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INLEIDING

1. Bij het nazien van de teksten van het gerechtelijk wetboek valt het op
hoe karig de wettelijke voorschriften zijn met betrekking tot de verstekprocedure.-.
Vrij .veel aandacht wordt besteed aan de vraag of het wenselijk en/of
noodzakelijk is het rechtsmiddel van verzet te handhaven(l). De rechtspleging bij verstek zelf is zeer stiefmoederlijk behandeld (2).
a) de gevallen waarin verstek kan worden gevorderd vindt men terug in de
artikelen 802-804 Ger.W. en artikel 730, lid 5 Ger.W. Deze bepalingen
geven opzichzelf reeds zeer vele problemen in hun toepassing.
b) of men verstek kan vragen bij gebrek aan conclusie is men in de
rechtspraktijk ontkennend gaan beantwoorden ingevolge onvoldoende
wettelijke uitwerking en/ of grondslag (3).
c) de toepassing van artikel751 en volg. en de uitwerking van artikel756
Ger.W. laten veel te· wensen over.
d) hoe de rechtspleging en de behandeling van de zaak bij verstek geschiedt, is niet altijd een eenvoudige zaak.
Slechts bij het ter perse gaan van de tekst kregen de auteurs kennis van het werk: VAN DAMMEJ., Over
de mysteries van de artikelen 730, 750, 751, 752, 753, 802, 803 en 804 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bij het opstellen van de tekst kon derhalve geen rekening worden gehouden met dit werk.
(1) Verslag VAN REEPtNGHEN, Senaat, stukken (1963-1964).·nr. 60, 247 e.v.
(2) Verslag VAN REEPtNGHEN, a.w., 193.
(3) Verslag VAN REEPtNGHEN, a.w., biz. 245; DE CORTE, R., Sancties tegen een onwillige procespartij, 1~)71, p. 20.
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2. Bijgaande tekst heeft tot voorwerp:
a) het bestuderen van de gevallen waarin en de wijze waarop verstek kan
worden gevorderd, alsmede het vonnis bij verstek;
b) welke, in geval van verstek, de taak van de rechter is bij de berechting
van de zaak.
3. Dat het onderzoek geen marginaal probleem betreft moge blijken uit de
gerechtelijke statistieken van de werkzaamheden van de hoven en de
rechtbanken (4) (5).
Voor de jaren 1965-1974 vindt men voor gans Belgie in tabel I het totaal
van het aantal uitgesproken vonnissen, onderverdeeld als volgt: vonnissen
op tegenspraak, vonnissen bij verstek, vonnissen tussen meerdere partijen, waarvan minstens een verstek laat gaan en vonnissen op verzet
gewezen.
TABEL I
Voor de jaren 1965-1974 voor gans het Rijk met betrekking tot de rechtbanken van eerste
aanleg en de rechtbanken van koophandel: aantal vonnissen, respektievelijk: (1) vonnissen op tegenspraak; (2) vonnissen bij verstek; (3) vonnissen op tegenspraak tegen bepaalde partijen en bij verstek tegen andere; (4) vonnissen op verzet.
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG

(1)
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

13.934
14.990
14.529
16.162
17.799
18.252
18.325
19.825
21.436
23.047

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

(4)

Totaal

(1)

8.472 768 392
8.980 742 412
10.569 776 395
10.029 773 350
7.244 516 265
7.118 523 232
5.616 613 585
5.939 856 190
6.432 1.225 194
7.346 1.021 217

23.566
25.124
26.269
27.314
25.824
26.125
25.139
26.810
29.297
31.631

19.060
23.191
25.019
24.758
23.103
21.611
20.786
22.189
23.257
23.873

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

totaal

41.856
996 1.065 62.277
46.380 1.182 1.73 71.366
49.481
911 955 76.366
47.822 1.084 969 74.633
42.406
920 579 67.008
40.204
663 392 62.870
411 415 42.322
20.710
19.216
333 313 42.051
19.076
407 363 43.072
21.757
444 318 46.392

4. Het gestelde probleem komt nog scherper aan bod wanneer de cijfers
van drie rechtbanken van koophandel worden onderzocht. In tabel II
wordt de evolutie geschetst van het percentage verstekvonnissen over de
laatste 10 jaar van de rechtbanken van koophandel te Brussel, Antwerpen
en Gent.
(4) Nationaal Instituut voor Statistiek, Gerechtelijke statistieken.
(5) Gegevens over de verhouding verstekvonnissen/tegensprekelijke vonnissen voor vredegerechten
en arbeidsgerechten zijn helaas niet voorhanden.
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Bij dit alles mag niet uit het oog verloren worden, dat sinds 1970 de
handelsgeschillen met een waarde tot 25.000 fr werden overgebracht naar
de vredegerechten, zodat vanaf die datum een groat gedeelte van de
verstekken door de vredegerechten werden opgeslorpt.

TABEL II
Evolutie van het percentage verstekvonnissen binnen de rechtbanken van koophandel
Brussel, Antwerpen en Gent over de laatste 10 gekende jaren.
jaar

BRUSSEL

ANTWERPEN

GENT

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

72,1%
68,4%
72 %
74,2%
69,6%
70 %
53,6%
61,2%
61 %
63,4%

75 %
71,1 %
69 %
66,2%
64,4%
65,2%
49,5%
34,6%
31 %
32,3%

57,3%
57 %
48,5%
52,4%
54,7%
50,5%
58,6%
46,4%
29 %
22,3%

5. De volledige omvang van het probleem kan men moeilijk overzien
daar de gerechtelijke statistieken geen gegevens bevatten in verband met
het aantal verstekvonnissen geveld door de vredegerechten en de arbeidsrechtbanken.
Men mag gerust aannemen dat in deze rechtscolleges het aantal verstekvonnissen bijzonder hoog is. Zo konden wij over de gegevens van de
arbeidsrechtbank van Oudenaarde beschikken. Hieruit blijkt dat sinds
haar werking meer dan 53% van al haar uitgesproken vonnissen verstekvonnissen zijn.
6. Een paging ondernemen om de oorzaak van dit groat aantal gevallen
van verstek te onderzoeken zou noodzakelijkerwijze uitlopen op het
formuleren van niet gecontroleerde en niet controleerbare gevoelens.
Zo is het systematisch verstek laten gaan door de instellingen belast met de
toepassing van de sociale zekerheid voor de arbeidsgerechten, anders te
verklaren, dan de afwezigheid van de schuldenaar voor de rechtbank van
koophandel, die hierdoor vertraging van uitvoering tracht te bekomen,
dan wei een persoon die zich niet wenst te verplaatsen naar de andere kant
van Belgie enkel en alleen om een exceptie van territoriale onbevoegdheid
op te werpen.
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Niet alleen is er een gebrek aan de kennis van de oorzaken van verstek, ook
het kwantitatief belang van elk van die oorzaken is een onbekende.
7. Men kan wei aan de hand van cijfers pogen te onderzoeken of de
oorzaak van het groot aantal verstekken structured is, dan wei kan
beschouwd worden als een middel, aangewend door handige procespartijen om vlug (bij verrassing) een vonnis te bekomen. In dit laatste
geval dient er een rechtstreeks verband te bestaan tussen het aantal verstekvonnissen en het aantal keren dat daartegen verzet wordt aangetekend.
In tabel III vindt men voor de beschouwde periode voor de rechtbanken
van koophandel te Brussel, Antwerpen en Gent tegenover elkaar: eerste
cijfer: in % uitgedrukt aandeel van de verstekvonnissen in Belgie; tweede
cijfer: in % uitgedrukt aandeel van de op verzet gewezen vonnissen in
Belgie.
Hieruit moge blijken dater geen direct aanwijsbaar verband bestaat tussen
de aanwending van het rechtsmiddel verzet en de frekwentie waarmee dat
gerecht verstekvonnissen verleent.
Hierbij weze terloops opgemerkt dat het gaat over zaken waarvan de
waarde meer dan 25.000,- fr bedraagt. De redenering dat het aanwenden
van het rechtsmiddel verzet niet in verhouding staat met de omvang van
het geding (redenering die mogelijk zou zijn voor de vredegerechten) gaat
hier niet op.

TABEL III
Verhouding tussen (a) het aandeel verstekvonnissen uitgesproken in het Rijk en (b) het
aandeel vonnissen op verzet uitgesproken in het Rijk.
jaar

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
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BRUSSEL

ANTWERPEN

GENT

(a)
verstek

verzet

(a)
verstek

verzet

(a)
verstek

verzet

32 %
31,9%
35 %
35 %
36 %
38 %
27,7%
28,6%
32 %
33,3%

25 %
20 %
20 %
16,5%
13 %
22,4%
18,5%
13,7%
22 %
18,8%

18 %
18,8%
15 %
14 %
13,5%
15,2%
14 %
10,8%
9,6%
9,5%

19 %
22 %
23 %
30 %
21,9%
2,8%
13,7%
23,3%
8,2%
13,8%

5 %
4,7%
4,5%
4,5%
4,2%
4,4%
10,5%
7,7%
4,1%
3,3%

2,5%
3,8%
3,8%
1,1%
4,6%
6,8%
5,3%
2,8%
8 %
5,9%

(b)

(b)

(b)

TABELIV
Voor de periode 1965-1974: in % het aantal verstekvonnissen en %o het aantal vonnissen op verzet voor de rechtbanken van eerste aanleg en rechtbanken
van koophandel te Brussel, Antwerpen en Gent.
BRUSSEL

ANTWERPEN

GENT

Rechtbank koophandel

Rechtbank koophandel

Rechtbank koophandel

50
40
30

.p..
Ul

20

20

10

10

BRUSSEL

ANTWERPEN

GENT

Rechtbank eerste aanleg

Rechtbank eerste aanleg

Rechtbank eerste aanleg

8. Tenslotte kan nagegaan worden of de verhouding verstekvonnissen/
vonnissen op verzet aanmerkelijke verschillen vertoont naar gelang het
gaat over de rechtbanken van koophandel, dan wel over de rechtbanken
van eerste aanleg.
Deze gegevens werden in grafiek gebracht in tabel IV, waarvan men van
elk rechtscollege terugvindt:
- % van de verstekvonnissen over 10 jaar door dat rechtscollege geveld,
in verhouding met de door dat rechtscollege gevelde vonnissen;
- %o voor elk van die jaren het aantal vonnissen op verzet in verhouding
met het aantal vonnissen door dat rechtscollege geveld (dit gedeelte is
gearceerd weergegeven).
Hieruit blijkt dat het aantal verzetten voor de rechtbanken van eerste
aanleg relatief hoger ligt dan voor de rechtbanken van koophandel en dat
er geen duidelijke relatie bestaat tussen het aantal verstekken en het aantal
verzetten.
9. Hoewel al deze cijfers met de grootste omzichtigheid moeten gehanteerd worden zijn er toch enkele tendenzen uit af te leiden:
- de kwantitatieve omvang van het probleem heeft tot nog toe niet de
aandacht genoten, die ze verdiende; _
- bij proportionele toename van het aantal verstekvonnissen kon men
niet vaststellen dat er een proportionele toename van het gebruik van het
rechtsmiddel verzet zou zijn;
- indien zou aangenomen worden dat in de rechtbanken van koophandel
gemakkelijker een verstekvonnis wordt verleend zonder onderzoek van de
grond van de zaak dan in de rechtbanken van eerste aanleg, heeft deze
verschillende aanpak geen rechtstreeks gevolg op de frekwentie van het
gebruik van het rechtsmiddel verzet.

DEELI

TEGENSPRAAK EN VERSTEK
lNLEIDING

10. Men kan gerust stellen dat de ontwerpers van het gerechtelijk wetboek het procederen op tegenspraak dermate vanzelfsprekend vonden, dat
zowel de gevallen waarin verstek kan worden gevraagd, de rechtspleging
bij verstek, als de gevolgen van het verstekvonnis temauwernood werden
aangeroerd.
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Tien jaar ervaring met de toepassing van het gerechtelijk wetboek heeft
nochtans geleerd dat in de rechtspraak terzake een aantal fundamentele
problemen zijn gesteld.
Bij de oplossing van deze problematiek moet men zich hoeden voor een al
te casui:stische aanpak. V eeleer dient men te peilen naar de onderliggende
verhoudingen en belangen om tot oplossingen te kunnen komen die en
verenigbaar zijn met de teksten en met een goede procesekonomie.
11. Bij het zoeken naar oplossingen moet men erover waken dat men het
procesrecht en zijn eigen techniek geen geweld aandoet om ten grande tot
een bevredigende oplossing te komen. Het verdraaien van procesrechtelijke beginselen (om ten grande tot een behoorlijke oplossing te komen)
houdt immers het gevaar in- zonder dat men er zich van bewust is - dat
op langere termijn de beginselen worden uitgehold, zodat zein hun latere
toepassing dreigen disfunctioneel te worden. Zo kan iedereen wel begrip
opbrengen voor de rechter die weigert verstek te verlenen tegen een partij
omwille van de nalatigheid van haar advokaat, maar de rechter die dit
verstek weigert moet er zich van bewust zijn dat op grand van deze
rechtspraak nog meer speculatie en kwade trouw aan bod kunnen komen
zonder efficiente bescherming van de diligente partij. De verwarde
rechtspraak in verband met de artikelen 803, 804 en 730.5 Ger.W. kan
tegen deze achtergrond worden gezien.

AFDELJNG 1

DE TEGENSPRAAK

12. Procederen op tegenspraak wil zeggen dat in een geding op tegenspraak (d.w.z. met uitsluiting van de eenzijdige procedure op verzoekschrift krachtens artikelen 1025 e.v. en 1338 e.v. Ger.W.), al de partijen
voor de rechter verschijnen en het debat over de eis aannemen.
Hoewel tegenspraak zich van rechtswege voordoet, zijn cumulatief twee
voorwaarden vereist:
a) de partijen dienen steeds voor de rechter te verschijnen. Het voor de
rechter verschijnen is een essentiele conditie voor tegenspraak. Het verschijnen is de processuele handeling waardoor de partijen voor de rechter
de wens uitdrukken de debatten te aanvaarden. Het creeert de grondslag
voor tegenspraak. Deze grondslag moet de ganse rechtspleging aanwezig
zijn: men dient derhalve niet aileen te verschijnen op de inleidende zitting,
maar ook op alle latere zittingen, ongeacht krachtens welke wettelijke
bepaling de rechtsdag was gefixeerd.
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b) de partijen dienen hun middelen aan te voeren ten aanzien van de eis,
respectievelijk het verweer. Ook deze vereiste is essentieel en dient
cumulatief vervuld te worden met de eerste vereiste.
Het naar voor brengen van de middelen dient principieel schriftelijk te
geschieden (art. 741 Ger.W.), in het processuele stuk ,conclusie" genaamd.

13. Wanneer de rechtspleging op tegenspraak is gestart (ingevolge de
verschijning van de partijen) en in de loop van het geding een van de
elementen van tegenspraak vervalt, kan de rechtspleging niet meer "op
dezelfde wijze voortgang vinden. In dat geval zal men moeten overgaan
tot de rechtspleging bij verstek, of tot de rechtspleging bij toepassing van
de artikelen 751 en volg. Ger.W.
De rechtspraak(6), waarbij wordt vastgesteld dat, indien in de eindfaze
van een rechtspleging een van de elementen van tegenspraak vervalt (i.e.
het verschijnen), toch geacht wordt tegenspraak te zijn, verwijst in haar
motivering niet aileen naar verouderde rechtsleer, maar is daarenboven in
strijd met de wet (art. 804 Ger. W.) en ontneemt een partij het recht op een
rechtsmiddel dat de wet haar heeft toegekend (nl. verzet). Door zo te
beslissen vooronderstelt de rechter dat de afwezige partij nog steeds
persis teert in haar verweer, daar w aar hij niet vermag zulks vastte stellen.
A.

HET VERSCHIJNEN VOOR DE RECHTER

14. Ten einde de problemen in verband met de verschijning voor de
rechter meteen scherp te stellen, dient men een onderscheid te maken
tussen drie aanverwante problemen:
(a) de hoedanigheid om als procespartij voor de rechter te staan;
b) de verschijning van die procespartij voor de rechter;
(c) de aanduiding van de identiteit van de procespartij en haar mandataris
ad litem in de processtukken.
Deze drie problemen dienen vooraf onderscheiden te worden.

1. De hoedanigheid als procespartij
15. In hoofde van de fysische personen kan men gerust stellen dat de
toelaatbaarheidsvereiste van ,hoedanigheid" en ,belang" (art. 17
Ger.W.) samenvallen.

(6) Brussel, 1 december 1977, B.R.H., 1978, 349 en opnieuw gepubliceerd B.R.H., 1980, 70,
ditmaal met noot J. Billiet.
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Immers om de hoedanigheid als procespartij (zowel als eiser of als verweerder) te kunnen verkrijgen, dient men een rechtstreeks en persoonlijk
belang te hebben bij de rechtsvordering.
16. Voor fysische personen heeft het begrip ,hoedanigheid" nochtans
een eigen functie bij procesvertegenwoordiging. In geval van procesvertegenwoordiging ontstaat immers het onderscheid tussen , ,materiele''
en , ,formele'' procespartij. De materiele procespartij is deze over wier
rechten en/ of aanspraken het geding gaat. De formele procespartij is deze
in wier naam het geding gevoerd wordt.
Dit onderscheid is van belang voor het stellen van een tegeneis. Verweerder kan slechts een tegeneis in lei den tegen de materiele procespartij.
Deze procesvertegenwoordiger, die optreedt in eigen naam (doch voor
andermans rekening) put zijn bevoegdheid hetzij uit de wet (vb. de
wettelijke voogd) hetzij uit een rechterlijke beslissing (vb. sekwester)
hetzij uit een overeenkomst (vb. de syndicus van de gemeenschappelijke
delen van een appartementsgebouw; een voorzitter van een feitelijke
vereniging). Deze procesvertegenwoordiger is een bewindvoerder (7).
Als voorbeelden van wettelijke en/ of gerechtelijke bewindvoering kunnen
de curator van het faillissement en de ouders van een minderjarig kind
worden vermeld. De ouders, resp. de curator zijn de formele procespartij,
de minderjarige, resp. gefailleerde en massa zijn de materiele procespartij.
Geschiedt de bewindvoering conventioneel dan speelt het adagium ,nul
ne plaide par procureur' ', waarvan het hof van cassatie stelde dat het niet
van open bare orde is (8). Dit beginsel verzet zich niet tegen de conventionele procesvertegenwoordiging; het houdt aileen in dat de bewindvoering
exact dient vermeld te worden, alsmede voorrekening van wie de bewindvoering geschiedt (9).

