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1. In de Belgische rechtsliteratuur treft men het begrip ,quasi-JUnsdictie'' aan in ten minste twee betekenissen. Duidelijkheidshalve kan men
deze aanduiden als het quasi-jurisdictionele bestuur, samenhang waarin
de auteurs frequent dit begrip ter hand hebben genomen, en de veel minder
bekende quasi-jurisdictionele geschillenoplossing ( 1).
Beide verschijnselen hebben niet zo heel veel gem~en. Zij wijzen beiden
op verschuivingen in het bestuurs-, respectievelijk gerechtelijk apparaat.
In beide gevallen wordt het voorzetsel , ,quasi'' gehanteerd: hiermede wil
de gebruiker bepaalde gelijkenissen tot uiting brengen met het gekozen
referentiepunt, hier de jurisdictie, doch hij is zich bewust van de wezenlijke verschillen, waardoor assimilatie wordt verhinderd.
DEELI

HET QUASI-JURISDICTIONEEL BESTUUR

2. Luidens een ruim verspreide opvatting zijn quasi-jurisdicties organen
van het bestuur die deelnemen aan of belast worden met de bestuursfunctie, en hierbij de regelen naleven die doorgaans door de jurisdicties
worden gehanteerd. Quasi-jurisdicties situeren zich ergens op het spanningsveld tussen rechter en ambtenaar: men zou oneerbiedig kunnen
zeggen: de in rechter verklede ambtenaar. Soms duidt men ze ook aan als
, ,parajurisdicties'' wat taalkundig wellicht precieser is (2).
In het klassieke administratief recht worden de functies van rechter en
bestuurder vrij scherp onderscheiden. De vraag hoe de jurisdictionele van
de administratieve handeling kan worden onderscheiden heeft immers
(1) In die zin sprak R. Witterwulghe van, ,Les competences quasi-juridictionnelles de Ia Commission
bancaire'', in zijn verslag voor het Colloquium over de economische magistratuur te Gent, nov. 197 5. ·
In het congresboek werd de titel niet weerhouden: JACQUEMIN en ScHRANs, Actes du Colloque sur la
magistrature economique, Brussei, 1976, I. 5;
(2) MAST, A., OverzichtvanhetBelgischAdministratiefRecht, Gent, 1981, nr. 460, biz. 458 e.v.
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aanzienlijke implicaties : men denke aan het strafrechtelijke verbod van
rechtsweigering (3), de niet-aansprakelijkheid van de leden van jurisdictionele organen (4), de toepassing van de regelen van de rechtspleging,
in het bijzonder de regelen van openbaarheid, verhaalsrecht, rechten van
verweer, enz. Noch de Belgische, noch de Franse rechtsliteratuur blijken
er in geslaagd te iijn een eenduidig en sluitend criterium aan te wijzen dat
het gebied van de rechtspraak van dat van het bestuur scheidt(5). Naarmate de rechtspraak voortschrijdt neemt de scheidingslijn tussen beide
gebieden versneld af. Gezien dit niet de vraag is die hier behandeld moet
worden, zullen wij er enkel aandacht aan besteden voor zover dit dienstig
kan zijn ter situering van de quasi-jurisdictionele functie.
Het bestuur moet, evenzeer als de rechter, het recht toepassen. Deze
toepassing maakt evenwel geen einde aan een geschil. Zij strekt er toe een
bepaalde maatschappelijke orde te creeeren of in stand te houden, in
functie van objectieven die door het hoogste staatsgezag, onder toezicht
van het Parlement, worden voorgeschreven. Het bestuur wordt daarbij
veelal gemachtigd zelf te oordelen op grond van welke gegevens welke
maatregelen voor de aangekondigde doelstellingen in werking worden
gesteld. Deze beoordelingsruimte, opportuniteitsbeoordeling of discretionaire bevoegdheid genaamd, strekt er toe, zonder verdere instructie van
de wetgever, de maatregelen te nemen die het bestuur, op grond van de
informatie waarover het beschikt, noodzakelijk acht. Over de keuze van
de maatregelen zal dikwijls verscheidenheid van mening bestaan: de
moeilijkheid begint reeds met de vaststelling van de relevante feiten, de
weging van deze, de keuze tussen de mogelijke oplossingen, de haalbaarheid ervan, enz. Deze keuze geschiedt niet willekeurig: zij berust op een
afweging van belangen, waarbij het openbaar belang een centrale rol
vervult. Zij impliceert ook dat de overheid deze belangen zou hebben

