een latere procedure, een veroordeling 
onontkoombaar was (fout, schade, oorzakelijk verband)

‐ de iure gemeenverklaring, de facto agressief                                                                         
(‘latere veroordeling ligt in de gemeenverklaring besloten’)

‐ Appelrechter: niet toegelaten in HB, want de facto agressief

‐ Cass.: wél toegelaten in HB, want gemeenverklaring
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Voorwerp van de vordering

Casus A: verlies van een kans

• Partij vordert schadevergoeding voor fout, doch geen vaststaand causaal verband

• Kan/moet rechter ambtshalve vordering ‘herkwalificeren’ in verlies van een kans?

=> aanvankelijk: nee (bv. Antwerpen 18.1.2016 met kritische noot S. SOMERS)

=> Cass. 14.12.2017 (nadien ook Cass. 9.3.2018 en 5.9.2019): ja

• “Het voorwerp van de vordering is het feitelijke resultaat dat de eiser met zijn vordering 
beoogt”
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Voorwerp van de vordering

Casus B: restitutie na nietigheid

• Partij vordert nietigverklaring overeenkomst, doch niet (uitdrukkelijk) restitutie

• Appelrechter: overeenkomst nietig, maar kan restitutie niet bevelen ‘want niet gevorderd’

• Cass. 1.2.2019: rechter moet recht toepassen op feiten 

(en dus restitutie bevelen na nietigheid)
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Voorwerp van de vordering

Casus C: restitutie na ontbinding (!)

• Koper vordert ontbinding van koopovereenkomst; verkoper betwist ontbinding maar 
vordert niet (ondergeschikt) de restitutie van de verkochte wagen i.g.v. ontbinding

• Appelrechter: spreekt ontbinding uit, geen restitutie van wagen ‘want niet gevorderd’

• Cass. 10.02.2022: rechter moet beschikkingsbeginsel respecteren

(en dus geen restitutie bevelen indien niet gevorderd)

“de rechter heeft evenwel de mogelijkheid om de partijen uit te nodigen 
standpunt in te nemen over de restitutie”
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Voorwerp van de vordering

Casus C: restitutie na ontbinding (!)

• Koper vordert ontbinding van koopovereenkomst; verkoper betwist ontbinding maar 
vordert niet (ondergeschikt) de restitutie van de verkochte wagen i.g.v. ontbinding

• Appelrechter: spreekt ontbinding uit, geen restitutie van wagen ‘want niet gevorderd’

• Cass. 10.02.2022: rechter moet beschikkingsbeginsel respecteren

(en dus geen restitutie bevelen indien niet gevorderd)

“de rechter heeft evenwel de mogelijkheid om de partijen uit te nodigen 
standpunt in te nemen over de restitutie”
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Betekening & kennisgeving rechtsmiddelen

• 43 Ger.W.: verplichte vermeldingen exploot: niets over rechtsmiddelen

↕

• 792 Ger.W.: kennisgeving bij gerechtsbrief die termijn doet ingaan: verplichte vermelding

van rechtsmiddelen incl. termijnen en bevoegd rechtscollege

• Problematisch:

‐ ongelijke behandeling (10 & 11 GW)

‐ toegang tot rechter (6 EVRM) (cfr. EHRM 31.01.2012, Assunçao Chaves v. Portugal)

• Vgl. wetsvoorstel 46bis Ger.W. (Kamer 1992‐93 nr. 962/1)
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Betekening & kennisgeving rechtsmiddelen

• Cass. 15.05.2015:  ‐ geen schending van 6 EVRM

‐ geen reden om prejudiciële vraag te stellen aan GwH

• Cass. 29.01.2016: 6 EVRM vereist kennisgeving van rechtsmiddelen indien gerechtsbrief
termijn doet ingaan, óók wanneer die termijningang niet uit de wet 
voortvloeit maar uit de rechtspraak

• GwH 23/2022 van 10.02.2022: ‐ wettelijke regeling schendt 10&11 GW jo 6 EVRM

‐ wetgever krijgt tijd t.e.m. 31.12.2022
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Stilzwijgende berusting

“moet strikt worden uitgelegd en mag slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen 
andere uitlegging vatbaar zijn”

NIET:

‐ uitvoering van uitvoerbare beslissing (bv. deskundigenonderzoek: Cass. 18.6.2020)

‐ louter tijdsverloop

WEL:

‐ instellen van beperkt hoger beroep (Cass. 2.6.1994)
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Stilzwijgende berusting

• Cass. 26.3.21: combinatie van uitvoering (betaling kosten) + tijdsverloop

=> geen berusting

• Cass. 24.12.21: combinatie van uitvoering (medewerking expertise) + tijdsverloop + 
aanvankelijk enkel hoger beroep tegen eindvonnis

=> geen berusting (!)