Het optreden van de syndicus
Een van de meest frekwent voorkomende gevallen is het optreden van de
syndicus van een appartementsgebouw: hij treedt in eigen naam op, doch
voor rekening van de eigenaars met betrekking tot het beheer van de
gemene del en. De syndicus kan zowel optreden tegen derden als tegen een
van de medeeigenaars bijvoorbeeld tot betalen van diens bijdrage in het
geheel van de onderhoudskosten. De exceptie van niet-toelaatbaarheid,

(7) VANGERVEN, W.,DeBewindsbevoegdheid, 1962, p. 281.
(8) Cass. 2 september 1976, Arr. Cass., 1977, 5.
(9) GurrEt. en STRANART, A.-M., Overzicht rechtspraak,R.C.J.B., 1973, 109.
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veelal tegen de syndicus opgeworpen door een van de medeeigenaars, is
dan gegrond op de overweging dat die eigenaar niet kan geacht worden,
noch rechtsgeldig machtiging kan geven om, namens en tegen hem op te
treden. Deze exceptie dient met de meeste klem te worden afgewezen,
daar door de toekenning ervan het optreden van de syndicus nodeloos
wordt verhinderd en deze mogelijkheid zeker niet strijdig is met de
rechtsfiguur van de bewindvoering.
Langs de andere kant kan de vraag gesteld worden of tegen de syndicus
een tegeneis kan ingesteld worden bv. een tegeneis we gens onzorgvuldig
beheer. Tegen de toelaatbaarheid van een tegeneis pleiten twee elementen. Het beheer van de syndicus, met de eventuele outlasting van zijn
beheer wordt beoordeeld naar aanleiding van de jaarlijkse vergaderingen.
Het is niet aan de rechter dit besluit te anticiperen. Verder zou men ook
kunnen stellen dater hier sprake is van een dubbele hoedanigheid: waar de
syndicus dagvaardt in betaling van de bijdrage treedt hij op namens de
gemeenschap van eigenaars, terwijl de tegeneis gesteund is op een persoonlijke gedraging van de syndicus zelf.
Het komt nochtans voor dat beide argumenten dienen verworpen te worden. Vooreerst is het strijdig met de basisbeginselen van het Belgisch
procesrecht dat de benaarstiging van een individueel recht afhankelijk
wordt gesteld van de medewerking- van eventueel andere medegerechtigden (vgl. art. 31 Ger. W.).
Tenslotte dient vastgesteld te worden dat het hier niet gaat over een
dubbele hoedanigheid van de syndicus: waar de syndicus dagvaardt in
inning van de bijdragen is deze rechtspleging rechtsstreeks toerekenbaar
aan de gemeenschap van eigenaars ( 10). De tegeneis wegens onzorgvuldig
beheer, is gericht tegen de opdrachthouder van diezelfde gemeenschap en
derhalve eveneens rechtstreeks toerekenbaar aan de gemeenschap van
eigenaars.
Wenst men daarenboven de syndicus in zijn persoonlijk vermogen aan te
spreken dan zal men de syndicus in het geding moeten betrekken, maar
dan optredende voor zichzelf.

17. In hoofde van een rechtspersoon kan het onderscheid tussen hoedanigheid en belang scherper getrokken worden. Hier stelt zich immers de
vraag of het daartoe bevoegd orgaan van de rechtspersoon de beslissing
heeft genomen om in rechte te staan.

(10) VAN
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GERVEN,

W., a.w., nr. 208.
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Het nemen van deze beslissing dient op zijn beurt onderscheiden te
worden van de eventuele goedkeuring (van een derde) van de genomen
beslissing. Dit is bv. zo met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. die in bepaalde gevallen machtiging van de raad behoeft
(art. 148 Gem.W.).
De beslissing om in rechte op te treden valt geredelijk buiten de handelingen die het dagelijks beheer betreffen (tenzij het optreden in rechte
uitsluitend een daad van beheer zou zijn). Derhalve hoort het nemen van
de beslissing niet aan de organen, die het dagelijks beheer hebben, zodat
een rechtsvordering inge1eid enke1 met de instemming van die organen
niet toelaatbaar is. Hetzelfde geldt voor het instellen van een tegeneis, die
niet kan beschouwd worden als een verweer tegen de hoofdeis (11).
Voor een PVBA is dit de zaakvoerder (art. 130 Venn.W.), voor een VZW
de raad van beheer (art. 13 W. 27 juni 1921), behoudens andersluidende
statutaire bepalingen. Voor de gemeente is het het college van burgemeester en schepenen (art. 148 Gem.W.), voor de provincie de bestendige deputatie (art. 124.5 Prov. W.) en voor de 0. C. M. W. de raad (art. 24
W. 8 juli 1976).
Voor de N.V. is de situatie nochtans anders. De organen die de bevoegdheid bezitten tot het verrichten van bepaalde handelingen, beschikken
eveneens over het vertegenwoordigingsrecht. M.a.w. voor de aangelegenheden waarvoor de raad van beheer bevoegd is, dient dit orgaan ook de
beslissing te nemen of de vennootschap al dan niet als procespartij zal
optreden; voor de aangelegenheden waarvoor de organen van dagelijks
bestuur bevoegd zijn, dienen deze organen te beslissen om in rechte te
staan.
Hier dient nochtans verwezen te worden enerzijds naar het cassatiearrest
van 9 februari 1978(12) en het arrest van de raad van state van 3 mei
197 6 ( 13) die de genoemde problemen op een verschillende wijze oplossen.
Terecht wordt in het arrest van de raad van state gesteld dat de verklaring
van een advokaat, krachtens artikel 440.2 Ger. W., dat hij optreedt voor
een v. z. w. , niet impliceert dat de raad van beheer van die v. z. w. op
geldige wijze besliste als procespartij op te treden. Artikel440.2 Ger.W.
heeft aileen betrekking op de verschijning voor de iechter, niet op de
hoedanigheid om als partij op te treden.
(11) Zie in dit verband: RONSE, J., :Proceshandelingen van en tegen vennootschappen". biz. 92 in:
Actuele problemen van het gerechtelijk privaatrecht, Acco, 1976; RoNsE J., e.a., Overzicht van
rechtspraak, Vennootschappen 1968-1977, 750 e.v.
(12) R.W., 1977-1978, 31.
(13) J.T., 1974, 397 met noot.
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In het hager genoemde cassatiearrest daarentegen wordt gesteld dat de
verklaring van de advokaat krachtens art. 440.2 Ger.W. dat hij optreedt
voor een vennootschap impliceert dat het bevoegd orgaan van de vennootschap de beslissing heeft genomen om als partij voor de rechter te
staan.
Het arrest van de raad van state heeft op correcte wijze de beginselen, die
aan de grondslag van deze materie lagen toegepast; nochtans verdient de
oplossing van het hof van cassatie de voorkeur maar dan op een andere
motivering dan artikel 440.2 Ger.W.
Immers de vraag of een persoon al dan niet toestemming heeft gegeven om
als procespartij op te treden dient zowel voor de fysische als voor de
rechtspersoon op dezelfde wijze te worden opgelost. Indien in een zaak
tussen twee fysische personen (zonder bijstand van een advocaat), ingeleid bij dagvaarding, de verweerder zou aanvoeren dat de eiser op het
ogenblik van de inleiding van de zaak geen toestemming zou hebben
gegeven of kunnen geven om als partij voor de rechter te staan, stelt zich
de vraag hoe de rechter deze exceptie dient te benaderen.
Ter zake zou men twee houdingen kunnen aannemen, de ene is gebaseerd
op de cumulatieve theorie, de andere op de niet cumulatieve theorie.
Indien men zich baseert op de cumulatieve theorie dan is een proceshandeling slechts geldig indien het geldig is en als rechtshandeling en als
proceshandeling. In het gegeven geval zou de afwezigheid van toestemming de nietigheid meebrengen. Baseert men zich enkel op de niet
cumulatieve theorie dan aanvaardt men dat een proceshandeling geldig is,
wanneer zij voldoet aan de vereisten van het procesrecht aileen. De vorm
primeert dan.
Zander enige twijfel is het gerechtelijk wetboek gebaseerd op de niet
cumulatieve theorie. Dit wordt trouwens uitdrukkelijk door Van Reepinghen vermeld: , ,De vormen van de vordering, de regels van de aanleg, het
optreden van de deurwaarder, van de advokaat, het openbaar ministerie en
de rechter, bieden waarborgen die normaal moeten leiden tot het geloof
dat de akte van rechtspleging die regelmatig wordt voltrokken in de
wettelijke vormen, verondersteld wordt te beantwoorden aan de vrije en
bewuste wil van de belanghebbende" (14).
Het is duidelijk dat deze niet cumulatieve theorie de enige is, waarbij een
behoorlijke procesvoering mogelijk is(l5).

(14) Verslag, p. 60.

(IS) Zie DE CoRTE, R., Men schiet geen vliegtuig neer omwille van een navigatiefout, in Actori
incumbit probatio, biz. 51.
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Deze theorie nu, toegepast op het optreden van rechtspersonen, biedt een
bevredigende oplossing, zonder een beroep te moeten doen op artikel
440.2 Ger.W. Is de proceshandeling formeel rechtsgeldig gesteld dan
wordt het geacht de vrije en bewuste wil te zijn van het daartoe bevoegde
orgaan. De enige bescherming die de wet voorziet, zowel voor de rechtspersoon als voor de wederpartij is de ontkentenis van proceshandeling
(art. 848 en volg. Ger. W.). Dit impliceert dat de wederpartij wel degelijk
n. a. v. een ontkentenis van rechtshandeling de overlegging kart vorderen
van de stukken waaruit blijkt dat het bevoegde orgaan de beslissing heeft
genomen.
Resumerend kan gesteld worden dat de oplossing van het hof van cassatie
duidelijk de voorkeur verdient, doch enkel en aileen zijn grondslag kan
vinden in het feit dat een proceshandeling dient toegerekend te worden aan
die persoon, die in de procesakte is aangewezen als auteur, voor zover de
proceshandeling krachtens het procesrecht geldig werd gesteld.
2. De verschijning van de partij voor de rechter
18. Eenmaal vaststaat wie procespartij is, dient nog geregeld te worden
wie namens die procespartij voor de rechter kan verschijnen (mandaat ad
litem). De beslissing wie voor een partij verschijnt hoort tot de zaken van
het dagelijks beheer, zodat voor de rechtspersoon andere organen kunnen
bevoegd zijn om een beslissing te nemen, dan voor het als partij optreden
voor de rechter.
De mandataris ad litem, anders dan de procesvertegenwoordiger, is geen
bewindvoerder en treedt niet op in eigen naam, maar ten name van de
procespartij.
3. De aanduiding van de procespartijen in de gedingstukken
19. De aanduiding van de procespartijen dient met de meeste zorg te
geschieden in al de processtukken maar vnl. bij het exploot van rechtsingang. Het is duidelijk dat bij niet voldoende aanduiding, slechts sprake
is van nietigheid, voorzover de wederpartij hierdoor in haar belangen kan
geschaad worden. Dit lijkt praktisch onmogelijk daar een latere rechtzetting of aanvulling op voldoende wijze het normdoel van de wettelijke
bepalingen eerbiedigt.
Voor de fysische personen dienen de naam, voornaam en woonplaats (art.
701 Ger.W.) en eventueel de hoedanigheid vermeld te worden (art. 43
Ger.W.). De hoedanigheid van de bewindvoerder, alsmede de partij voor
wie hij optreedt, dient te worden vermeld. In de hypothese dat de syndicus
van een appartementsgebouw optreedt, enkel vermeldende , ,namens de
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gemeenschap van eigenaars van het appartementsgebouw ... '', zonder
nominatim de naam van de eigenaars te vermelden, komt het voor dat de
wederpartij, naar analogie met art. 703 Ger.W. het recht verkrijgt van de
optredende partij de naam van de eigenaars te vragen.
Het komt voor dat de bevoegdheid verleend in artikel 703 Ger.W. een
discretionaire bevoegdheid is (16). Bij het vragen naar de fysische persoon
(personen) die het orgaan samenstellen dient geen bepaald belang aanwezig te zijn. Indien in eenzelfde geding herhaalde malen hetzelfde verzoek
geformuleerd wordt kan de rechter vanzelfsprekend het geding verder
zetten, zonder rekening te houden met het verzoek, niet zozeer op grond
van misbruik van bevoegdheid, maar omdat in een eerder stadium op de
vraag werd geantwoord.
20. Bij het verdere onderzoek wordt aileen nog aandacht besteed aan het
, ,verschijnen'' voor de rechter, als processuele han de ling waarbij men de
wens uitdrukt de debatten te aanvaarden.
4. Verschijning in persoon voor de rechter
21. Behoudens in de gevallen waarin de wet hiervan afwijkt, mogen de
partijen voor de hoven en rechtbanken in persoon verschijnen ( 17). De wet
van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek heeft immers de
. regel van de verplichte vertegenwoordiging van de partijen voor de rechtbank van eerste aanleg en de hoven van van beroep, opgeheven.
Men kan stellen dat de toegankelijkheid tot het gerecht hierdoor aanzienlijk werd verhoogd(18).
22. Verschijnen in persoon kan aanleiding geven tot moeilijkheden t.a.v.
een partij die over geen rechtspersoonlijkheid beschikt ( 19).
In dit verband werd beslist dat een vakvereniging in persoon kan verschijnen door de verantwoordelijke van het dagelijks beheer. De vertegenwoordiging door de syndikale afgevaardigde werd afgewezen (20).

(16) Anders: RoNSE, J., a.w., biz. 91.
(17) Cass. 29 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 253.
( 18) Hierbij kan verwezen worden naar: RUTGERS, G .R., De verplichte procesvertegenwoordiging,
Amsterdam, 1979.
( 19) Over de hoedanigheid van een procespartij zonder rechtspersoonlijkheid zie: LINDEMANS, J., De

bevoegdheid van organisaties om op te komen voor de belangen van /eden en/ofhet algemeen be lang,
Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in Belgie en Nederland, 1973, p. 63
e.v.; VANCOMPERNOLLE, J.,Ledroitd'actionenjusticedes groupements, Brussel, 1972; VERMEULEN
P., De procesbevoegdheden der syndicaten voor de Raad van State. T.B.P., 1978, 263.
(20) Arbh. Bergen, 13 januari 1976, J.T.T., 1976, 185.
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23. Een handelsvennootschap verschijnt in rechte in persoon wanneer zij
door een orgaan verschijnt(21). De vennootschap kan alleen in persoon
verschijnen door een wettelijk orgaan van vertegenwoordiging, met uitsluiting van zogenaamde statutaire organen waarin niet bij wet is voorzien(22).

24. Art. 756 Ger.W. bepaalt daarenboven uitdrukkelijk dat de partijen
zelfhun conclusies en verweermiddelen mogen voordragen, tenzij de wet
anders bepaalt. Weliswaar kan de rechter hun de uitoefening van dit recht
ontzeggen, indien hij vaststelt dat zij door drift of onbedrevenheid niet in
staat zijn hun zaak, met de vereiste betamelijkheid of met de nodige
duidelijkheid te bespreken (23). W anneer de rechter gebruik maakt van
deze mogelijkheid lijkt de ambtshalve toevoeging van een advokaat hierbij aangewezen (art. 446, lid 2 Ger.W.).

25. Partijen zijn tenslotte niet verplicht in persoon te verschijnen, tenzij
de wet anders bepaalt of wanneer de rechter een persoonlijke verschijning
beveelt. Partijen kunnen zich dan ook steeds Iaten vertegenwoordigen.
De rechtsgeldigheid van deze vertegenwoordiging ten processe wordt
door de rechter beoordeeld, desgevallend ambtshalve en dit binnen de
grenzen van artikel 728 Ger. W.
5. De verschijning bij advocaat
26. De verschijning bij advocaat blijkt voor de wetgever de normale gang
van zaken te zijn. Aldus verschijnen biedt geen moeilijkheden. De advocaat verschijnt immers als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij
van enige volmacht moet doen blijken (art. 440 Ger.W.).
27. De advocaten van de partijen kunnen in onderlinge overeenstemming
schriftelijk verschijnen (art. 729 Ger.W.). Deze schriftelijke verschijning
veronderstelt vooreerst dat de zaak niet bij de inleiding kan gepleit worden
en vervolgens dat de advocaten van de partijen het hierover eens zijn.

(21) Cass. 19 mei 1972, R. W., 1972-1973, 408, Arr. Cass., 1972, 876.
(22) RONSE, J., a.w., a.w., blz.lOO-zie zieookRONSE, J., en STORME, M.,Proceshandelingen van
en tegen vennootschappen volgens het nieuw gerechtelijk wetboek. R. W., 1968-1969, 1873: bet
a1daar gemaakte onderscheid tussen aktieve en passieve vertegenwoordigingsmacht is te verwerpen.
Onder de passieve vertegenwoordigingsmacht wordt dan verstaan, die organen of personen die
bevoegd zijn exp1oten ten name van de vennootschap te ontvangen. Dit veronderste1t in geen enke1e
mate enige vertegenwoordigingsmacht. De desbetreffende wette1ijke bepalingen duiden aileen aan,
aan wie de gerechtsdeurwaarder een afschrift vermag te overhandigen.
(23) Voor een toepassing zie: Hof Luik, 5 juni 1975, J.Liege, 1975-1976, 33.
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Vooraf en schriftelijk verklaren de advocaten van de partijen aan de
griffier dat zij in de zaak optreden. Deze verklaring wordt aangetekend op
het proces-verbaal van de zittingen en tevens opgenomen in het dossier
van de rechtspleging.
Op te merken valt dat de wetgever hierbij geen onderscheid gemaakt heeft
tussen eiser en verweerder, zodat beide advocaten hun schriftelijke verschijning moeten melden. Men mag hierbij immers niet uit het oog
verliezen dat de eisende partij eveneens dient te verschijnen op de inleidende zitting (hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd of scbriftelijk): er moet namelijk blijken dat de eisende partij volbardt in baar eis,
zonder dat bier nocbtans enige vormelijke vereiste mag worden gesteld.
28. Niets belet dat de aanwezige partij, die bij advocaat verscbijnt,
verstek vordert tegen de partij, wier advocaat verklaarde schriftelijk te
verscbijnen. De afwezigheid van enige onderlinge overeenstemming nopens de schriftelijke verschijning blijkt alvast uit het verzoek bet verstek
vast te stellen.
Men moet er zich inderdaad voor boeden dat de schriftelijke verscbijning
het recht om een zaak te pleiten op de inleidende zitting miskent en de
procesgang nodeloos vertraagt. Dit is ongetwijfeld het geval wanneer bij
de inleiding van de zaak reeds onderzoeksmaatregelen kunnen worden
bevolen.
29. Deze scbriftelijke verschijning is enkel mogelijk, indien alle partijen
zich door een advocaat laten bijstaan. Dit betekent dat de scbriftelijke
verschijning voor de arbeidsgerechten, bij het optreden van een syndikale
afgevaardigde, uitgesloten is.