(3) Art. 258 Sw.
(4) Dit is de algemeen aanvaarde, traditionele opvatting: zie o.m. in de recenie literatuur: LAM.
BRECHTS, W., ,De overheidsaansprakelijkheid van 1963 tot 1980", T. Best., 1981, biz. 126; anders
voor de depistagerechter: KRINGS, E., ,La juridiction consulaire et Ia situation economique", J.T.,
1979, biz. 537.
(5) Voor Belgie:
MAST, A., o. c., nr. 462, biz. 460, e. v.; VRANCKX, A., AdministratiefLexicon, Tw. Administratieve
Rechtshandeling, nr. 23 e.v., biz. 18 e.v.; LENAERTS, H., Administratief Lexicon, Tw. Administratieve Rechtscolleges, nr. 10 e.v., biz. 10; CAMBIER, C.,Principes du ContentieuxAdministratif,
d. 2, biz. 113 e.v., Brussel1961; WIGNY, P. ,Droit administratif- principes generaux, Brussel, 1953,
biz. 461 e. v., biz. 348 e ..v. ; CHARLIER, P., , ,A propos de Ia procedure administrative non contentieuse
en Belgique", Administration publique, 1977-1978, 203.
Voor Frankrijk:
LAMPUE, ,La notion d' acte juridictionnel", Rev. Dr. Public, 1946, biz. 5 e. v. ; W ALINE, ,Du criteres
des actesjuridictionnels" ,Rev. Dr. Public, 1933, biz. 565 e. v.; AUBY-DRAGO, Traite du contentieux
administratif, Parijs, 1975, d. 1, nr. 242, biz. 236 e.v.; DEBBASCH, Contentieux administratif, nr.
136, biz. 178.
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gei:dentificeerd, de nodige feitengegevens bijeengebracht, de adequate
regel zou hebben geformuleerd, na afweging en desgevallend eerbiediging van de rechten, of aanspraken van de dragers van de betrokken
belangen.
Vroeger oordeelde men dat de rechter zich diende te onthouden van elke
inmenging in de zaken van het bestuur(6). De scheiding van de machten
zou dit hebben gevergd. Doch reeds artikel 107 van de Grondwet verplichtte de rechter tot legaliteitscontrole. Deze werd, 'indirect, verruimd
met het Flandria-arrest, dat de poort opende voor burgerlijke aansprakelijkheid van het bestuur. De wettelijkheidscontrole werd vooral door de
Raad van State uitgebouwd. Men heeft hier terecht gesproken van , ,la
bataille du pouvoir discretionnaire'' (7). Immers stap voor stap heeft de
rechtspraak, zowel van de civiele rechter als van de Raad van State, deze
beoordelingsruimte schijnbaar ingebed. Na de controle op bevoegdheidsafwending en ~overschrijding, werd controle op de motieven, en
later ook op de feiten, en op de procedure aangewend om het beslissingsproces van het bestuur binnen de wettelijke banen te houden. Meer
recentelijk hanteert men de leer van de marginale toetsing(8), of van de
kennelijke vergissing (9), het beginsel van de evenredigheid, bv. tussen
overtreding en sanctie (1 0), van behoorlijke besluitvorming (11), teneinde
te verzekeren dat het bestuur alle wettelijke voorschriften zou naleven, en
alle belangen naar behoren bij de afweging zou betrekken .. Een andere
belangrijke tendens bij de objectivering is de beperking die aan de beoordelingsruimte van het bestuur wordt opgelegd. Deels vloeit deze beperking voort uit de rechtsorde: artikel1382 B. W. geldt immers ook voor het
bestuur. Deels wordt zij door de wetgever, of de verordenende overheid
ingebouwd: aanduiding van de doelstellingen van de wetgeving, ver-