• Vgl. met Cass. 30.6.2016: combinatie van uitvoering + tijdsverloop

=> wel berusting
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Stilzwijgende berusting

• Cass. 6.9.2021

‐ Procedure tegen pensioenbeslissing 

‐ Vonnis: pensioenbeslissing onwettig

‐ Administratie stelt hoger beroep in maar neemt ook nieuwe pensioenbeslissing ‘in 
uitvoering van vonnis’

‐ Appelrechter: HB zonder voorwerp / geen belang bij HB

“De enkele omstandigheid dat de partij die het hoger beroep instelde uitvoering heeft gegeven aan de bij voorraad
uitvoerbare beslissing van de eerste rechter, heeft niet tot gevolg dat die partij geen belang heeft bij het hoger beroep
dat zij instelde, noch dat haar hoger beroep zonder voorwerp wordt”
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Stilzwijgende berusting

• Geen berusting in zaken die O.O. aanbelangen 

=> fiscale wet! (o.m. Cass. 19.9.2013; Cass. 14.1.2011)

=> nuance: belastingplichtige kan wél berusten (o.m. Cass. 30.6.2016)

• Zie ook Cass. 17.09.2020 inzake faillissementsvonnis (+ concl. Adv.‐gen.)
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Appellabiliteit beslissingen alvorens recht te doen 

• ‘Beslissing alvorens recht te doen’: art. 19, lid 3 Ger.W.

‐ provisionele maatregel

‐ onderzoeksmaatregel

• Niet onmiddellijk appellabel, tenzij rechter anders oordeelt (art. 1050, lid 2 Ger.W.)

• MAAR: Cass.: wél onmiddellijk appellabel indien betwisting bestond

‐ betwiste provisionele maatregel (Cass. 7.11.2014)

‐ betwiste onderzoeksmaatregel (Cass. 21.4.2016; Cass. 10.1.1997)
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Appellabiliteit beslissingen alvorens recht te doen 

• Aanhoudende kritiek in rechtsleer en rechtspraak

• Zie bv. Antwerpen 16.4.2018, NjW 2018, afl. 383, 446:

“Oordelen dat een beslissing van de rechter over een tussengeschil met betrekking tot een

onderzoeksmaatregel, een eindbeslissing op tussenvordering is, zou in strijd zijn met de uitdrukkelijke
bepaling van artikel 19, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek en zou aan artikel 1050, tweede lid van
het Gerechtelijk Wetboek elke zin of betekenis ontnemen”

• Echter: Cass. 3.12.2020 (Fr) (JT 2021, afl. 6843, 97, met kritische noot ALLEMEERSCH,
BROECKX, CLOSSET‐MARCHAL, DE LEVAL, DELVAUX, GEORGES, HOC, MENETREY,
MOUGENOT, TAELMAN, THIRIAR, VAN COMPERNOLLE, VANDENBUSSCHE, VAN
DONINCK, VAN DROOGHENBROECK, VAN ORSHOVEN, VOET) (!)
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Appellabiliteit beslissingen alvorens recht te doen 

• Het hof gaat om

• Cass. 12.2.2021 (Nl)

“De rechter die een voorafgaande maatregel beveelt om de vordering te onderzoeken of
om een tussengeschil omtrent een dergelijke maatregel te regelen, neemt een beslissing
alvorens recht te doen, ook al beslecht hij daarbij definitief een betwisting omtrent de
voorafgaande maatregel”

• Bevestigd door Cass. 11.6.2021 (voltallig)

• Nuance (!): indien toelaatbaarheid maatregel ter discussie stond (concl. Adv.‐gen.)
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Dwangsom

• Aanvulling art. 1385quinquies Ger.W. (2020)

‐ SE kan om opheffing/opschorting/verlaging vragen bij onmogelijkheid

‐ voortaan kan ook SE om verhoging / bijkomende dwangsom vragen

‐ zie GwH nr. 122/2012 (inzake art. 36 RvS‐wet) en GwH nr. 60/2018 (inzake art. 
1385quinquies Ger.W.)
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Dwangsom

• Dwangsom en rechtsmisbruik : Cass. 19.10.2018, 19.12.2019 en 26.3.2021

=> niet toevallig stedenbouwzaken: vaak keuzerecht 

• Niettemin: steeds opletten met laten oplopen van dwangsommen!

‐misbruik ab initio: verbeurte van recht op dwangsommen

‐misbruik en cours de route: herleiding van verbeurde dwangsommen

• Mogelijke oplossing: bodemrechter maximumbedrag laten opleggen

=> vervolgens verhoging van plafond vragen ex 1385quinquies
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