6. De verschijning bij gevolmachtigde
30. Partijen mogen voor de vrederecbter, de rechtbank van koopbandel
en de arbeidsgerechten vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot, of
een bloed- of aanverwant.
Deze echtgenoot, bloed- of aanverwant kan een partij slechts rechtsgeldig
vertegenwoordigen, indien hij als houder van een schriftelijke volmacht,
speciaal door de rechter tot vertegenwoordiging is toegelaten. Bovendien
moet de boedanigheid van echtgenoot, bloed- of aan verwant vaststaan. De
lastgeving moet uit een geschrift blijken (24). De lege ferenda zouden
dringend de nodige maatregelen dienen genomen te worden zodat deze

(24) Rb. Antwerpen, 11 april 1972, R. W., 1973-1974, 1213.
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vertegenwoordiging ook mogelijk wordt, wanneer men tegen deze beslissingen hoger beroep aantekent voor de rechtbank van eerste aanleg.
31. Voor de arbeidsgerechten mag bovendien de afgevaardigde van een
representatieve organisatie van arbeiders of bedienden de arbeider of
bediende, partij in het geding, vertegenwoordigen.
Een zelfstandige arbeider mag zich eveneens laten vertegenwoordigen
door de afgevaardigde van een representatieve organisatie van zelfstandigen.
Ook de afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders,
bedienden of zelfstandigen moet een schriftelijke volmacht voorleggen
betreffende de behandeling en de berechting van een bepaald geschil.
Deze volmacht moet bepalen dat de syndikale afgevaardigde de opdracht
krijgt de desbetreffende persoon te vertegenwoordigen voor de arbeidsgerechten (25).
Het recht om zich te laten vertegenwoordigen voor de arbeidsgerechten
wordt bepaald door de uit de arbeidsverhouding ontstane rechten en
plichten, die het voorwerp uitmaken van het geschil, en niet door de
hoedanigheid van werknemer op het ogenblik van de inleiding van de eis
of tijdens het verloop van de rechtspleging. Dit betekent dat de afgevaardigde het lid van een representatieve organisatie van arbeiders of bedienden niet in rechte geldig kan vertegenwoordigen in geschillen betreffende het statuut van zelfstandige (26).
32. Aangenomen mag worden dat in de geschillen betreffende het bestaansminimum de afgevaardigde van een maatschappelijke organisatie
die zich over de groep van de in de desbetreffende wetgeving bedoelde
residuairen ontfermt, ook een schriftelijke volmacht vanwege de betrokkene moet kunnen voorleggen. Verschijnt de O.C.M.W. in diezelfde
geschillen door zijn afgevaardigd effectief lid of personeelslid, dan moet
ook dit lid aantonen dat het gerechtigd is de O.C.M.W. in rechte te
vertegenwoordigen. Dit geldt eveneens voor de ambtenaar die de Minister
tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort, vertegenwoordigt.
33. In tegenstelling met de advocaat moet elke gevolmachtigde van een
partij van een volmacht doen blijken (artt. 440 en 728 Ger.W.).

(25) Arbh. Brussel, 6 maart 1973, J.T.T., 1973, 152;- dit geldt ook voor de zelfstandige hoewel
niet voorzien in art. 728. Ger.W.: Arbh. Luik 6 juni 1972, !.Liege, 1972-1973, 10.
(26) Arbh. Gent, 17 september 1976, T.S.R., 1976,J.T.T., 1977,28 enR.W., 1976-1977, 1520.
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Deze schriftelijke volmacht dient neergelegd te worden en door de griffier
opgenomen in het dossier van de rechtspleging (art. 721, 8° Ger.W.).
Niettemin is zulks niet op straffe van nietigheid voorzien. Bijgevolg
volstaat dat het vonnis of minstens het proces-verbaal van de zittingen
vermeldt dat de afgevaardigde drager was van een schriftelijke volmacht(27). Deze vaststelling geldt als autentieke vermelding.
34. Op te merken valt dat de wetgever uitdrukkelijk gesteld heeft dat
zaakwaamemers niet als gevolmachtigden mogen optreden(28).
Nochtans voorziet een voorstel van wet tot verzachting van de kwalijke
gevolgen van de overmatige schuldenlast van de verbruiker(29): de vertegenwoordiging van de beslagene voor de beslagrechter door een gedelegeerde van het O.C.M.W., houder van een geschreven volmacht (art. 10
tot invoering van een art. 1498 quater, Ger.W.). Onnodig te stellen dat
benevens principiele bezwaren tegen het voorstel, verschillende technische onjuistheden, dit beginsel van vertegenwoordiging voor de
beslagrechter (juridisch-technische materie bij uitstek) verwerpelijk is.

7. Vaststelling van de verschijning
35. De griffier moet ambtshalve bij de afroeping van de rol de verschijning van de partijen aantekenen op het proces-verbaal van de ziftingeil,
opgenomen in het dossier van de rechtspleging, aangelegd voor de
zaak(30).
Als openbaar ombtenaar verleent de griffier autenticiteit aan dit procesverbaal. Hierbij speelt zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de rechter
een belangrijke rol. Hij mag en JJ?Oet met name zijn ambt weigeren,
wanneer hij van oordeel is dat wat de rechter hem dicteert, niet strookt met
wat hij als openbaar ambtenaar heeft kunnen vaststellen(31).
De vaststelling van de al dan niet verschijning van de partijen moet niet
worden gevorderd(32).
36. Bij de vaststelling van de verschijning dient de griffier zich van de
juistheid van de identiteit van de verschijner te vergewissen. Wanneer een
(27) Arbh. Bergen, 25 april 1975, J.T.T., 1976, 72.
(28) Vgl. Vred. Grace-Hollogne, 28 december 1975, J. Liege, 1975-1976, 175.
(29) Voorste1 HANQUET: Senaat, Stukken, B.Z. 1979, nr. 82.
(30) Zie in verband met de terminologie: LAENENS, J., Tegenstrijdigheden tussen het vonnis, de
zittingsbladen en het proces-verbaal van de zitting in de burgerlijke rechtspleging, R. W., 1977-1978,
2505.
(31) R.P.D.B., Tw. Greffe-Greffier, nr 120.
(32) DE CORTE, R., Sancties, biz. 13.
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fysische persoon verschijnt volstaat een eenvoudig nazicht van de identiteitskaart.
Wanneer daarentegen een rechtspersoon in persoon verschijnt, moeten de
stavingsstukken aan de griffier worden voorgelegd. W at de handelsvennootschappen betreft kan de voorlegging van het uittreksel van de bekendmaking van de statuten in bijlage bij het Belgisch staatsblad worden
gevraagd. Dit uittreksel bevat immers de aanwijzing van de personen
gemachtigd de vennootschap te beheren en te verbinden, de omvang van
hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij aileen,
hetzij gezamenlijk, hetzij als college handelend.
Desgevraagd dient de griffier de beoordeling van de rechtsgeldigheid van
de verschijning van deze partij aan de rechtbank over te laten.
B.

HET CONCLUDEREN

37. W aar v66r de inwerkingtreding van het gerechtelijk wetboek de
rechtspleging verschillend was volgens het rechtscollege waar de zaak
hangende was, is thans de rechtspleging principieel uniform ongeacht het
rechtscollege dat uitspraak moet doen.
Wel wordt er thans een onderscheid gemaakt tussen twee soorten zaken
m.n. de zaken die in staat van wijzen zijn op de inleidende zitting of
althans die zaken die kunnen berecht worden op grand van de stukken
(artt. 726 en 741 Ger.W.) en de andere zaken(33). Aileen in die eerste
soort zaken kan de rechtspleging verder gezet worden zonder dat de
partijen conclusies nemen. In al de andere zaken zijn conclusies vereist.
Indien in de eenvoudige zaken, waar geen conclusies vereist zijn, tach een
uitstel volgt, verliest de zaak hierdoor haar summier karakter niet, zodat in
een later stadium evenmin conclusies vereist zijn(34).
38. In al de andere zaken zijn de conclusies schriftelijk. Dit schriftelijk
onderdeel is uitdrukkelijk gewild door de wetgever ten einde de kwaliteit
van de rechtspraak te kunnen garanderen (hoewel de schriftelijke rechtspleging gepaard gaat met een aanzienlijk tijdverlies en de mogelijkheid
van vervreemding sterk in de hand werkt)(35).
Het in de rechtspraak gegroeide begrip van ,mondelinge conclusie" is
derhalve niet aileen strijdig met de teksten van het gerechtelijk wetboek,
(33) VAN REEPINGHEN, Verslag, biz. 184.
(34) Vred. Gent, 7 februari 1972, T. Vred., 1974, 105.
(35) CAPPELLETIT, M., Procedure orale et procedure ecrite 1971, Milano; KRINGS I.E., Procedure
orale et procedure ecrite en droit beige. In: Rapports belges au V111e Congres International de droit
compare, Brussel, 1970, 291.
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maar zelfs met de basisopties van het procesrecht, zoals door de wetgever
gewild.
39. Zoals hoger reeds gesteld kan het ,verschijnen" het ,concluderen"
niet vervangen noch vice versa. Wenst men tegenspraak te behouden dan
dient men zowel te verschijnen als te concluderen.
40. Tenslotte dient aangestipt te worden dat aileen de verschijnende partij
kan concluderen. Verschijnt een partij niet dan kan zij vanzelfsprekend op
geen enkele wijze haar argumenten aan de toetsing van de rechter onderwerpen. Dit beginsel moet mede borg staan voor de behoorlijke werking
van de tegenspraak. Mochten de partijen buiten een concrete procesordening om hun opmerkingen zo maar kunnen doorspelen aan de rechter,
dan zou dit het einde betekenen van de tegenspraak en eveneens impliceren dat de wederpartij niet in de mogelijkheid is om na te gaan of het de
bevoegde persoon is die met de rechter kontakt opneemt.
Deze beginselen worden blijkbaar ten onrechte niet nageleefd voor bepaalde arbeidsgerechten. Wanneer de arbeidsauditeur ingevolge artikel
138.3 Ger.W. het administratief dossier van de dienst opvraagt, schijnt
het courant te zijn dat deze diensten, die vertikken voor de rechter te
verschijnen, aan dit dossier nog stukken, nota's of brieven toevoegen om
hun standpunt over het geding aan de rechter te laten kennen. Het spreekt
nochtans voor zichzelf dat de stukken, nota's, brieven, die werden toegevoegd na het inleiden van de zaak desnoods ambtshalve uit dit dossier
dienen te worden verwijderd. Deze diensten hebben - eenmaal het
geding ingeleid - slechts dezelfde rechten als alle andere procespartijen
dit wil zeggen dat zij hun standpunt slechts aan de rechter kunnen mededelen bij wijze van conclusie, nadat zij zijn verschenen.
AFDELING2

DE VERSTEKPROCEDURE

41. Voorafgaandelijk moet duidelijk het onderscheid gemaakt worden
tussen verstek (of verstekprocedure) en het verstekvonnis.
Het verstek of de verstekprocedure (beide begrippen kunnen als synoniem
worden gebruikt) is de rechtspleging die zich voordoet in een van nature
tegensprekelijke procedure, bij gebrek aan tegenspraak.
Aan het procederen bij verstek zijn enkele gevolgen gehecht, die voor de
partijen zeer belangrijk zijn (zie nrs. 69 e.v.).
Het verstekvonnis is een vonnis dat door de rechter uitgesproken is na een
rechtspleging bij verstek.
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Ten einde geen aanleiding te geven tot terminologische verwarring zal in
de verdere tekst, wanneer het onderscheid van belang is, enkel gesproken
worden hetzij over verstekprocedure, hetzij over verstekvonnis.
42. De hoedanigheid van op tegenspraak of bij verstek gewezen vonnissen vloeit voort uit hun eigen bestanddelen, zonder dat de gerechten die ze
uitspreken de macht hebben het wettelijk karakter ervan te wijzigen.
Indien een vonnis of arrest in werkelijkheid bij verstek werd gewezen,
wordt de mogelijkheid van verzet niet aangetast door de verkeerde kwalifikatie luidens welk het op tegenspraak werd gewezen(36).
A.

DE VOORWAARDEN EN DE GEVALLEN VAN VERSTEK

1. De niet-verschijning op de inleidende zitting en het verstek
EERSTE HYPOTHESE: ER WORDT VERSTEKPROCEDURE GEVORDERD

43. Indien een van de partijen op de inleidende zitting niet ofniet-rechtsgeldig verschijnt of vertegenwoordigd is, kan tegen haar op die zitting
door de aanwezige partij de verstekprocedure worden gevorderd.
W anneer de verstekprocedure wordt gevorderd door de aanwezige partij,
moet de rechtbank tegen de partij die niet verschijnt of die niet regelmatig
verschijnt de verstekprocedure verlenen.
In beginsel mag de rechter de gevorderde verstekprocedure niet weigeren.
Het wordt door de rechter uitgesproken en door de griffier aangetekend op
het proces-verbaal van de zittingen.
Dezeaantekening van de verstekprocedure is zeer belangrijk onder meer
met het oog op beoordeling van de rechtsgeldigheid van het verstek
eventueel op een latere zitting.
Het spreekt voor zichzelf dat de rechter geenzins ambtshalve de verstekprocedure mag verlenen (37).
44. Daar waar de verstekprocedure terstond kan worden uitgesproken,
kan lui dens artikel 805 Ger. W. het verstekvonnis slechts worden gewezen
op het einde van de zitting waarin het is gevorderd.
Door deze bepaling heeft de wetgever de handlichting van de verstekprocedure willen mogelijk maken. Immers na de uitspraak van het ver-

(36) Cass., 23 oktober 1974,Arr. Cass., 1975, 251;-Cass. 17 februari 1978,Arr. Cass., 1978,
721.
(37) R.P.D.B., TwJugements etarri!ts, nr 69;- zie nochtans anders Arbh. Luik, 24 oktober 1972,
J.Liege, 1972-1973, 20.
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stekvonnis zou men de verstekprocedure niet meer kunnen zuiveren,
alleen verzet zou nog mogelijk zijn.
De verleende verstekprocedure kan slechts gezuiverd worden indien de
partijen dit samen verzoeken, tijdens de zitting waarop het verstek werd
gevorderd. Dit wil zeggen dat de verstekprocedure nooit kan gezuiverd
worden tegen de wil in van de partij die verstek heeft gevorderd en
bekomen.
Vermits de verstekprocedure tegen een partij bij de rolafroeping gevorderd wordt door de aanwezige partij en door de griffier op het proces-verbaal van de zittingen aangetekend wordt, moet de zuivering van de
verstekprocedure eveneens in deze akte worden vermeld.
45. In kort geding (en dus ook voor de beslagrechter) kan verstekvonnis
onmiddellijk worden verleend (argument ex art. 1037 Ger. W., dat weliswaar betrekking heeft op zee- en rivierzaken).
46. Indien de aanwezige partij op de inleidende zitting de verstekprocedure heeft gevorderd tegen de afwezige partij en het verstek werd verleend, is zij geenzins gehouden vonnis te vorderen. Zij kan verdaging
vragen.
De aanwezige partij kan een verdaging nuttig oordelen, hetzij om deze
partij toe te laten de rechter meer inlichtingen te verschaffen (3 8), hetzij er
nog steeds onderhandelingen tussen partijen zijn ...
Indien de aanwezige partij op een latere zitting nu verstekvonnis wenst te
bekomen is geen enkele oproeping meer vereist van de partij tegen wie
verstek is bekomen(39).
Artikel 803 en 730.5 Ger. W. zijn op deze situatie niet van toepassing.
Inderdaad het verstek werd verleend zodat vanaf dat ogenblik alle wettelijke bepalingen, die de tegenspraak moeten garanderen, vervallen.
Mocht op een latere zitting de afwezige partij toch verschijnen, dan kan
het verstek niet gelicht worden, zodat een eventuele oproeping van de
tegenpartij zinloos is.
TWEEDE HYPOTHESE: ER WERD GEEN VERSTEKPROCEDURE GEVORDERD

47. De partij die ter inleidende zitting verschijnt, is echter niet verplicht
de verstekprocedure te vorderen tegen de afwezige partij. Zij kan gewoon
de verdaging vragen (40).
(38) Rb. Brusse1, 16 oktober 1975, Pas., 1976, III, 13.
(39) CAENEPEEL, C., noot sub Rb. Brugge, 25 juni 1973, R.W., 1973-1974, 1177.
(40) CAENEPEEL, C., gecit. onder nr. 39.