(6) Voor een overzicht van de opvattingen zie o.m. BocKEN, H., Het aansprakelijkheidsrecht als
sanctie tegen de verstoring van het lee.fmilieu, Brussel, 1978, nr. 105-113; DELVA, J., ,Civielrechtelijke aspecten van de overheidsaansprakelijkheid", R. W., 1977-78, 2343 e. v. ; LAMBRECHTS, W.,
o.c., T. Best., 1981, biz. 114 e.v.
(7) Geciteerd door: Institut fran9ais des sciences administratives, Le pouvoir discretionnaire et le
juge administratif, Parijs, 1978, biz. 9.
(8) Zie o.m.: BOCKEN,, H., o.c., nr. 41, biz. 70 e.v.; DELVA, J., o.c., R.W., 1977-78, 2365, nr. 34,
en diens verdere uiteenzetting; vgl. het verslag VAN OEVELEN, R.W., 1977-78, 2772.
(9) Dit criterium wordt vooral door de Franse rechtspraak gehanteerd; voor een overzicht zie: DE
LAUBADERE, A., , ,Le controle juridictionnel du pouvoir discretionnaire dans Ia jurisprudence recente
du Conseil d'Etat fran9ais", Melanges Waline, Parijs, 1974, biz. 531; ook in: DE LAUVADERE,
MATHIOT, RIVERO en VEDEL, Pages de doctrine, Parijs, 1980, biz. 359.
( 10) Zie de tussenkomst van DE LAUBADERE, in: Le pouvoir discrhionnaire et le juge administratif,
biz. 50; vgl. deEuropesejurisprudentieindeKininezaken, o.m. BOEHRINGER, fur., 1970, biz. 810,
0.3.
(11) Voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zie SuETENS, L.P., ,Aigemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het Belgische Adrninistratief Recht'',
T.Best., 1970,379 enT.Best. 1981, biz. 81.
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plichte belangenafweging door inschakeling van adviezen, explicitering
van de criteria, waarvan de naleving tot een verplichte bestuurshandeling
moet leiden. Veel aandacht werd de laatste tijd ook besteed aan de
autolimitatieve handelingen (12).

3. De vraag rijst daarom of na deze volledige omsingeling van de discretionaire bevoegdheid, er van deze laatste nog iets overblijft. Staatsraad
Paul Tapie omschreef dit op scherpe wijze :
, ,Ala limite, les seules decisions qui demeurent hors d' atteinte du controle juridictionnel et
qui gardent par consequent un caractere purement discretionnaire, du moins quant a leur
legalite interne, sont, comme en matiere judiciaire, celles dont les motifs sont reconnus par
la loi ou en vertu de la loi comme irreductibles a une justification entierement rationneUe" (13).

De gedachte dat het bestuur op niet rationele wijze handelt kan verder
verduidelijkt worden in het licht van de moeilijkheid in vele gevallen de bij
de beslissing betrokken belangen op geheel objectieve basis af te wegen.
Inzake het bestuur van de econornische bedrijvigheid raken beslissingen
zo uiteenlopende belangengroepen, dat een volledige gerationaliseerde
afweging, zo dit al mogelijk ware, de bestuurbaarheid ernstig in het
gedrang zou brengen(l4). Binnen een bepaalde afweging, moet er getrancheerd worden, zoniet leidt de verzoening van strijdige belangen tot
immobilisme. Daarom moet men het bestuur een zekere opportuniteitsbeoordeling overlaten, waarin de rechter niet behoort tussen te komen(l5).
De rechtspraak kan de grenzen van de externe legaliteitstoetsing verzetten, en derhalve de beslissingsvorming pogen te objectiveren, tot toetsing
van de aan de beslissing ten grondslag liggende belangenafweging behoort
zij slechts over te gaan in de mate dat dit, door de wet of het recht zelf,