468

Wanneer tegen deze partij op een latere zitting de verstekprocedure wordt
gevorderd is artikel 803 Ger. W. van toepassing. Verstek zal de rechter
enkel kunnen toestaan indien die partij opnieuw werd opgeroepen bij
gerechtsbrief.
2. De niet-verschijning op een latere zitting en de verstekprocedure
48. In deze gevallen worden bestudeerd de situaties die zich voordoen
wanneer de partijen op de inleidende zitting verschenen zijn, de zaak is
derhalve tegensprekelijk gestart, doch op een latere rechtsdag verschijnt
een van hen niet meer.
De vraag rijst of in een dergelijke situatie bijkomende formaliteiten dienen
nageleefd te worden om tegen die partij de verstekprocedure te vorderen
en te bekomen.
49. Indien een zaak op de inleidende zitting tegensprekelijk werd uitgesteld, kan op de door de rechter bepaalde dag verstek worden gevorderd
tegen de partij die niet verschijnt. Hierbij wordt artikel 804 Ger. W.
toegepast, waarin geen bijkomende formaliteiten zijn voorgeschreven(41).
Inderdaad wordt een zaak verdaagd, dan zendt de griffier daarvan een
gewoon bericht aan de advokaten van de partijen, of aan de partij zelf
indien die geen advokaat heeft (art. 7 54 Ger. W.). Een korrekte toepassing
van artikel 804 Ger. W. doet het belang van het bericht van verdaging
inzien. Dit moet de griffier ertoe aanzetten altijd een dergelijk bericht te
verzenden.
De al of niet vertegenwoordiging door een advokaat kan geen afbreuk
doen aan de toepassing van artikel 804 Ger. W. Niet aileen heeft de
wetgever het verschil niet gemaakt, daarenboven kan men niet verklaren
waarom er moeilijker verstek zou kunnen gevraagd worden tegen iemand
die een beroep deed op een advocaat, dan tegen iemand die dat niet deed.
Terecht werd er beslist: ,Een andere interpretatie van artikel 804
Ger. W., bijvoorbeeld dat na contradictoir uitstel op grand van artike/735
Ger. W. geen verstek zou kunnen gevorderd worden, zou het nut van ieder
kort uitstel op grand van artikel 735 Ger. W. afhankelijk maken van de
goede wil van partijen en dat artikel ontkrachten, wat zeker niet de
bedoeling van de wetgever kan geweest zijn. Eisen dat vooraf de partij aan
wie dat kort uitstel is verleend toch nog wordt verwittigd overeenkomstig
artikel 803 Ger. W., zou bovendien gelijkstaan met het opleggen van
(41) RouARD, P., Traite elementaire de droit judiciaire prive, Ill, p. 240, nr 302;- DECORTE, R.,
a.w., biz. 16.
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bijkomende en door de wet niet voorgeschreven pleegvorm, wat zeker
strijdig is met de wil van de wetgever, het formalisme zo veel mogelijk te
beperken" (42).

SO. Dit standpunt wordt ten onrechte niet algemeen gedeeld. Enkele
keren werd er beslist dat artikel 804 Ger. W. samenhangt met artikel 803
Ger. W. en normaal tot artikel 803 Ger. W. zou moeten behoren. Dit heeft
tot gevolg dat, als alle partijen op de inleidende zitting zijn verschenen,
tegen een partij die niet verschijnt op een zitting waartoe de zaak verdaagd
is, geen vonnis bij verstek kan gevorderd worden. De eiser kan alleen
artikel 751 Ger.W. toepassen(43), ofwel de formaliteiten van artikel803
Ger. W. naleven (44).
Dat deze rechtspraak ingaat tegen een duidelijke wettekst, behoeft geen
betoog (art. 803 Ger.W. regelt de situatie waarbij op de inleidende zitting
tegen een afwezige partij geen verstek werd gevorderd, terwijl art. 804
Ger. W. de situatie regelt van een op de inleidende zitting verse hen en
partij).
Andere rechtscolleges men en dat geen oproeping bij gerechtsbrief vereist
is, wanneer het bewijs geleverd is dat een partij in persoon kennis heeft
gehad van het uitstel van de zaak(45). Hierbij wordt rekening gehouden
met het feit dat de advocaat van een partij zich kan terugtrekken. Eens
temeer bou wt men een formaliteit op die de wetgever niet heeft voorzien,
noch heeft willen voorzien. Het valt moeilijk te begrijpen hoe de relatie
advocaat-klient vermag de procesgang ten aanzien van een andere partij te
vertragen.
51. Wanneer op de inleidende zitting de partijen verschenen zijn en de
zaak werd verzonden naar de bijzondere rol (voor de vredegerechten naar
de algemene rol), dan wordt bij de toepassing van artikel804 Ger. W. door
artikel 730.5 Ger.W. een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd.
Hoewel men sterk kan betwijfelen of artikel 804 en 730.5 Ger.W. in dit
geval dienen samengelezen te worden (art. 730. 5lijkt eerder be trekking te
hebben op de ambtshalve weglating van de rol) kan de bijkomende
bescherming bij het vorderen van verstek in deze verantwoord worden(46). Immers tussenhet ogenblik van de inleiding van de zaak en de

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
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Kh. Dendermonde, afdeling St.-Niklaas, 19 april 1977, R.W., 1976-1977, 2486.
Kh. Kortrijk, 12 juni 1975, R.W., 1975-1976, 184.
Luik, 6 maart 1969, Pas., 1969, II, 126.
Kh. Hasselt, 18 april 1973, R. W., 1973-1974, 2522.
Zie nochtans: FETIWEIS, A., KOHL, A. en DE LEVAL, G., Droit judiciaire prive, biz. 246.
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rechtsdag artikel 750 kan een zaak die naar de bijzondere rol werd
verstuurd inderdaad een aantal jaren ,geslapen" hebben. Wenst men in
deze hypothese verstels: te vorderen, dan dient men vooraf de formaliteiten
van artikel 730.5 te laten toepassen.
Langs de andere kant kan men zijn ogen niet sluiten voor het gevaar dat
ontstaat na een dergelijk algemene toepassing van artikel 730.5 Ger. W.
Wanneer een zaak van de A.R. naar de zittingsrol krachtens artikel 750
wordt gebracht kon er tussen de aanvraag en de toekenning een jaar en
meer verlopen zijn. De niet-verschijning van een van de partijen heeft dan
een niet te overziene vertraging tot gevolg.
Men kan gerust stellen dat artikel 730.5 Ger. W. enkel dient samengelezen
te worden met artikel 804 ingeval van ambtshalve weglating van de
zittingsrol.
52. Een mogelijkheid die de wetgever niet voorzien heeft is het feit dat na
de bepaling van de rechtsdag artikel 750 de zaak nog in voortzetting kan
worden gesteld. In deze hypothese is artikel804 Ger. W. zonder meer van
toepassing zonder dat enige verdere formaliteit is vereist(47).
3. De verstekprocedure in hager beroep
53. De voormelde regels betreffende het verstek zijn in hoger beroep
eveneens van toepassing (art. 1042 en 1067 Ger.W.). Hierbij moet nochtans een onderscheid gemaakt worden tussen de gewone en de zgn. snelle
rechtspleging in hoger beroep.
54. In de gevallen opgesomd in artikel1063 Ger.W. kan verstek gevorderd worden op de inleidende zitting vermeld in de akte van hoger beroep.
W anneer de bestreden beslissing bij verstek is gewezen tegen de gedaagde
in hoger beroep; moet het hoger beroep ingesteld worden bij exploot van
gerechtsdeurwaarder, dat aan die partij wordt betekend. Deze vorm is
echter niet op straffe van nietigheid voorgeschreven (art. 1056, 1°
Ger. W.). Indien het hoger beroep niet in die vorm is ingesteld kan de
rechter in hoger beroep bevelen dat de niet verschenen partij wordt
gedagvaard bij exploot van gerechtsdeurwaarder (art. 1058 Ger.W.).
55. Indien de akte van hoger beroep slechts de termijn voor de verschijning moet vermelden, kan gedurende deze termijn, die krachtens artikel
707 en 1042 Ger.W. minimum 8 dagen bedraagt, geen verstek worden

(47) Brussel,.l december 1977, B.R.H., 1978, 349.
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gevorderd tegen de verweerder in hoger beroep aan wie die termijn wordt
toegekend om ter griffie zijn verklaring van verschijning te doen(48).
Bovendien moet erop gewezen dat een arrest slechts bij verstek kan
verleend worden na het verkrijgen van een rechtsdag, die enkel kan
toegestaan worden na het verstrijken niet alleen van de termijn van acht
dagen, maar eveneens van de tijd die 'noodzakelijk is om de voorgeschreven formaliteiten. na te leven (48).
56. Ingeval gei'ntimeerde de verklaring van verschijning heeft afgelegd
krachtens artikel 1061 Ger. W. kan alleen verstek gevraagd worden,
wanneer gei'ntimeerde niet verschijnt op de rechtsdag bepaald krachtens
artikel 7 50 en dit overeenkomstig artikel 804 Ger. W.
Deed gei'ntimeerde geen verklaring van verschijning dan kan onmiddellijk
een rechtsdag 803 worden bepaald, waarop verstek kan worden bekomen.
4. Afwezigheid van beide partijen voor de rechter
57. De afwezigheid van zowel eiser als verweerder op de inleidende
zitting gaf aanleiding tot heel wat betwistingen. Bepaalde rechtscolleges
meenden uit deze afwezigheid een stilzwijgende afstand van geding te
mogen afleiden, zodat met stilzwijgende instemming van partijen de zaak
op de algemene rol kan worden doorgehaald. Deze doorhaling doet dan
het geding vervallen. Alleen door een nieuwe dagvaarding kan deze zaak
weer op de rol gebracht worden, tenzij de partijen akkoord gaan om
vrijwillig te verschijnen.
Uit de afwezigheid van partijen blijkt geenzins, laat staan met zekerheid,
dat zij de bedoeling zouden gehad hebben afstand te doen van het geding.
Bijgevolg kan de aangezochte rechter enkel ambtshalve de zaak van de
zittingsrol weglaten. De meest gerede partij kan deze alsnog op de rol
brengen zonder andere formaliteiten dan een verzoek aan de voorzitter van
de kamer(SO).
Wil deze partij ten aanzien van de andere partij een verstekvonnis vorderen, dan moet zij de griffier verzoeken deze laatste kennis te geven van dag
en uur van de zitting waarop verstek zal worden gevorderd. Deze kennisgeving geschiedt bij gerechtsbrief ten minste vijftien dagen voor de
zitting (art. 730.5 Ger.W.).
(48) Cass., 9 februari 1978, R.W., 1978-1979, 1036 met noot LAENENS, J., ,De termijn voor
verschijning; STRANART, A.-M., Du delai de comparution del' art. 1057, 7" C.J. J.T., 1978, 722.
(49) Artt. 730.5 en 803 Ger.W.; LEPAIGE, A.,Rechtsmiddelen, biz. 88, nr88 ter;-vgl. Brussel, 25
oktober 1974, R. W., 1975-1976, 1376.
(50) Art. 730 Ger. W.;- zie in verband met een verzoek aan de voorzitter van de kamer in plaats van
aan de griffier van de rollen: Kh. Brussel, 23 november 1978,J.T., 1979, 14;- RouARD, P., a.w.,
III, 243 nr 307.
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58. De rechtbank mag zich alvast niet in de plaats stellen van de afwezige
eisende partij en een verstekvonnis uitspreken ten aanzien van de afwezige
verweerder. Dit druist niet alleen in tegen het accusatoire karakter van de
rechtspleging, maar ook tegen het verbod uitspraak te doen ultra petita
(art. 1138, 2° Ger.W.)(Sl).
5. Verstek van eiser en verstek van verweerder
59. Hoewel in het Verslag Van Reepinghen(52) uitdrukkelijk is gesteld
dat het de bedoeling is geweest van de wetgever om het verstek van eiser
en dat van verweerder gelijk te stellen, dringt er zich nochtans ter zake een
onderscheid op.
· Wat de rechtspleging s .s. betreft dienen inderdaad beide gevallen gelijk te
worden behandeld: met name de gevallen waarin en de voorwaarden
waaronder verstek kan worden gevorderd.
Vanuit het oogpunt van de partijen is er nochtans een belangrijk verschil
tussen het verstek van verweerder (wat meest frekwent voorkomt) en het
verstek van eiser. V 66r de invoering van het gerechtelijk wetboek kon het
verstek van eiser alleen beeindigd worden door een ontslag van rechtsinstantie, terwijl nu de eis eveneens ten grande kan worden onderzocht(53).
60. Inderdaad bij het onderzoeken van de toestand van de aanwezige
verweerder, die geen eiser tegenover zich vindt, is de toestand niet zo
eenduidig als bij de verstekdoende verweerder. De taak van de rechter zal
nu afhangen van de houding van de aanwezige verweerder.
De verweerder kan zich tevreden stellen met de vraag naar het ontslag van
rechtsinstantie. In dit geval moet de rechter de gepretendeerde materiele
rechten niet onderzoeken. Ingevolge het verstek van de eiser wordt de
verweerder bevrijd van de hem opgedrangen pracessuele verhouding.
Zander enige exceptie van gewijsde te moeten vrezen (art. 23 en volg.
Ger.W.) kan de eiser later opnieuw dagvaarden(54).
De verweerder kan er ook belang bij hebben de eis ten grande bij verstek
afgewezen te zien. In dit geval wordt de rechter geroepen een uitspraak ten
grande te doen, zodat hij ook zijn bevoegdheid dient te onderzoeken.
(51) Arbh. Luik, 25 oktober 1973, J.Liege, 1974-1975, 114; Pas., II, 68.
(52) Biz. 185.
(53) Noot sub Cass., 16 januari 1976,Arr. Cass., 1976, KRINGS, E.; anders Arbh. Bergen, 27 januari
1976, J.T., 1976, 327.
(54) FETIWEIS, A., Observations sur le defaut, le conge d'audience et l'oppositionR.C.J.B., 1963,
245; -P.B., Twlugements par defaut (mat.civ.), nrs 136 e.v.;- THOMINE-DESMAZURES, Code de
procedure civile, 1838, I, art. 150 noot.
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61. Tenslotte blijft in dit verband nog de belangrijke vraag open of de
aanwezige verweerder bij niet verschijnen van de eiser een tegeneis kan
inleiden. Langs de ene kant kan men stellen dat de afwezige partij, indien
men de tegeneis toelaatbaar zou verklaren, geen kans heeft gekregen op
verweer, langs de andere kant kan men moeilijk aannemen dat een recht
(het stellen van een tegeneis) onmogelijk wordt gemaakt, door het eenvoudig niet verschijnen van de partij, die het recht deed ontstaan.
Bij de afweging van beide belangen, komt het voor dat de belangen van de
aanwezige partij dienen te primeren.
Dit probleem stelt zich ook t. a. v. het incidenteel hoger beroep na verstek
van appellant.

6. Nazicht toelaatbaarheidsvereisten van de verstekprocedure
Algemeen
62. Wanneer de rechter vaststelt dat de door de wet voorgeschreven
formaliteiten niet werden nageleefd, kan hij geen verstekprocedure toekennen, noch een verstekvonnis uitspreken. Hij kan slechts vaststellen dat
de zaak niet in staat van wijzen is. De verschillende voorwaarden waaronder men de verstekprocedure kan vorderen vormen als het ware evenveel
toelaatbaarheidsvereisten tot het vorderen van verstek.
Een verstekvonnis met miskenning van de door de wet gestelde voorwaarden, zou geen nietigheid uitmaken van het vonnis. In strijd met artikel 860
Ger.W. kan men immers geen nietigheid invoeren(55). Stellen dat vonnissen niet onderworpen zijn aan de nietigheidsregeling van artikel 860
Ger.W. is in strijd met de cassatierechtspraak(56).
63. Zelfs indien de wettelijke vormen zijn nageleefd, dient de rechter
vooraleer hij verstek toekent, nate gaan of de wederpartij redelijkerwijze
kennis heeft kunnen hebben van de oproeping. Indien blijkt dat een
kennisgeving of dagvaarding een partij niet heeft bereikt ten gevolge van
een omstandigheid die niet aan haar te wijten is, kan de rechter bevelen dat
deze door een gerechtsdeurwaarder zal worden gedagvaard (art. 730.5
Ger.W.), dan wei de zaak aanhouden.
Indien een geding eenmaal aanhangig is, lijkt het essentieel dat de partijen
de griffie op de hoogte houden van elke wijziging van woonst. Door dit

(55) Zie nochtans Kh. Luik, 7 september 1971, B.R.H., 1972, 44.
(56) Cass., 14 september 1974,Arr. Cass., 1975, 53; -anders Arbh. Bergen, 27 januari 1976, J.T.,
1976, 327 en ROUARD, P., a.w., I, p. 190 en 353.
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niet te doen, loopt die partij het risico door haar eigen nalatigheid niet of
niet tijdig te worden verwittigd (57).
Vermits de betekening van de inleidende akte ongetwijfeld nauw verbonden is met het al dan niet verschijnen van de verwerende partij, bepaalt
artikel20, 2° EEX. dat de rechter verplicht is zijn uitspraak aan te houden,
zolang niet vaststaat dat de verweerder in de gelegenheid is gesteld het
stuk dat het geding inleidt, zo tijdig als met het oog op zijn verdediging
nodig was, te ontvangen, of dat daartoe al het nodige is gedaan(58).
64. Resumerend kan gesteld worden dat de rechter niet aileen moet
nazien of de wettelijke formaliteiten zijn nageleefd, doch ook of de
verweerder de redelijke kans heeft gekregen om voor de rechter te verschijnen. In geval van niet naleven van de formaliteiten zal de rechter geen
verstek toekennen, in de andere gevallen zal de rechter de zaak kunnen
aanhouden, totdat de verweerder de kans kreeg om te verschijnen.
Bijzondere problemen
65. De vraag die herhaalde malen is gesteld: mag de rechter de toekenning van het verstek afhankelijk stellen van het voorleggen van een
uittreksel uit het register van de bevolking(59).
W at de oplossing van de vraag betreft zou in beginsel geen onderscheid
moeten gemaakt worden tussen de verschillende vormen van inleiding van
de zaak. Dezelfde oplossing kan gelden voor de dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot, als voor de oproeping bij gerechtsbrief, als voor
deze bij aangetekende brief.
Zoals FETTWEIS terecht stelt dient de rechtspraak die als vereiste voor het
toekennen van verstek de voorlegging vraagt van een uittreksel uit het
bevolkingsregister volledig te worden afgekeurd. Immers aan de eiser
wordt de principiele verplichting opgelegd een beroep te doen op een
ministeriele ambtenaar (art. 700 Ger.W.) tot wiens ambtsverplichtingeri
het behoort de inschrijving in het bevolkingsregister te verifieren. Hierdoor is op afdoende wijze structureel misbruik tegengegaan.