(12) FLAMME, M.A., ,De l'autoiimitation du pouvoir discretionnaire", Administration publique,
i976-77, biz. 65.
(13) TAPIE, P., ,Pouvoir discretionnaire et opportunite des decisions administratives", Administrationpublique, 1977-78, biz. 34; vgl. MoUREAU, L., ,,Les iimites du pouvoir discretionnaire des
autorites administratives", Rapports belges pour le VIle Congres international de droit compare,
Brussei, 1966, biz. 459.
(14) Aldus wordt ook in Frankrijk aangenomen dat de toetsing niet in alle sectoren even vergaand zou
zijn: in zaken van urbanisme werd een vooruitstrevende rechtspraak ontwikkeld, waarvan de toepassing in economische-administratiefrechtelijk samenhang wellicht niet zonder aanpassing en met
omzichtigheid dient te geschieden: zie LABETOULLE, D., ,Le pouvoir discretionnaire en matiere
d'urbanisme et d'interventionnisme economique'', in: Le pouvoir discretionnaire et le juge administratif, Parijs, 1978, biz. 32.
(15) Dit wordt in de heersende Belgische doctrine aangenomen: zie TAPIE, P., art. cit., Administration publique, 77-78, biz. 33 e.v.; BoCKEN, H., o.c., nr. 110, biz. 187-188; strenger DELVA, J.,
art. cit., R.W., 1977-78, 2381.
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wordt opgelegd. In ons huidig juridisch bestel is dat niet in algemene
termen bet geval. In zaken van economische belangenafweging wordt
soms voorgesteld hiermede een , ,economische magistratuur'' te belasten(lO).
De regel dat de rechter niet in de bestuurszetel gaat zitten, vindt zijn
tegenhanger in bet ondernemingsrecht: oak daar gaat de rechter niet op de
ondernemersstoel zitten. Met betrekking tot vragen waarover de normale
beheerder van mening kon verschillen behoort hij zich te onthouden ( 17).
4. De objectivering van de handelingsvrijheid van bet bestuur wordt oak
nagestreefd door een beroep op quasi-jurisdictionele vormen en technieken. Men spreekt bier van bet , ,jurisdictionaliseren'' van de bestuurshandeling: de bestuurshandeling wordt bekleed met enkele, of meerdere van
de uiterlijke verschijningsvormen die de jurisdictionele handeling in de
regel kenmerken. Hierdoor beperkt de overheid haar beslissingsruimte,
vermits miskenning van deze waarborgen en vormen in rechte toetsbaar
zijn. Dikwijls wordt gepoogd de belangenafweging, waartoe bet bestuur
moet overgaan, te objectiveren. Op grand hiervan zou de toetsing door de
rechter, wellicht in een latere evolutie, nieuwe wegen kunnen verkennen:
de rationalisering van de beslissing leidt tot evenredige beperking van bet
opportuniteitsoordeel van bet bestuur.
De jurisdictil!malisering verhoogt de rechtsbescherming. Zelfs voor handelingen die niet volstrekt rationaliseerbaar zijn, bieden de jurisdictionele
vormen betere bescherming aan de rechtsonderhorige dan de eenzijdige
administratieve beslissing. De jurisdictionalisering versterkt daarom de
overredingskracht van de beslissing : zowel voor de rechtsonderhorige als
voor de samenleving zal de beslissing rechtvaardiger, juister voorkomen,
nude sterkste waarborgen, die van de jurisdictionele handeling, werden
ingebouwd. Naarmate de bestuurshandeling van meer uitgesproken jurisdictionele vormen wordt omgeven, zal men, gradueel, bet beschermingsniveau benaderen dat de jurisdictionele handeling inherent is. Het
onderscheid met de rechtsprekende handeling wordt hiermede erg moeilijk te bepalen. Dit onderscheid is immers niet als abrupt doch als glijdend
te ontleden. Naarmate de beslissing objectiveerbaar is, nemen ook de
kansen op inhoudelijke rechterlijke toetsing toe. Dit betekent geenszins
dat de rechter zich in de plaats van bet bestuur mag stellen, en zelf tot de

(16) Meerdere sprekers op bet colloquium over de , ,economiscbe magistratuur'' bebben voorstellen
terzake geformuleerd: zie in bet Congresboek ,Magistrature economique", geciteerde uiteenzettingen van JACQUEMIN en SCHRANS, DEL MARMOL, KEUTGEN en HUYS.
(17) Ook daar toetst de recbter slecbts marginaal: zie RONSE, J., ,Marginale toetsing", T.P.R.,
1977, biz. 207 e.v.
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belangenafwegingmag overgaan(18). In Frankrijk werd niet geaarzeld
deze stap te zetten en woog de rechter de voor- en nadelen van een
beslissing (in casu: onteigeningen voor de aanleg van een autosnelweg en
een universitaire campus teRijsel) tegen elkaar af. Deze rechtspraak werd
bekritiseerd(19).
De vraag van de aflijning van bestuurlijke handelingen tegenover jurisdictionele handelingen verliest hierdoor veel aan belang. De vraag is
immers niet of de rechter de bestuurshandeling kan controleren, maar wei
in hoever hij deze kan toetsen en welke de elementen zijn die, volgens de
huidige rechtspraak, aan zijn beoordeling onttrokken zijn.
De verdere ontleding van de quasi-jurisdictionele bestuurshandeling zal
hierna toegespitst worden op de eigenschappen, vormen en technieken die
deze bestuurshandelingen aan de jurisdictionele hebben ontleend. Veeleer
dan een aantal quasi-jurisdictionele organismen te ontleden, werd er de
voorkeur aan gegeven deze eigenschappen naar voor te brengen. Aldus
kan men beter de grote diversiteit aan vormen en technieken in het daglicht
stellen. Zij Iaten ook toe de functie van deze quasi-jurisdicties toe te
lichten. Tenslotte weze vermeld dat in hoofde van eenzelfde instelling
soms de diverse bevoegdheden samen worden aangetroffen: aldus is de
Raad voor Economische Geschillen een precontentieus quasi-jurisdictioneel orgaan en in uitzonderlijke omstandigheden ook een scheidsrechterlijk college (20).

I.

DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE HANDELENDE PERSONEN

S. Men neemt aan dat, zo het wenselijk is dat de rechter onafhankelijk en
neutraal zou staan ten aanzien van de voor hem verschijnende partijen,
kritiek op de onafhankelijkheid van de rechter hem de hoedanigheid van

(18) De tuchtprocedure is een duidelijk voorbee1d van deze gedachtengang. Ook in Frankrijk wordt
gepleit voor het behoud van de discretionaire bevoegdheid, doch die duidelijker zou zijn omschreven,
ingekaderd en toetsbaar zou zijn: in die zin de conclusie van LABETOULLE, D., in: Le pouvoir
discretionnaire et le juge administratif, biz. 42-43.
(19) Conseil d'Etat, 28 mei 1971, ,Ville nouvelle Est" ,Rec., 1971, 409 ;D., 1972, biz. 194, annot.
LEMASURIER,l. C .P., 1971, II, 16873 ; LONG, WEIL, BRAIBANT, Les grands arrets de Ia jurisprudence
administrative, biz. 562, waar de Raad overwoog ,une operation ne peut etre legalement declaree
d'utilite publique que si les atteintes a la propriete privee, le coftt financier et eventuellement les
inconvenients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu egard a !'interet qu'elle
presente >>; deze rechtspraak wordt door de Raad in latere arresten, en op andere gebieden bevestigd,
zie: LACHAUME, J.P., Les Grandes decisions de Ia Jurisprudence- Droit administratif, (1980),
biz. 322-323.
(20) Zie art. 4 en 5, K.B. 13 januari 1935.
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rechter niet ontneemt (21). Omgekeerd mag de onafhankelijkheid van een
bestuurder er niet toe leiden dat men hem niet meer als bestuurder erkent.
In hoofde van de administratie wordt de onafhankelijkheid niet systematisch nagestreefd (22). De vraag is immers niet of de bestuurder, als de
rechter met voldoende neutraliteit tot rechtstoepassing zal overgaan, doch
wel of er voldoende belangenafweging heeft plaatsgegrepen. Deze belangenafweging kan geschieden in hoofde van een persoon (bv. de burgemeester die een politiebevel geeft). Zij neemt dikwijls de vorm aan van
raadpleging van commissies, ja zelfs een delegatie van bevoegdheid aan
commissies, en dit ter objectivering van deze belangenafweging. Meerdere formules kunnen worden vermeld(23).
Volgens een eerste patroon beslist een enkele ambtenaar(24) of een
commissie van enkel ambtenaren (25). Hier wegen de diverse ministeriele
departementen hun onderlinge belangen af, in het Iicht van hun gezamenlijk , ,algemeen belang''. Dikwijls worden de betrokken middens bij de
commissie betrokken, hetzij door de beslissing hoofdzakelijk aan de
beroepsbeoefenaars zelf op te dragen (26), hetzij door een paritaire samenstelling (bv. werkgevers-werknemers) na te streven of nog een trilaterale
samenstelling (werkgevers-werknemers-administratie) (27), of een uiterst