(57) Arbrb. Gent, 19 juni 1973, R. W., 1974-1975, 1596).
(58) Zie tevens art. 20, 3" EEX. en art. 15, lid 2 van het verdrag van Den Haag van 15 november 1965
inzake betekening en kennisgeving in het buiten1and van gerechtelijke stukken en buitengerechtelijke
stukken in burgerlijke of handelszaken;- Kh. Brussel, 27 augustus 1974, B .R.H., 1974, 553;LEDOUX, R., La signification des actes judiciaires ii l' etranger et la convention de Bruxelles ou la fin
d'une inequite, J.T., 1975, 635.
(59) RouARD, P., FEITWEIS, A., Le domicile judiciaire et le pouvoir dujuge en cas de defaut du
defendeur, J.T., 1978, 214.
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66. Daar waar de oproeping geschiedt bij gerechtsbrief komt het voor dat
ook de wederpartij voldoende beschermd is. De politiecommissaris, de
burgemeester, de schepen of de ambtenaar die opdracht heeft de stukken
in ontvangst te nemen, aan wie de gerechtsbrief overeenkomstig artikel37
Ger.W. is afgegeven, staan immers borg voor een behoorlijke kennisgeving aan de tegenpartij.
Het gaat hierbij niet op nog het bewijs te vragen dat de gerechtsbrief
daadwerkelijk werd afgeleverd(60).
67. Daar waar de oproeping van de tegenpartij geschiedt hetzij bij aangetekende, hetzij bij gewone brief(61), komt het voor dat ingeval de tegenpartij niet verschijnt de rechter meer aandacht aan de oproeping dient te
geven. De rechter kan dan aan de aanwezige partij wel degelijk vragen om
aan te tonen dat het door haar opgegeven adres met de werkelijkheid
strookt. Dit kan dan niet alleen gebeuren door het voorleggen van een
uittreksel uit de bevolkingsregister, maar eveneens door voorlegging van
elk stuk uitgaande van de tegenpartij, waarop zij haar adres vermeld heeft.

68. Ondanks het feit dat gerechtsbrieven enkel mogen verstuurd worden
in de gevallen uitdrukkelijk door de wet bepaald (art. 46, § 1 Ger.W.)
dient het nochtans aanbevolen te worden dat deze vorm toch zou aangewend worden waar de wetgever het niet voorziet en met name in artikel
704 Ger.W. (sociale zekerheidsgeschillen voor de arbeidsrechtbank) en
artikel1253 quater Ger.W. (wederzijdse rechten en verplichtingen van de
echtgenoten).
Betreurd kan worden dat de wetgever nagelaten heeft de rechtspleging op
tegensprekelijk verzoekschrift uniform te regelen.

B.

DE GEVOLGEN VAN DE VERSTEKPROCEDURE

69. Men zou de gevolgen van de verstekprocedure als volgt kunnen
resumeren:
(a) al de regelen die betrekking hebben op de tegenspraak en die deze
moeten garanderen, vervallen;
(b) de overtuiging van de rechter wordt bij verstek op een andere wijze
gevormd dan op tegenspraak;
(60) Zie nochtans i.v.m. art. 751 Ger.W.: Luik, 3 mei 1978, J.Liege, 1978-1979, 65 met noot
BOURGEOIS, R.
(61) De vorderingen krachtens art. 1253bis Ger.W.; art. 500-4 Fail!. W., zie oak art. 276 W.I.B.
enz ...
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(c) artikel 806 Ger. W. is van toepassing op vonnissen geveld na een
verstekprocedure;
(d) het verzet staat van rechtswege open tegen een vonnis gewezen na een
verstekprocedure.
Deze vier gevolgen worden hierna ontleed.
1. Wegvallen van de regelen, die tegenspraak organiseren

70. Zeer vele bepalingen van het gerechtelijk wetboek, die formaliteiten
voorzien, hebben enkel het organiseren van tegenspraak op het oog, zodat
nadat de verstekprocedure door de rechter is vastgesteld, al deze bepalingen wegvallen. Hoewel dit niet met zoveel woorden terug te vinden is in
het gerechtelijk wetboek, is dit een evidente konsekwentie van de verstekrechtspleging.
71. Op de eerste plaats is dit zo ten aanzien van eventuele oproepingen
van de verstekdoende partij en kennisgevingen aan haar gericht. Nadat
verstek is verleend, dient deze partij bij de latere rechtspleging niet meer te
worden opgeroepen en dient de griffier die partij geen afschriften meer toe
te zenden.
Artikel 77 5.1 Ger. W. geeft van dit beginsel een correcte toepassing.
Inderdaad een verdere oproeping van die partij vertoont geen enkele zin,
daar bij een eventuele latere verschijning het verstek toch niet kan gelicht
worden zonder het akkoord van de wederpartij.
Wanneer derhalve verstek werd gevorderd en bekomen, doch de zaak
werd uitgesteld, daar geen verstekvonnis werd gevorderd, dient op de
latere zitting waarop het vonnis wordt gevorderd de afwezige partij niet
uitgenodigd te worden. Artikel 803 Ger.W. laat hierover geen twijfel
bestaan: een nieuwe oproeping is enkel vereist indien er geen verstek werd
gevorderd. Deze regel geldt ook bij verdere afhandeling na onderzoeksmaatregel.
Er zijn nochtans twee gevallen waar, nadat verstek is verleend, bij de
verdere behandeling van de zaak de verstekdoende partij opnieuw dient
opgeroepen te worden:
- wanneer de rechter bij toepassing van artikel630. 3 Ger. W. , na verstek
te hebben verleend, de zaak naar de arrondissementsrechtbank verwijst,
daar hij twijfelt aan zijn territoriale bevoegdheid. Immers de territoriale
bevoegdheid speelt in het voordeel van de verweerder, evenals artikel
630.3 Ger. W., zodat de verweerder nadien de kans dient gegeven te
worden om te verschijnen voor zijn territoriaal bevoegde rechter;
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- wanneer na verstek gevorderd te hebben, de aanwezige partij i.p.v.
een eenvoudig verstekvonnis te nemen, een vonnis krachtens artikel 751
Ger.W. wenst te bekomen en hiertoe de afwezige partij opnieuw laat
oproepen. Op deze rechtsdag kan de oorspronkelijk afwezige partij,
ondanks het verleende verstek, rechtsgeldig verschijnen.
72. De verstekdoende partij kan geen conclusies nemen en de conclusies
door haar neergelegd dienen door de rechter niet beantwoord te worden(62).
In een arrest van 21 november 1975(63) past het hof van cassatie het
bovengesteld beginsel niet toe in volgend geval: indien een partij op het
ogenblik dat de rechtspleging op tegenspraak verliep rechtsgeldig haar
argumenten voor de rechter heeft gebracht (zowel in een conclusie, als in
een beroepsakte ... ) en tegen die partij later verstek wordt gevorderd en
bekomen, dan moet de rechter de vroeger regelmatig neergelegde argumentatie beantwoorden. Dit standpunt kan moeilijk worden bijgetreden
en is in strijd met voorgaande arresten. Gevreesd kan worden dat het hof
bij deze beslissing teveel rekening heeft gehouden met het feit dat de
rechtspleging in het laatste geval gevoerd werd krachtens artikel 751
Ger.W. Om i.e. de gevolgen van artikel 751 in hoofde van die partij
enigzins te milderen heeft het hof van cassatie de algemene beginselen
geweld aangedaan. Vroeger (nr 11) werd aangetoond, dat deze interpretatiemethode een coherente rechtspraak in het gedrang brengt.
73. Waar de conclusie een proceshandeling is van een partij die voor de
rechter verschijnt, dient de rechter en de wederpartijen geen rekening te
houden met enig stuk uitgaande van een afwezige partij (nr. 40).
De vraag dient in dit verb and gesteld te worden of een conclusie houdende
een tegeneis in deze omstandigheden de verjaring stuit. Het antwoord luidt
duidelijk ontkennend (vgl. art. 2247 B.W.).
74. Wanneer de rechter een onderzoeksmaatregel beveelt bij verstek,
vervallen al de maatregelen, die de tegenspraak bij de onderzoeksmaatregel moeten waarborgen :
a) bij een getuigenverhoor dient er geen aanzegging van de getuigen
plaats te grijpen (art. 922.2 Ger.W.) en is er evenmin sprake van tegenverhoor (art. 921.2 Ger.W.);

(62) Cass. 7 december 1972,Arr. Cass., 1973, 339enCass.16januari 1976,Arr. Cass., 1976, 577;
R. W., 1975-1976, 1961.

(63) Pas., 1976 I, 369, Arr. Cass., 1976, 373.
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b) bij het aanstellen van een deskundige dient deze de verstekdoende
partij niet op te roepen bij zijn verrichtingen. De expert maakt zijn verslag
enkel en alleen op grand van de gegevens hem verstrekt door de aanwezige
partij.
Deze zienswijze bestrijdt nodeloze vertraging en is sterk kostenbesparend.
Het spreekt vanzelf dat een deskundigenverslag enkel en alleen gemaakt
op grand van de gegevens van de aanwezige partij veel sneller en tegen
minder kosten kan worden gerealiseerd.
De afwezige partij kan, na het aantekenen van verzet, zelf oordelen of het
wenselijk is een nieuwe expertise te vragen, mits aanduiding van de
punten waarover de deskundige zich zal moeten uitspreken. Het is deze
partij die dan de kosten van deze tweede expertise zal moeten voorschieten
en er dus ook alle risico's van draagt.
75. Uit deze enkele voorbeelden kan volgend algemeen beginsel worden
gedistileerd: eenmaal de verstekprocedure verleend, geschiedt tot en met
het eindvonnis de ganse behandeling bij verstek.
Hieraan kan op een dubbele wijze een einde worden gesteld:
a) Gedurende de ganse rechtspleging van vetstek (van zodra een verstekvonnis is geveld) kan de verstekdoende partij verzet aantekenen. Dit
verzet maakt een definitief einde aan de verstekprocedure, althans voor
zover het verzet toelaatbaar wordt verklaard. Enkel in geval het verstekvonnis een onderzoeksmaatregel beveelt en voorzover het over de uitvoering van deze maatregel gaat (art. 1496 Ger. W.) maakt het verzet geen
einde aan de verstekprocedure. De verdere tenuitvoerlegging van het
verstekvonnis wat de onderzoeksmaatregel betreft, zou dan enkel geschieden op risico van de partij die toch laatuitvoeren (art. 1399 Ger. W.).
b) Het komt voor dat de rechter in de loop van de rechtspleging bij
verstek, wanneer beide partijen hierom zouden verzoeken, het verstek
moet kunnen zuiveren. Hoewel artikel 805 Ger.W. deze mogelijkheid
enkel voorziet op de rechtsdag, waarop verstek is gevorderd, sluit dit
artikel de handlichting van het verstek op een latere zitting niet noodzakelijk uit.
Van deze mogelijkheid moet nochtans met bijzondere omzichtigheid
gebruik gemaakt worden, indien reeds een verstekvonnis werd geveld dat
bijvoorbeeld een onderzoeksmaatregel beveelt. Laat men de handlichting
van het verstek toe, dan rijzen delikate problemen in hoofde van de
oorspronkelijk verstekdoende partij :
- kan zij de excepties opwerpen, die zij in limine litis had moeten
opwerpen?
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- s1uit de hand1ichting in hare hoofde afstand in van het rechtsmidde1
verzet tegen het gewezen verstekvonnis ?
- indien het verstekvonnis het getuigenverhoor heeft bevo1en en er in het
1atere stadium handlichting wordt ver1eend, lean de oorspronke1ijk verstekdoende partij dan nog de niet-toe1aatbaarheid van het getuigenverhoor
opwerpen?
- indien het verstekvonnis een deskundige heeft aangeste1d om de omvang van de schade vast te stellen en bij de verdere afwikke1ing wordt
handlichting gegeven, kan de oorspronke1ijke verstek doende partij zich
nog beroepen op een clausu1e van ontheffing van aansprakelijkheid
(rechtsverwerking)?
Alles bij mekaar moet men ervoor waken dat onder de mom van soepe1heid geen nieuwe prob1emen worden gecreeerd die erger zijn dan die
we1ke men wenste op te 1ossen. In rede1ijkheid kan men staande houden
dat handlichting van verstek zelfs met instemming van de aanwezige
partij, niet mogelijk is na een tussenvonnis bij verstek. Verzet is hier de
enige moge1ijkheid, verzet dat eventueel kan inge1eid worden door vrijwillige verschijning. Men zou zich trouwens de vraag kunnen stellen hoe
na een verstekvonnis (het weze een tussenvonnis) nog iets kan ge1icht
worden: het vonnis kan zeker niet ge1icht worden, en het verstek dat de
rechtsp1eging is, die aan het vonnis voorafgaat, evenmin.
76. Een 1aatste prob1eem dat zich kan voordoen is dit: verstek wordt
gevorderd en bekomen. Bij verstekvonnis wordt een deskundige aangeste1d. Na de neerlegging van het deskundigen vers1ag wenst de aanwezige
partij de afwerking van het geding niet vo1gens de eenvoudige verstekprocedure, maar wenst zij een vonnis te bekomen dat geacht wordt op
tegenspraak te zijn gewezen krachtens artike1 7 51 Ger. W.
Het komt voor dat de rechter op dit 1aatste verzoek niet mag ingaan.
Eenmaa1 de eenvoudige verstekprocedure verkozen, dient deze1fde
rechtsp1eging gevo1gd te worden tot en met het eindvonnis.
Mocht men in deze zaak artike1 7 51 Ger. W. toe1aten dan komt men tot
vo1gende situatie: het eerste verstekvonnis dat een onderzoeksmaatrege1
bevee1t is vatbaar voor verzet, het tweede verstekvonnis dat de zaak
afwerkt, krachtens de onderzoeksmaatrege1, is niet vatbaar voor verzet,
ingevo1ge toepassing van artikel 751 Ger.W.
2. De overtuiging van de rechter bij verstek
77. Het prob1eem van de taak van de rechter bij verstek om de gegrondheid van de zaak te onderzoeken wordt in het tweede gedee1te van deze
studie afzonderlijk onderzocht, zodat de verme1ding van het prob1eem hier
vo1staat.
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3. De toepassing van artikel 806 Ger. W.
78. Artikel 806 Ger.W. bepaalt dat een verstekvonnis binnen bet jaar
moet betekend worden, anders wordt het geacht niet te bestaan. Door de
ontwerpers van het gerechtelijk wetboek (64) bedoeld als een vereenvoudiging van artikel 156 Rv., heeft deze bepaling thans een andere
invloed gekregen.
79. Een volledige analyse van de processuele impakt van artikel 806
Ger.W. zou een uitgebreide studie op zichzelf vormen. Hierbij zouden
o.m. volgende elementen dienen onderzocht te worden:
(a) welke is de processuele waarde van artikel 806 Ger.W.?
(b) welk is het rechtskarakter van het verval ingevoerd door artikel 806 en
welke zijn hiervan de gevolgen voor derden?
(c) ten aanzien van welke vonnissen geldt artikel 806 Ger.W.?
(d) hoe kan na bet intreden van bet verval de toe stand worden rechtgezet?
De uitgebreide literatuur over deze materie, die dateert van v66r het
gerechtelijk wetboek is bruikbaar, maar dient met omzichtigheid te worden gehanteerd (65).
In bet raam van deze algemene studie lijkt het voldoende de verschillende
problemen die dit artikel oproept in hun .algemene kontekst te situeren.
80. De bedoeling van de oorspronkelijke tekst van artikel156 Rv. bestond
erin dat een verstekvonnis nooit in kracht van gewijsde kan gaan v66r de
bij verstek veroordeelde partij effectief kennis had van het bestaan van de
veroordeling. Thans heeft artikel806 Ger. W. nog aileen deze functie: een
burger kan veroordeeld worden en bet vonnis kan definitief worden,
zonder dat hij zelfs weet dat tegen hem een geding is ingespannen. Doch
deze situatie kan zich aileen voordoen indien bet vonnis definitief wordt
binnen een jaar en een maand na de uitspraak(66).
Hethoeft geen betoog dat in deze omstandigheden de opheffing van artikel
806 Ger.W. de enig verantwoorde oplossing is.

'(64) Zie Verslag VANREEPINGHEN, a:w., p. 193.
(65) BELTJENS, G., Encyclopedie du droit civil beige- partie II: code de procedure civile, dl. I, sub
art. 156 Rv.- BRAAs, Precis de procedure civile, dl. II, 1945, nr 1133 e.v.- GARSONNET, E.,
Traite theoriqueetpratiquedeprocedure, ed. 1894, dl. V, nr 1020e.v. -LEURQUIN, Ch., Code de la
saisie-arret, 1906, nr 121.- LocRE, Legislation civile, commerciale et criminelle au commentaire et
complement des code Fram;ais, dl. 9, ed. 1837, sub art. 156 Rv. -P.B., Tw. Jugement par defaut
(mat. civile), nr 730 e.v. R.P.D.B., Tw., Peremption des jugements par defaut.
(66) DE CORTE, R. en LAENENS, J., Art. 806 Ger.W.: een getuige van weleer ... , noot sub Rb.
Antwerpen 25 oktober 1979, !.U.S., 1979, 202.
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81. Evenzeer mag het ais vaststaande worden aangenomen dat artikei806
Ger. W. de open bare orde niet raakt(67). Dit impiiceert dat de exceptie ex
artikei 806 aileen kan worden opgeworpen door de bij verstek veroordeeide partij. Deze exceptie kan derhalve niet worden ingeroepen door: de
rechtbank, de schuideisers van de bij verstek veroordeeide partij, de
gerechtsdeurwaarder, de griffier, de hypotheekbewaarder, de ambtenaar
van de burgerlijke stand of de notaris(68).
Uit het feit dat de exceptie ex artikei 806 de open bare orde niet raakt heeft
de arbeidsrechtbank te Luik (69) ten onrechte afgeieid dat de partij die het
vonnis niet liet betekenen, niet vermag een nieuw vonnis te vragen, bij
gebrek aan bewijs dat de bij verstek veroordeeide partij de exceptie had
opgeworpen. Het spreekt toch vanzeif dat aan een procespartij de kans
moet worden gegeven een exceptie te vermijden en aidus de vooruitgang
van het geding te bevorderen.
Genoemde bepaiing van artikei 806 Ger.W. hoort wei tot het dwingend
recht, zodat de partijen v66r het vellen van het vonnis geen afstand kunnen
doen van deze exceptie. Van zodra het vonnis geveid is, kan door berusting of anderszins wei degeiijk afstand worden gedaan van deze exceptie.
82. Zonder dit probieem aan een grondig onderzoek te kunnen onderwerpen kan men stellen datartikei 806 van toepassing is op elk verstekvonnis
zonder enig onderscheid. Er is geen reden meer voorhanden om de
vonnissen met betrekking tot de staat en bekwaamheid, aismede de vonnissen van de vredegerechten aan de toepassing van artikei806 te onttrekken.
Van zodra een partij een redelijk beiang kan hebben bij de betekening van
het vonnis (a fortiori wanneer hij beiang heeft bij de tenuitvoerlegging van
het vonnis) valt dit verstekvonnis onder artikei 806.
83. Daar het vervai aileen het verstekvonnis betreft en de gevoerde
rechtspieging bij verstek geidig biijft, voistaat het dat de partij die het
vervai opliep door gebrek aan betekening, bij eenvoudige brief aan de
rechtbank een nieuw vonnis vraagt:
- het gezag van gewijsde kan hiertegen niet worden opgeworpen, precies omdat het vonnis geacht wordt niet te bestaan;

(67) Cass. 17 mei 1853,Pas., 1854, II, 42;- Vred. Borgerhout27 apri11974,T.Vred., 1975, 177.
(68) DE CORTE, R., en LAENENS, J., a.w., nrs 11-16.
(69) Arbrb. Luik, 2 februari 1976, J. Liege, 1978-1979, 300, zie tevens Arbrb. Verviers, 29 juni
1979, J.T., 1979, 716.
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- een oproeping van de oorspronkelijke bij verstek veroordeelde partij,
is overbodig daar de vroegere verstekprocedure blijft bestaan en haar
gevolgen gelding blijven hebben;
- daar aileen het vroeger gegeven vonnis opnieuw kan worden verleend,
mag men geen rekening houden met gegevens die ondertussen mochten
zijn verkregen; dient geen nieuw advies te worden gevraagd aan het
openbaar ministerie, indien het om een communicabele zaak gaat en dient
de samenstelling van de zetel van de rechtbank niet noodzakelijk dezelfde
te zijn als bij het eerste vonnis.
84. Ten einde geen enkel misverstand te creeren (noch ten aanzien van de
bij verstek veroordeelde partij -die moet weten tegen welk vonnis verzet
kan worden aangetekend-, als ten aanzien van de ontvanger van registratie - die geen nieuwe rechten kan heffen - , als ten aanzien van
derden- die precies moeten weten welk vonnis tegen hen geldt - ) komt
het aangewezen voor dit vonnis als volgt te concipieren:
, ,X heeft de rechtbank medegedeeld dat het verstekvonnis dd ... van deze
zetel bij gebrek aan betekening binnen het jaar van onwaarde is geworden
(art. 806 Ger.W.) en vraagtde rechtbankeen nieuw vonnis te verlenen; De
Rechtbank, spreekt heden, haar vonnis dd ... , opnieuw uit, (volgt de
volledige tekst van het oorspronkelijk vonnis)".
4. Ontstaan van het rechtsmiddel verzet
85. De bescherming die de wetgever heeft verleend aan de bij verstek
veroordeelde partij is het verzet. Daar het verzet een gewoon rechtsmiddel
is, dit wil zeggen dater geen bijzondere toelaatbaarheidsvereisten dienen
aangevoerd te worden, is het aan die partij en niet aan de rechter om te
oordelen hoe en in welke mate de verstekpartij best wordt beschermd.
Zoals verder zal worden aangetoond, is de processuele bescherming
voldoende en dient de rechter de gegrondheid van de zaak bij het verlenen
van verstekvonnis niet te onderzoeken.
86. Enkel in het geval wanneer het verstekvonnis geveld werd bij toepassing van artikel 751 en volg. is het verzet niet toelaatbaar. Het betreft een
reeel verstekvonnis doch met dezelfde gevolgen als een vonnis op tegenspraak. Indien derhalve na de uitspraak van een vonnis krachtens artikel
751 een partij van oordeel is dat dit artikel751 ten onrechte of onjuist werd
toegepast, kan zij tegen dit vonnis tach verzet aantekenen. De ontvankelijkheid van dit verzet zal dan afhangen van de vraag of artikel 751 correct
was toegepast.
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C.

HET VERSTEKVONNIS

87. Zoals vroeger reeds werd gesteld, moet er een duidelijk onderscheid
gemaakt worden tussen het verschijnen en niet-verschijnen van partijen,
het vorderen van de verstekprocedure en het vorderen van verstekvonnis.
Het feit dat een partij de verstekprocedure vordert impliceert niet noodzakelijk dat die partij ook vonnis vordert. Er kunnen zich gevallen voordoen
waarbij de partij die de verstekprocedure heeft gevorderd er belang bij
heeft dat de zaak verschoven wordt, zonder dat er vonnis geveld wordt.
Dit kan zijn omdat er nog onderhandelingen aan de gang zijn, dater nog
afbetalingen geschieden, dater nog bijkomende stukken dienen opgezocht
te worden ...
Het kan ook zijn dat de verstekvorderende partij slechts een provisioneel
vonnis wenst te bekomen ten einde betaling van registratierechten te
vermijden.
Er zijn zelfs gevallen waarin men zou kunnen stellen dat de mandataris ad
litem een beroepsfout zou begaan indien hij een verstekvonnis zou vorderen, zonder zich ervan te vergewissen of de tegenpartij minstens de
solvabiliteit kan opbrengen om de registratierechten terug te betalen.
Het zou zelfs kunnen gebeuren dat het vorderen van verstekvonnis op
zichzelf een fout zou uitmaken nl. wanneer er volledige betaling zou zijn
gebeurd v66r de inleidende zitting.
88. Het verstekvonnis dat zou uitgesproken worden zonder dat het gevorderd werd, zou een uitspraak uitmaken ultra petita.
89. In al de gevallen waar, na vaststelling van de verstekprocedure nog
vonnis dient genomen te worden, moet de tegenpartij op de latere rechtsdag niet meer uitgenodigd worden, immers het verstek kan principieel niet
meer gelicht worden (tenzij de partij, die de verstekprocedure bekwam,
hiermee akkoord zou gaan- zie nr. 75).
DEELll

DE TAAK VAN DE RECHTER BIJ VERSTEK

A.

VRAAGSTELLING

90. De vraagstelling naar de taak van de rechter bij verstek is niet van
rechtstheoretische aard, maar van concreet processuele aard: de rechter
heeft de verstekprocedure verleend, welke is nu zijn taak ten aanzien van
de beoordeling van de eis, respectievelijk van het verweer?
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Volgende domeinen komen hierbij in aanmerking:
a) wat is de taak van de rechter bij verstek ten aanzien van het onderzoek
van de legitimatiegronden bij de uitoefening van de rechtsvordering en de
aanduiding van de tegenpartij ?
Concreet gesteld: kan de rechter bij verstek de toelaatbaarheidsvereisten
van de rechtsvordering ambtshalve onderzoeken?
b) wat is de taak van de rechter bij verstek om de rechtsgeldigheid (resp.
de nietigheid) van de proceshandelingen te beoordelen?
Concreet gesteld: kan de rechter bij verstek, de nietigheid van de proceshandelingen ambtshalve uitspreken?
c) welk is de taak van de rechter bij verstek om zijn bevoegdheid in de zin
van de artikels 9 en 10 Ger.W. ambtshalve te onderzoeken?
d) dient de rechter bij verstek de gegrondheid van de eis te onderzoeken?
Indien men hier ontkennend op antwoordt kan de rechter de neerlegging
van het dossier niet vragen aan de aanwezige partij; kan hij ambtshalve
geen onderzoeksmaatregelen nemen.
91. Hoewel deze verschillende domeinen elk hun eigen problematiek
oproepen word het probleem het scherpst gesteld naar aanleiding van de
vraag of de rechter bij verstek de grand van de eis vermag te onderzoeken.
Zoals vroeger aangetoond (nrs. 59 en volg.) is de vraag aileen relevant in
hoofde van de verstekdoende verweerder. Dit is trouwens het meest
voorkomend geval.
92. Aan het feit of men de rechter bij verstek een uitgebreide taak geeft
om de vordering ten grande te onderzoeken of niet, liggen een aantal
basisopties van procesrechtelijk aard ten grondslag, die niet steeds worden
geexpliciteerd. Het komt nochtans wenselijk voor om te pogen deze
algemene opties te formuleren, zodat later kan onderzocht worden of deze
opties een emstig onderzoek kunnen weerstaan.
93. De auteurs, die voorstander zijn van een ruime taak van de rechter om
bij verstek de gegrondheid van de vordering te onderzoeken, argumenteren meestal in volgende zin (70):

94.1. De functie aan de rechter toegekend is te belangrijk om toe te laten
dat in geval van verstek de eiser meteen zijn eis zou toegekend krijgen. De
rechter mag geen automaat worden.
(70) KOHL, A., ,Pouvoir et devoir dujuge statuant par defaut" ,J.T., 1972, 329;- MORGENTHAL,
id., J.T., 1972, 524;- noot KRINGS, E., onder Cass. 16 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 577.

485

94.2 Aan de rechter bij verstek een dergelijk beperkte functie geven staat
gelijk met de poort open zetten voor een stroom van misbruiken, waarbij
bepaalde partijen speculeren op verstek om ongegronde of overdreven
eisen bekrachtigd te zien.
94.3 De rechter heeft in onze maatschappij tot taak te waken over de
rechtmatige belangen van de maatschappelijk zwakkeren, in dit geval de
afwezige partij.
Deze redenering steunt op de achterliggende gedachtengang dat een persoon gedagvaard voor de rechter, niet dient te verschijnen en erop mag
rekenen dat de rechter zijn belangen zal waarnemen.
94.4. Tenslotte hoort men soms als argument dat de rechter ten alle tijde
(en dus ook bij verstek) de verplichting heeft de materiele waarheid op te
sporen.
Zoals later zal gepoogd worden om aan te tonen stoelen de meeste van
deze argumenten op vooroordelen en kunnen zij een objectief onderzoek
niet weerstaan.
95. De voorstanders voor een eerder beperkte macht van de rechter om bij
verstek de grond van de zaak te onderzoeken voeren hoofdzakelijk twee
gronden aan om hun inzicht te staven:
95.1. Het geheel van de bewijsrechtelijke regeling wordt geschonden
indien de rechter een afwezige partij meer beschermt dan een aanwezige
partij. Dit heeft zich in de praktijk herhaalde malen voorgedaan: de
verweerder verschijnt en betwist de eis niet, de rechter kan niet anders (de
openbare orde buiten beschouwing gelaten) dan de eis toekennen. Dezelfde eis wordt nochtans bij verstek afgewezen omdat de rechter van
oordeel is dat hij niet gegrond is.
Dit is wel een eigenaardige vorm van rechtsbescherming: hij die het spel
speelt en verschijnt wordt veroordeeld; hij die de regels niet naleeft (niet
verschijnt) gaat vrijuit en de volledige last wordt geworpen op de eiser, die
zonder debat wordt afgewezen.
Aan de grondslag van deze redenering ligt de overweging dat de processuele bescherming door de wetgever uitgewerkt voldoende is, ter bescherming van de afwezige partij, met andere woorden de nalatigheid van
een partij (het niet verschijnen) mag de diligente partij niet schaden.
95.2. Een tweede argument gaat ervan uit dat een partij in de huidige
maatschappelijke kontekst er niet mag op rekenen dat de rechter bij haar
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afwezigheid haar belangen zal waarnemen. Hoewel het verschijnen voor
de rechter geen juridische verplichting is, geeft het niet verschijnen geen
blijk van voldoende zorgzaamheid bij het benaarstigen van zijn belangen.
Dit lijkt des te meer zo daar sinds de invoering van het gerechtelijk
wetboek men in beginsel zelf voor de rechter kan verschijnen. Belangen
dienen behartigd en waargenomen te worden door hen die er titularis van
zijn, tenzij de wet het anders voorziet (zie openbare orde ... ).

B.

CRITERIA VOOR EEN OPLOSSING

96. lndien men begaan is met de oplossing van het probleem en zich niet
tevreden stelt met een gevoelshalve oplossing die duidelijk in strijd is met
wat de werkelijkheid te bieden heeft, dan moet de voorgestelde oplossing
in overeenstemming zijn met de basisbeginselen van onze rechtspleging
en kunnen toegepast worden op gelijkaardige gevallen.
Dit wil zeggen dat de geboden oplossing niet alleen moet kunnen worden
toegepast in geval van verstek, maar ook in de andere gevallen van gebrek
of gemis aan verweer m.n. wanneer een partij refereert naar het oordeel
van de rechtbank of wanneer een partij wel verschijnt, doch niet concludeert, althans niet ten grande.
De verder uitgewerkte oplossing (nrs 119 e.v.) dat bij verstek de rechter
een belangrijk processueel toezicht dient uit te oefenen, doch de zaak ten
grande (afgezien van de openbare orde) niet dient te onderzoeken, zal
hierna aan de verschillende elementen worden getoetst.

De toestand ontstaan door de invoering van het gerechtelijk wetboek
97. In het oude wetboek van rechtsvordering (Rv) waren de wettelijke
bepalingen voor de lagere rechtbanken met betrekking tot het onderzoek
van de gegrondheid van de vordering bij verstek terug te vinden in TITEL
VIII, BOEK II, art. 150 Rv:
,Het verstek zal, bij het oproepen der zaak, ter terechtzitting uitgesproken worden; en de besluiten van de partij die het vraagt, zullen toegewezen worden, indien zij rechtmatig en welgestaafd worden bevonden;
nochtans zullen de rechters de stukken mogen doen neerleggen, om op de
volgende terechtzitting uitspraak te doen''.
In TITEL xxv, artikel 434 lid 2 Rv wordt een ongeveer gelijkaardige
bepaling opgenomen voor de rechtbanken van koophandel:
, ,Ingeval verweerder niet verschijnt zal er verstek verleend en zullen de
besluiten van eiser toegewezen worden, ingeval zij rechtmatig en behoorlijk gegrond bevonden worden''.
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In artikel470 Rv (BOEKIII) wordt gesteld dat voor de rechtbanken in beroep
dezelfde regel gold als voor de lagere rechtbanken.

98. Onmiddellijk dient hierbij vermeld te worden dat voor de vredegerechten en voor de werkrechtersraden geen uitdrukkelijke wettelijke bepaling in die zin bestond. Bij zijn arrest van 30 april1936 heeft het hof van
cassatie (71) de bovenvermelde bepalingen van toepassing verklaard op de
vredegerechten.
99. Door het zelfde arrest werd daarenboven de strekking van deze
wettelijke bepalingen in die zin geinterpreteerd dat het verstek van verweerder niet mocht worden beschouwd als een stilzwijgende akkoordverklaring met het gevraagde. De rechter had derhalve de verplichting
van: , ,Entrer en connaissance de cause et examiner si la demande est bien
fondee" (72).
100. Bij deze rechtspraak dient onmiddellijk te worden opgemerkt:
a) dat deze regel alleen van toepassing was op de verstekdoende verweerder (de redaktie van artikelen 149 en 434 Rv liet hierover nauwelijks
twijfel);
b) dat deze bepaling niet kon worden toegepast in alle gevallen van gemis
aan verweer, doch alleen bij verstek.

101. De verschillende interpretaties die men in de rechtsleer terugvond
met betrekking tot de taak van de rechter om bij verstek de gegrondheid te
beoordelen, waren sterk afwijkend, zelfs bij het bestaan van een wettelijk
voorschrift(73). De enen wilden aan de rechter bij verstek een grotere
macht toekennen dan bij tegenspraak. Tot deze conclusie kwam men door
de vergelijking te maken met de strafvordering, waar de niet verschijnende gedaagde geacht wordt de betichting te betwisten, zodat de rechter
deze ten gronde moet onderzoeken. Deze redenering dient zonder meer
verworpen te worden, daar de strafrechtspleging van nature de openbare
orde aanbelangt, terwijl in het privaatrechtelijk procesrecht de vraag
slechts relevantie vertoont voor zover de openbare orde er niet bij betrokken is (nr 130).

(71) Pas., I, 228.
(72) Idem voetnoot 71, met noot P.L.
(73) Zie noot P.L. onder Cass. 30 april 1936, Pas., I, 228.
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Andere auteurs kennen wel een reeel toezicht aan de rechter, zonder dat zij
aan de rechter het recht gaven zich in de plaats te stellen van de verstekdoende partij (74).
102. De contradicties, en de daaruit spruitende rechtsonzekerheid, hadden niet aileen betrekking op het onderzoeken ten gronde s.s., maar
eveneens op de mogelijkheid om ambtshalve tot onderzoek van de verschillende excepties over te gaan (nietigheid, niet-toelaatbaarheid, onbevoegdheid).
103. De grondslag van deze twistvragen ligt bij de verschillende interpretatie die gegeven werd aan de houding van de verstekdoende verweerder. De eersten beschouwden het verstek van een partij als een ontkenning
van het gevorderde; de anderen aanzagen het daarentegen als een stilzwijgende aanvaarding van het gevorderde(75).
De oplossing die door de rechtspraktijk werd gevolgd (althans door de
rechtbanken van eerste aanleg) namelijk een summier onderzoek, voor
zover de open bare orde niet in het gedrang kwam, leek best te stroken met
de geest van art. 150 Rv.
104. Door de invoering van het gerechtelijk wetboek zijn een aantal
belangrijke wijzigingen gebracht aan het gerechtelijk recht, zodat moet
onderzocht worden of de beginselen, die vastgelegd waren in de artikelen
150 en 434 Rv, nog van toepassing zijn in het huidig stelsel. Met volgende
elementen moet hierbij rekening worden gehouden:

a) door de invoering van het gerechtelijk wetboek worden de artikelen
150 en 434 Rv. afgeschaft en door geen gelijkaardige bepalingen vervangen;
b) het verschil dat bestond tussen het verstek van verweerder en dat van
eiser werd in het gerechtelijk wetboek afgeschaft(76), zodat ingeval van
verstek van eiser de rechter zich niet kan tevreden stellen met het uitspreken van ontslag van rechtsingang, tenzij de verweerder erom zou verzoeken.
c) tenslotte kan er geen enkele aanwijsbare reden voorhanden zijn om nog
een onderscheid te maken tussen de verschillende gevallen van gemis aan
verweer, zodat deze op gelijke wijze dienen behandeld te worden.

(74) GARSONNET, Traite de Procedure, V, ed. 1894, nrs 996 e.v.
(75) BELTJENS, G., Code de procedure civile, sub art. 150 nr 1.
(76) Vers/ag VAN REEPINGHEN, biz. 185.
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105. De vraag moet gesteld worden of de verplichting die was opgelegd
in artikel 150 Rv. hoorde tot de wezenlijke functie van de rechterlijke
macht, dan wel of het om een bijkomende verplichting ging door de
wetgever opgelegd. Zo het inderdaad om een wezenlijke verplichting van
de rechter zou gaan om in geval van verstek de gegrondheid van de
vordering te onderzoeken, dan zou een eventuele afschaffing van het
artikel niet de afschaffing van de verplichting meebrengen.
Soms werd gesteld dat deze taak tot de wezenlijke opdracht van de rechter
behoort: , ,Cette obligation pour le juge resulte de la nature des chases: il
ne peut donner raison et foumir un titre executoire a qui n'a pas prouve
qu 'il a raison (77)".
Deze mening werd niet gedeeld door de rechtspraak en de auteurs die allen
de verplichting tot onderzoek steunden op de wet zelf en met name op
artikel150 Rv.: ,,la loi ne l'a pas voulu''.
Men kan trouwens moeilijk inzien hoe het tot de wezenlijke functie van de
rechter zou behoren in zaken die van aanvullend recht zijn, zich in de
plaats te stellen van de titularis.
106. De afschaffing van de artikelen 150 en 434 Rv. kan in gemoede geen
uitsluitsel geven noch in de ene noch in de andere richting. Stellen dat de
verplichting
de gro1ld van de zaak bij verstek te onderzoeken tot de~
wezenlijke opdracht van de rechter behoort is even onjuist als te stellen dat
de wetgever met de afschaffing van artikel150 en 434 Rv de bedoeling zou
hebben gehad deze verplichting op te heffen.

om

Het bewijsrecht en het cassatiearrest van 1936

107. Bij een verder onderzoek van het probleerri wordt men op de eerste
plaats geconfronteerd met het geheel van de bewijslastregeling.
In Belgie heeft men niet steeds het onderscheid gemaakt tussen de , ,objectieve'' en , ,subjectieve'' bewijslast (78).
De subjectieve bewijslast beantwoordt de vraag , , wie'' (welke partij)
moet bewijzen, wenst zij niet in het ongelijk gesteld te worden;
De objectieve bewijslast beantwoordt de vraag ,wat" (welke gegevens)
dient bewezen te worden, opdat de rechter uitspraak zou kunnen doen ten
voordele van de partij die er zich op beroept.

(77) Noot P.L. onder arrest 1936, a.w.
(78) Zie hierover in extenso: STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, 1962,
nrs 28 e.v.
·
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108. De subjectieve bewijslast of de taakverdeling tussen de partijen is
wettelijk geregeld in de artikelen 870 Ger.Wo en 1315 BOWO, die stellen
dat elke partij die iets aanvoert, het bewijs moet levereno
Deze regel die over en weer tussen partijen geldt, is nochtans niet absoluut. Hij is geconditioneerd door de fair play die de partijen elkaar
verschuldigd zijn en de plicht die ze hebben aan de bewijsvoering mee te
werkeno Deze verplichting is thans uitdrukkelijk geregeld in artikel 871
Ger.Wo en de artikelen 877-882 Ger.Wo
109. Het probleem van de objectieve bewijslast leidt meteen tot een
nieuw basisprobleem in het bewijsrecht met name de aanvoeringslast. In
Belgie werd niet steeds het onderscheid gemaakt tussen objectieve bewijslast en aanvoeringslast (79)
In elk geding rust op de eiser de aanvoeringslast dit wil zeggen dat hij ten
processe alle feiten moeten stellen, die de aanwending van de ingeroepen
norm mogelijk maken(80)o
Deze aanvoeringslast is een toelaatbaarheidsvereiste (81)
Wanneer men zegt dat de eiser alle elementen moet stellen betekent dit
nochtans ook dat de aanvoeringslast in zekere mate moet beperkt blijveno
Zo zou men niet mogen eisen dat een partij die dagvaardt in uitvoering van
een overeenkomst ook de algemene voorwaarden van artikel 1108 B W
zou moeten stelleno Soms zijn er redelijke vrijstellingen van de aanvoeringslast, soms vrijstelling krachtens uitdrukkelijke wetsbepalingo Tot
de categorie van de redelijke vrijstellingen van de aanvoeringslast horen
de gewone vereisten om in rechte op te treden, de uitleg van technische
begrippen, die gemeen goed zijn gewordeno Zo moeten evenmin gesteld
worden al de feiten die uit de gewone gang van zaken uit de gestelde feiten
kunnen afgeleid worden
0

0

0

0

0

110. De objectieve bewijslast is gebaseerd op de aanvoeringslast en
wordt bepaald door twee factoren namelijk de houding van de tegenpartij
en de aard van het te bewijzen recht.

De houding van de verweerder
111. De houding van de verweerder is op de eerste plaats doorslaggevend
voor de objectieve bewijslast, met andere woorden de houding van de
verweerder bepaalt wat de eiser zal moeten bewijzeno De verweerder kan
inderdaad ofwel het gestelde erkennen, ofwel het gestelde betwisten,
ofwel geen standpunt inn emen
0

(79) STORME,
(80) STORME,
(81) STORME,

Mo, aoWo,
Mo, aowo,
Mo, aoWo,

nr 183 eovo
nr 170
nr. 180
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a) lndien de verweerder het gestelde erkent als waar is men geplaatst voor
een bekentenis. Dit heeft tot gevolg dat er niets meer hoeft, noch kan
bewezen worden (behoudens in geval van complexe bekentenis).
De rechter is gebonden door deze bekentenis (behoudens in gevallen van
open bare orde).
b) de verweerder kan oak de gestelde feiten betwisten. De betwisting is
net als een bekentenis een uitdrukkelijke handeling, waarvan de inhoud
nochtans het tegenovergestelde is. Men zou kunnen poneren dat verweerder de verplichting heeft, naar analogie van de aanvoeringslast van eiser,
tot hetgeen men kan noemen , ,une charge de la contestation''. Ongeacht
de wijze van betwisting kan de rechter over de ernst van de betwisting
toezicht uitoefenen: artikel871 Ger. W. is hiervan het overtuigend bewijs.
Dit feit van betwisten vormt de conditio sine qua non voor het ontstaan van
de objectieve bewijslast. Het is inderdaad zo dat, hoewel het bewijzen zich
voor de rechter afspeelt, het tach een partij-werkzaamheid is. Door dit
betwisten ontstaat niet aileen de objectieve bewijslast, zij wordt er oak
door omschreven en dus beperkt.
c) Tenslotte kan verweerder zich hullen in een perfekt niets doen d. w. z.
noch overgaan tot een bekentenis, noch tot een effectief betwisten. In de
praktijk komt dit voor in drie gevallen: nl. wanneer de verweerder zich
gedraagt naar h.et oordeel van de rechtei, wanneer hij teri gr<mde niet
concludeert (vb. een pro forma-conclusie) en bij verstek.
Ten aanzien van het niet betwisten of gebrek aan verweer kan men met
stelligheid twee elementen poneren:
- vooreerst mag en kan men een gebrek aan verweer niet gelijkstellen
met een bekentenis. Ben bekentenis is immers een uitdrukkelijke akte, die
onherroepelijk is. Gebrek aan verweer is een tijdelijke houding, waarop
men steeds kan terugkeren.
- gebrek aan verweer mag anderzijds niet gelijk gesteld worden met het
betwisten van het aangevoerde. Het betwisten is eveneens een uitdrukkelijke akte, terwijl gebrek aan verweer precies elke uitdrukkelijke stellingname uitsluit. Daarenboven neemt betwisten steeds een bepaalde
vorm aan (blote ontkenning, stellen van zelfstandige tegennorm ... ). De
ernst van de betwisting kan door de rechter worden beoordeeld. Gebrek
aan verweer daarentegen omlijnt de objectieve bewijslast niet.
112. Hoewel elke auteur het betwisten als axioma aanvaardt voor de
objectieve ·bewijslast, aanvaarden de meeste auteurs er de consequenties
niet van met betrekking tot de verstekprocedure(82).
(82) Cass. 3 juli 1913, Pas., I, 368.
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, ,Zo de eiser zekere feiten gesteld heeft, dan kan de verweerder deze feiten
aldan niet betwisten of zelfs andere feiten stellen, die betrekking hebben
op een zelfstandige tegennorm. In geval de gestelde feiten niet worden
betwist, is elk bewijs van de eiser overbodig" (83).
Gemis aan verweer zal de aanwezige partij van verdere objectieve bewij slast bevrijden : , ,Het is dus denkbaar en komt in de praktijk ook voor,
dat de feiten, welke tussen partijen onbetwist blijven en derhalve door de
rechter als vaststaande worden aangenomen, in werkelijkheid niet bestaan
of hebben plaats gevonden" (84).

De aard van het recht

113. De aard van het recht waarvan men de sanctionering vraagt kan
eveneens doorslaggevend zijn voor de regeling van de objectieve bewijslast. De hiervoor geschetste regeling is slechts van toepassing voor zover
het over rechten gaat die onder de vrije beschikkingsmacht van de partijen
staan en niet de openbare orde aanbelangen (nr 131).
114. Vanuit bewijsrechtelijke overwegingen blijft het cassatiearrest van
30 april 1936 richtinggevend, maar een nauwkeurige lezing toont alleen
aan, zoals hierboven gesteld, dat een verstek niet mag beschouwd worden
als een aanvaarden van het gevorderde.
De taak van de rechter bij verstek en het accusatoir systeem

115. In het gerechtelijk wetboek is geen bepaling opgenomen die een
theoretische voorkeur zou uitdrukken voor een accusatoire of een inkwistoriale rechtspleging. Door de samenlezing van de verschillende teksten
kan men nochtans stellen dat de grondtoon de volgende is :
de mogelijkheden van de rechter om tussenbeide te komen in een geschil
tussen particulieren, hang vooral van hen af. De rechter moet niet alleen
gevraagd worden ab initio, doch ook in elk verder stadium wordt het
optreden van de rechter geconditioneerd door de partijen over wier belangen het gaat:
- de rechter kan niet meer, zoals voorheen, de zaak op de algemene rol
doorhalen; hiervoor is de instemming van de partijen vereist (art. 730
Ger.W.).

(83) STORME, M., a. w ., nr 26 en 332; - zie ook ASSER, C., Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht, 1953, dee1 V, b1z. 28 met de aldaar verme1de strijdige visie van HAARDT
in zijn preadvies voor de Neder1andse Juristenvereniging, 1951, biz. 64.
(84) THESINGH, H., De grondslagen van de bewijslast in de civiele procedure, 's Gravenhage, 1961,
biz. 16.
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artikel 811 Ger. W. bepaalt uitdrukkelijk dat de rechter niet vermag
een partij te verplichten in het geding te betrekken (85) .
de rechtsdagen worden bepaald op verzoek van een van de partijen. Zij
kunnen niet ambtshalve door de rechter worden gefixeerd, behalve in de
gevallen uitdrukkelijk in de wet voorzien: artikelen 945, 1004, 1014 ...
Ger.W.
- hoewel de rechter ambtshalve onderzoeksmaatregelen kan bevelen, is
deze ambtshalve bevoegdheid van de rechter geen macht, waarmee hij de
partijen te lijfkan gaan. Deze macht dient functioneel te worden begrepen
en de rechter kan zulks maar gebruiken binnen de concrete houdingen van
de partijen en zeker niet tegen hun wil in.
Dit moge blijken uit de bevoegdheid die de rechter heeft om ambtshalve
een getuigenverhoor te bevelen. Deze getuigen kunnen maar gehoord
worden voor zover een van de partijen een lijst met getuigen neerlegt ter
griffie (art. 922 Ger.W.) Deze functionele bevoegdheid van de rechter
impliceert dus de aktieve medewerking van de partijen.
Hetzelfde kan met name gezegd worden van de aanstelling van een
deskundige. Hoewel de rechter dit ambsthalve kan doen, kan de deskundige slechts met zijn opdracht beginnen, indien hij daartoe is aangezocht door een van de partijen. Artikel 965 Ger. W. verzet er zich uitdrukkelijk tegen dat de rechter de desku.Ildige ·zou Vetzoeken zijn werkzam~
heden aan te vangen.
Dat de rechter deze bevoegdheid niet kan aanwenden tegen de wil van de
partijen in kan men daarenboven nog afleiden uit het geheel van de
kostenregeling van de onderzoeksmaatregelen.
- tenslotte dient ook artikel 77 4. 2 Ger. W. vermeld te worden. De
rechter kan de eis niet afwijzen op grond van een exceptie die door de
partijen niet was ingeroepen, tenzij hij voorafgaand de debatten heropent(86).
De bedoeling van deze verschillende bepalingen zouden als volgt kunnen
worden samengevat: in het private rechtsgeding staan de partijen niet
onder de bevoogding van de rechter: het zijn de partijen die bepalen of hun
rechten en in hoeverre hun rechten dienen beschermd te worden, zij
dragen ook de risico's die met deze beslissing verband houden.
In geen enkele mate kan dit beschouwd worden als een terugkeer naar de
, ,lijdelijkheid'' van de rechter. De creativiteit van de rechter dient zich af
.JL_

(85) Vers/ag VAN REEPINGHEN, blz. 199.
(86) Cass. 9 december 1971,R.W., 1971-1972, 1147 en Cass. 1 oktober 197l,R.W., 1971-1972,
1306.
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te spelen binnen het zoeken van de partijen naar een oplossing en mag geen
wapen zijn dat de rechter hanteert tegen de partij(en).
116. In het Iicht van dit geheel kan nude afschaffing van de artikelen 150
en 434 Rv gezien worden. Deze afschafffing kan nu beantwoorden aan een
zeker beleid: de rechter zal bij verstek de gegrondheid van de vordering
niet onderzoeken. Bij de afweging van de belangen zullen deze van de
aanwezige partij zwaarder doorwegeri. Dit geeft dan aan de rechter ook de
kans met nog meer zorg zich te wijden aan de betwiste geschillen.

Verstekregeling en bescherming van de verstekdoende partij
117. Om het geheel in zijnjuiste proporties te plaatsen moet daarenboven
nog aangestipt worden hoe de tegenpartij in het gerechtelijk wetboek reeds
tal van mogelijkheden krijgt en beschermd wordt:
a) de partijen mogen in persoon voor de rechter verschijnen en moeten
zich niet meer Iaten vertegenwoordigen. Daarenboven kunnen zij een
beroep doen op bloed- of aanverwanten om zich te Iaten vertegenwoordigen voor de vredegerechten, de rechtbanken van koophandel en de arbeidsgerechten. Voor deze laatste kunnen zij zich Iaten vertegenwoordigen door afgevaardigden van representatieve instellingen. Daar waar de
verschijning voor de rechter werd vereenvoudigd, dienen er ook de nodige
conclusies uit gehaald te worden.
b) voor de inleiding van de zaak moeten de partijen geredelijk een beroep
doen op een ministeriele ambtenaar (art. 700 Ger.W.: een gerechtsdeurwaarder). Deze verplichting vindt zijn oorsprong in het feit dat op de
meest objectieve wijze de tegenpartij de kans moet krijgen om voor de
rechter te verschijnen. Het heeft geen zin deze verplichting aan te houden
indien het niet verschijnen voor een partij, meer kans maakt in haar
voordeel uit te vallen.
c) ook voor het verlenen van verstek werden extra wettelijke voorzieningen uitgevaardigd (zie nrs. 43 e.v.).
d) wanneer de rechter dan eindelijk tot een verstekvonnis komt staat het
hem vrij dit al dan niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (art. 1389
Ger. W.). Macht de rechter vrezen dat de verstekdoende partij de dagvaarding niet ontving, dan zal de afwijzing van het verzoek tot uitvoerbaarheid
bij voorraad al een voldoende bescherming voor de afwezige partij uitmaken.
e) tenslotte mag men niet verge ten dat de verstekdoende partij, ongeacht
de oorzaak van verstek en ongeacht het bedrag van de vordering, over het
recht beschikt om verzet aan te tekenen.
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Voorlopige conclusie
118. Noch de afschaffing van artikelen 150 en 434 Rv, noch het cassatiearrest van 1936 leiden tot een dwingende conclusie. Het bewijsrechtelijk systeem, daarentegen, het accusatoir karakter van de rechtspleging en de verstekregeling in het gerechtelijk wetboek kunnen tot de
geredelijke overtuiging lei den dat de verstekdoende partij voldoende heeft
aan de door de wetgever georganiseerde processuele bescherming.
Deze voorlopige conclusie is proces-economisch veran twoord: de diligente partij moet niet de nadelen ondervinden van de niet verschijnende
partij, terwijl de rechter zich met meer zorg kan wijden aan de betwiste
geschillen.
Deze oplossing biedt tenslotte ook aan de afwezige partij een bevredigende rechtspositie: door het feit dat de rechter geen bewijs heeft gevraagd
bij gebrek aan betwisting kan de afwezige partij al haar rechten hernemen
bij eventueel verzet, zonder gebonden te zijn door onderzoeksmaatregelen, die zij niet zou hebben gevraagd, en waarvan zij de kosten dient te
betalen, ingeval zij verliest.
Zoals verder zal aangetoond worden kan deze oplossing niet tot misbruiken leiden.

C.

UITWERKING VAN DE VOORGESTELDE OPLOSSING

119. Indien als uitgangspunt gesteld is dat de rechter de processuele
bescherming van de afwezige partij met de meeste nauwgezetheid dient na
te gaan, doch zich niet dient in te Iaten met de gegrondheid van de
vordering, dient dit uitgangspunt thans op haar consistentie getoetst te
worden aan de verschillende processituaties.

De taak van de verstekrechter en de toelaatbaarheisvereiste van de
rechtsvordering
120. De vraag of de rechter ambtshalve de algemene toelaatbaarheidsvereisten van de rechtsvordering bij verstek mag of moet onderzoeken, dient
ontkennend te worden beantwoord.
Deze algemene toelaatbaarheidsvereisten zijn deze vermeld in de artikelen
17 en 18 Ger.W. nl. de hoedanigheid, het belang en de bekwaamheid.
Deze algemene toelaatbaarheidsvereisten om in rechte op te treden behoren tot de categorie van de redelijke vrijstellingen van de aanvoeringslast(87).
(87) STORME, M., a.w., nr 21.
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Waar men traditioneel aanneemt dat deze vereisten niet onder de stelplicht
vallen, kan men hieruit afleidendat derechter ze ook niet vermag ambtshalve te onderzoeken bij verstek.

121. Wat de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten betreft is het moeilijk
een eenduidig inzicht te krijgen in de rechtspraak. In elk geval dient men
een onderscheid te maken in negatiefwerkende en positiefwerkende toelaatbaarheidsvereisten.
a) het komt voor dat men kan stellen dat de negatiefwerkende bijzondere
toelaatbaarheidsvereisten bij verstek door de rechter niet ambtshalve kunnen worden onderzocht. Dit is uitdrukkelijk voorzien met betrekking tot
de verjaring (art. 2223 B.W.) en voor het gezag van gewijsde (art. 27.2
Ger. W.). Voor de meeste andere negatief werkende toelaatbaarheidsvereisten is geen enkele wettelijke regeling opgenomen, zodat men de
hiervoor gestelde oplossing kan aanhouden.
Ret kan nochtans zo zijn dat de negatiefwerkende toelaatbaarheidsvereiste
op zichzelf wordt beschouwd als behorende tot de openbare orde. In dit
geval kan de rechter bij verstek, het bestaan ervan ambtshalve onderzoeken: de exceptie van onsplitsbaarheid (art. 31 Ger. W.) belangt de
openbare orde aan.
b) ook ten aanzien van de positief werkende bijzondere toelaatbaarheidsvereisten is het moeilijk een lijn te trekken :
- de meeste van die toelaatbaarheidsvereisten dienen slechts private
belangen en kunnen derhalve door de rechter bij verstek niet ambtshalve
worden onderzocht. Dit is zo onder meer met betrekking tot de toepassing
van de minnelijke schikking in het raam van artikel 1345 Ger. W.
- inzoverre deze toelaatbaarheidsvereisten zelf de openbare orde aanbelangen kunnen zij door de rechter bij verstek ambtshalve worden onderzocht: of het hoger beroep ratione summae toelaatbaar is belangt de
openbare orde aan.
- de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten die werken in het voordeel en
ter bescherming van de afwezige partij, dienen in elk geval ongeacht of zij
al dan niet de openbare orde aanbelangen, door de rechter te worden
nagezien in geval van afwezigheid van een partij : de voorwaarden voor
toekennen verstek, de voorwaarden voor toekenning vonnis artikelen 751
en volg Ger. W. , dagvaardingstermijn ...
122. Daar de aanvoeringslast hoort tot de toelaatbaarheidsvereisten van
de rechtsvordering (nr 109) heeft de rechter bij verstek een belangrijke
taak ten aanzien van deze aanvoeringslast. De rechter dient nate gaan of
de door de aanwezige partij aangehaalde en gestelde feiten de toekenning
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van de eis kunnen staven. In geval de rechter de mening is toegedaan dat
het gestelde de toekenning van de eis niet kan rechtvaardigen, dan moet hij
de vordering als niet toelaatbaar afwijzen, nadat hij voorafgaand krachtens
artikel 774.2 Ger.W. de debatten heeft heropend. Onnodig te zeggen dat
de verstekdoende partij niet mag verschijnen op deze rechtsdag (art. 775
Ger.W.).

"De taak van de verstekrechter en de bevoegdheid van het rechtscollege
123. De vraag of de rechter bij verstek zijn bevoegdheid ambtshalve mag
onderzoeken geeft in de praktijk niet veel aanleiding tot betwisting. Dit is
te verklaren omdat de regeling van de bevoegdheidsincidenten op vrij
nauwkeurige wijze is geregeld in het gerechtelijk wetboek. Nochtans
blijven er enkele knelpunten.
124. De materiele bevoegdheid van de rechter raakt de openbare orde,
zodat de verstekrechter deze ambtshalve kan onderzoeken. In twee gevallen is de materiele bevoegdheid niet van open bare orde: in hoofde van de
rechtbank van eerste aanleg en in het geval voorzien bij artikel592 Ger. W.
In deze twee gevallen zal de rechter bij verstek zijn bevoegdheid dan ook
ambtshalve niet kunnen onderzoeken.
Een bijzonder probleem ontstaat wanneer de materiele bevoegdheid bepaald wordt door de inhoud van de eis : de bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel of van de arbeidsrechtbank hangt af van de vraag of het
gaat over een handelaar, dan wel over een handelsvertegenwoordiger.
Ret komt voor dat in dit geval bij verstek de rechter zijn bevoegdheid niet
ambtshalve kan onderzoeken. De vraag :van zijn bevoegdheid ontstaat
slechts naar aanleiding van een onderzoek ten grande, terwijl bij verstek
dit precies zijn taak niet is. Ret is terzake niet nodig zich te baseren op het
cassatiearrest van 8 september 1978 (88), dat omzeggens door eenieder
wordt afgekeurd.
Belangrijker is de overweging dat indien de rechter zou overgaan tot een
eigen kwalifikatie, hij hierdoor de rechten van de afwezige partij op
ernstige wijze kan schenden.
125. Wat de territoriale bevoegdheid betreft dient de rechter van zelfsprekend de toepassing te verzekeren vail de regelen die de openbare orde
betreffen en vermeld zijn in de artikelen 631, 632 en 633 (faillissement,
beslag en belastingen).

(88) R. W., 1978-1979, 960 met noot Jean
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LAENENS.

De andere bepalingen van territoriale bevoegdheid betreffen ofwel het
dwingend recht (artt. 627 tot 629 Ger.W.) ofwel zijn ze van suppletief
recht (art. 624 Ger.W.).
Wordt bij verstek gedagvaard in afwijking van de artikelen 627-629
Ger.W. dan zal de rechter ambtshalve zijn bevoegdheid moeten onderzoeken, tenzij de eiser in zijn dagvaarding stelt dater een bevoegdheidsovereenkomst bestaat die voldoet aan de voorwaarden van 630.1 Ger. W.
met name een bevoegdheidsbeding dat dateert van na het ontstaan van het
geschil.
Is er bij verstek gedagvaard bij afwijking van artikel624 Ger.W. dan zal
de rechter zijn bevoegdheid dienen te onderzoeken indien de eiser in zijn
dagvaarding het bestaan niet stelt van een bevoegdheidsovereenkomst die
de rechter bevoegd maakt. Men mag inderdaad niet uit het oog verliezen
dat artikel 624 Ger. W. precies speelt in het voordeel van verweerder,
zodat men van hem niet mag verwachten dat hij zich voor de rechter zou
aanbieden aileen om de onbevoegdheid in te roepen. Via deze redenering
komt men alsdan tot een brede interpretatie van artikel 630.3 Ger. W.

De taak van de verstekrechter en de nietigheid
126. Twee aspekten dienen hier onderzocht te worden: in welke gevallen
kan de rechter bij verstek ambtshalve overgaan tot het uitspreken van
nietigheden en welke zijn de machten die de rechter heeft om nate zien of
de regelen die de tegenspraak garanderen werden nageleefd.
127. De vraag rijst of de rechter bij zijn onderzoek naar de nietigheden bij
verstek eveneens beperkt is tot die nietigheden, die vermeld zijn in artikel
862 Ger.W. (en die genoemd worden als zijnde van openbare orde). Het
behoeft inderdaad geen betoog dat de rechter de nietigheden vermeld in
artikel 862 Ger.W. zelfs bij verstek ambtshalve kan opwerpen. Enkel
dient hij artikel 774.2 Ger.W. nate leven.
Langs de andere kant komt het eveneens als duidelijk voor dat de rechter
bij verstek ambtshalve geen andere nietigheden mag opwerpen, dan deze
voorzien in artikel 862 Ger. W. Inderdaad de andere nietigheden moeten
worden opgeworpen en kunnen slechts effect sorteren indien men bewijst
dat door de schending van de voorgeschreven vormen men nadeel heeft
geleden. Dit sluit de ambtshalve opwerping van zelfsprekend uit(89).

(89) Anders, doch zonder verantwoording; FETTWEIS, A., Les sanctions duformalisme dans le code
judiciaire, J. T., 1970, 79, nr. 16;- SOETAERT, R., Het toepassingsgebied van de nietigheidsregeling
in de art. 860-867 gerechtelijk wetboek nr. 2.2.4.
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128. Ander probleem is de taak van de rechter bij verstek om nate gaan of
de regels van de tegenspraak werden nageleefdo Het komt voor dat de
rechter een verscherpte waakzaamheid dient aan de dag te leggeno Hier
kan de rechter ambtshalve alle maatregelen nemen, precies omdat zij tot
doel hebben de partijen de kans te geven om voor de rechter te verschijnen:
- wordt het exploot aan de procureur des konings betekend, terwijl de
partij het adres van de tegenpartij kende, dan kan de rechter ambtshalve
artikel 40 GeroWo toepassen, na heropening van de debatten(90)o
- in dit verband dient nog verwezen te worden naar het tweede lid van
artikel 20 EEX dat luidt als volgt: , ,De rechter is verplicht zijn uitspraak
aan te houden zolang niet vaststaat dat de verweerder in de gelegenheid is
gesteld het stuk dat het geding inleidt, zo tijdig als met het oog op zijn
verdediging nodig was, te ontvangen, of dat daartoe al het nodige is
gedaan" 0
Het is duidelijk dat dit artikel ook model kan staan voor binnenlands
gebruiko
- voor de andere gevallen waar de tegenpartij niet werd bereikt, buiten
diens eigen schuld, is er geen enkele algemene bepaling waarbij de rechter
ook maar enige bevoegdheid gegeven wordt om de nodige maatregelen te
beveleno Hieruit afleiden dat de rechter deze bevoegdheid niet zou hebben
lijkt nochtans verkeerdo
De artikelen 73005 en 1058 Ger.Wo regelen twee gevallen waarin de
rechter, die vaststelt dat de tegenpartij buiten haar schuld om, niet werd
verwittigd, een nieuwe verwittiging kan voorschrijveno
Niets verzet er zich tegen dat wanneer de rechter vreest dat de tegenpartij
niet werd verwittigd door redenen onafhankelijk van haar wil en voor het
geval de niet uitvoerbaarheid bij voorraad nog een onvoldoende bescherming zou bieden, hij de aanwezige partij kan verplichten de afwezige
partij opnieuw te dagvaarden 0
Het spreekt vanzelf dat de rechter van deze mogelijkheid aileen met
omzichtigheid gebruik kan maken met name wanneer met zekerheid blijkt
dat de tegenpartij niet werd verwittigd en het belang van de gevraagde
maatregel deze bijkomende verplichting kan rechtvaardigen, en voor
zover een uitstel van de zaak niet voldoende zou zijn om de rechten van de
verstekdoende partij te waarborgeno Het spreekt vanzelf datal die maatregelen bij vonnis moeten worden bevolen 0

(90) HAARDT, WoL., Fair play in het burgerlijk geding, 19580
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De taak van de verstekrechter en de gegrondheid van de eis

129. Wanneer de rechter op emstige wijze is overgegaan tot de processuele bescherming van de afwezige partij blijkt het volkomen overbodig
en onverantwoord dat hij de gegrondheid van de eis nog zou onderzoeken .
•
Hij zal derhalve:
- geen neerlegging noch inzage vragen van het dossier van de aanwezige
partij;
- geen onderzoeksmaatregelen bevelen, in zoverre zij niet zijn gevraagd
(weze het impliciet) door de aanwezige partij (91)
- de eis niet herkwalificeren;
- de eis noch geheel of gedeeltelijk ten grande kunnen afwijzen.
Dit verstekvonnis kan als volgt gemotiveerd worden: ,,overwegende dat
het gestelde in de dagvaarding de toekenning van de eis rechtvaardigt; OM
DEZE REDENEN ... ''

130. Eenmaal dit algemeen beginsel gesteld, dient het nog op verschillende punten genuanceerd te worden. Inderdaad het beginsel (van het niet
onderzoek van de zaak ten grande bij verstek) geldt niet:
a) wanneer het materieel recht waarvan men de bescherming vraagt de
openbare orde aanbelangt;
b) ingeval van eenzijdige rechtspleging;
c) in geval van kart geding en de rechtsplegingen zoals in kart geding;
d) wanneer de eiser de toepassing vraagt van de voordelen van een
wettelijk stelsel;
e) in hoofde van het hof van cassatie en de arrondissementsrechtbank.
a) de openbare orde

131. Er moet uitdrukkelijk gesteld worden dat alle materies die de
open bare orde aanbelangen, aan het volledig toezicht van de rechter
onderworpen zijn, zodat zij buiten de geschetste regeling vallen. Het
spreekt voor zichzelf dat het niet voldoende is een aantal feiten te stellen in
zaken van openbare orde, deze moeten daarenboven bewezen worden (92), minstens is de rechter strenger wat de bewijsvoering betreft.
De hierboven geschetste uitzondering geldt alleen voor de regelen die
betrekking hebben op de openbare orde en niet voor de regelen van
dwingend recht(93).
(91) Anders: MORGENTHAL, Pouvoirs et devoirs du juge statuant par defaut, J.T., 1972, 524.
(92) Zie nr 83;- STORME, M., a.w., nr 336.
(93) Voor dit onderscheid zie VAN GERVEN, W., Algemeen dee[, nr 26, p. 73 e.v.; - zie ook het
ad vies van de Raad van State bij het wets antwerp huurovereenkomsten: Kamer, stukken, 120, 16 B .z.
1979, waar het onderscheid en de verschillende gevolgen genalyseerd zijn.
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b) in geval van eenzijdige rechtspleging

132. W anneer de rechter geroepen is om krachtens de artikelen 1025 en
volgende Ger.W. eventueel krachtens artikel 1338 Ger.W. uitspraak te
doen over een eenzijdig verzoekschrift, gelden de hager vermelde regelen
niet. De rechter dient dan te oordelen op grand van de stukken.
c) het kart geding

133. Daar de voorzitter rechtsprekend in kart geding geen oordeel velt
over rechtsaanspraken, doch enkel maatregelen beveelt, dient men eveneens aan te nemen dat deze taak dezelfde dient te blijven bij eventueel
verstek.
Hetzelfde kan gesteld worden waar de wetgever de rechtspleging regelt
zoals in kart geding (voor de beslagrechter en voor de voorzitter van de
rechtbank van koophandel zetelende overeenkomstig artike155 van de wet
op de handelspraktijken).
d) eiser verzoekt de toepassing van een wettelijk stelsel

134. Het probleem kan gesteld worden of de rechter ambtshalve bij
verstek een correcte toepassing kan maken van de door de aanwezige partij
gevraagde rechtsregel. Met andere woorden geldt het adagium , ,Jura
novit curia'' oak bij verstek?
Deze situatie zal zich hoofdzakelijk voordoen voor de arbeidsrechtbanken
in het raam van een geschil van sociale zekerheid, waar de verzoeker uit
zorgeloosheid, onkunde of anderszins een incorrecte toepassing van een
wettelijk stelsel vraagt.
Het komt inderdaad voor dat ·de rechter de taak heeft een wettelijk stelsel
dat niet van open bare orde is correct toe te pas sen. De rechter zal nochtans
bijzonder waakzaam moeten zijn dat hij niet oordeelt ultra petita. Wanneer deze aangelegenheid zich voordoet zal het in elk geval wenselijk zijn
dat de rechter voorafgaand de debatten heropent, zodat de verzoeker bij
toepassing van artikel 807 Ger. W. zijn eis kan aanpassen.
·
e) voor bepaalde rechtscolleges

De hierboven gestelde regel geldt evenmin wanneer voor een rechtscollege de rechtspleging geschiedt ongeacht de aanwezigheid van de
partijen. Deze regel geldt dus niet voor het hofvan cassatie en de arrondissementsrechtbank.

(93) Zie in dit verband STORME, M., a.w., nr 52, 84 en 85.
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CONCLUSIE

135. Gesteld kan worden dat in geval van verstek de taak van de rechter
voor de processuele bescherming van de tegenpartij belangrijker is dan in
geval van tegenspraak. In derdaad bij tegenspraak is het resultaat van de
processuele voorschriften bereikt.
Dit processueel toezicht moet toelaten er voor te zorgen dat er geen
verstekvonnis werd bekomen, waar de wederpartij geen kans kreeg om
voor de rechter te verschijnen.
Het hoort tot de essentiele taak van de rechter er over te waken dat eenieder
de kans heeft gekregen om voor hem te verschijnen.
Eenmaal de processuele bescherming verleend, dient de rechter (de
openbare orde niet te na gesproken) zich niet in te laten met de gegrondheid van de eis. Zodoende dient de aanwezige partij geen nadeel te
ondervinden van de afwezigheid van de andere partij en behoudt de
afwezige partij al haarrechten bij het aanwenden van hetrechtsmiddel, dat
de wet ter hare beschikking stelt.
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