(21) Aldus MAST, o.c., nr. 470, biz. 469, die opmerktdathetrechtvande partijen om !eden vaneen
rechtscollege te wraken, hieruit voortv Ioeit, wat niet geldt voor de colleges van aktief bestuur: zie de
door deze auteur geciteerde rechtspraak; zie ook VRANCKX, A., Tw. Administrative rechtshandeling,
nr. 33, biz. 21. Vgl. WIGNY, P., o.c., nr. 466, biz. 350, die er op wijst dat eenzelfde orgaan (bv. de
bestendige deputatie) nu eens als jurisdictie, dan weer als orgaan van actief bestuur handelt;
VRANCKX, art. cit., nr. 34, biz. 26; voor de tuchtprocedures wordt dit evenzeer aanvaard: zie de
jurisprudentie geciteerd door SUETENS, L.P., art. cit., T. Best., 1981, biz. 83-84.
(22) Vandaar dat benoeming en afzetting van de !eden van deze organen, in rechte, discretionair door
het bestuur zouden kunnen worden beslist. Slechts zelden bepaalt het organiek besluit iets over de
afzetting van deze !eden: voor een uitzondering, zie art. 37, lid I, K.B. nr. 185 van 9 juli 1935
(Bankcommissie).
(23) Zie ook de schema's ontleed door JACQUEMIN, A., enSCHRANS, G., in: ,Vers une magistrature
economique, Rapport General", in het Congresboek Magistrature economique biz. 0.0.12.
(24) De ambtenaar van stedebouw bedoeld in art. 45, W. 29 inaart 1962, op de stedebouw: het
eensluidend advies is verplicht.
(25) Behoudens disciplinaire commissies, ook de adviescommissie ter coordinatie en orientering van
openbare opdrachten, die soms tot afweging overgaat van de belangen van de Staat tegenover die van
een individuele onderneming, zie o.m. MALDAGUE, R., ,La planification des commandes publiques", Administration publique, 1979-80, biz. 191.
(26) Beurscommissie: art. 99, Boek I, Titel V W.Kh. (Beurswet); Commissie van Beroep van de
beurzen: art. 96, Beurswet; verder ook de corporatieve organisaties van de vrije beroepsbeoefening,
vgl. Noteringscomite: art. 101, Beurswet (de helft wisselagenten, de helft vrij gekozenen, in feite
bankiers).
(27) Aldus de Commissie voor de erkenning van de aannemers (K.B. 31 januari 1978): 50%
ambtenaren, 50% bouwnijverheid (waarvan 13 werkgevers en 7 werknemers) ; de Registratiecommissies voor aannemers (K.B. 7 okt. 1978: 1/3 ambtenaren, 1/3 aannemers, 1/3 aannemers-werknemers). Ook de Commissie tot regeling der prijzen (K.B. 3 juni 1969), de Centrale Raad van het
Bedrijfsleven (W. 10 sept. 1948). Permanente Commissie voor de Overheidsopdrachten (K.B. 14
dec. 1960, gew. K.B. 14 aug. 1972).
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ruime vertegenwoording (28). In menig geval wordt de neutraliteit van de
handeling verstevigd door toevoeging, als voorzitter, van een magistraat,
zelfs van meerdere magistraten(29), die, als lid, oak een bepaald wettelijkheidstoezicht zullen kunnen uitoefenen.
In vroegere decennia werd oak het patroon gevolgd van de , , wijze mannen" (30). De betrokken belangen worden niet rechtstreeks in het beleidsorgaan vertegenwoordigd. De belangenafweging geschiedt doordat
onafhankelijke personen met voldoende deskundigheid bij de beslissingsvorming betrokken worden. Deze personen genieten, zorider vertegenwoordigers te zijn, het vertrouwen van de bedoelde belangengroep (31). De onafhankelijkheid van hun beslissingsvorming wordt
dikwijls door meerdere voorschriften beschermd(32). Men kan betreuren
dat deze techniek van belangenafweging niet veelvuldiger wordt aangewend.

II.

DE AARD VAN DE HANDELING

6. Het inschakelen van quasi-jurisdictionele technieken in de bestuurshandeling leidt dikwijls tot het ontbinden van deze handeling in
meerdere voorbereidende handelingen(33). De quasi-jurisdictionele
technieken worden dan op een of meerdere van deze voorbereidende
vlakken ingebouwd. Hun juridische functie kan verschillen: het is veelal
een advies, al dan niet van technische of juridische aard; soms zijn het
eensluidende adviezen, of met verbindende motivering; tenslotte ligt de
onderzochte functie rechtstreeks bij de beslissing zelf ingebouwd.

(28) Zie bv. de Centrale Raad voor bet Bedrijfsleven.
(29) Zie Hoog Cornite van Toezicbt, waarvan bet voorzitterscbap door een magistraat moet worden
waargenomen. Zie Commissie voor erkenning van de aannemers; de Raad der Economisebe Gescbillen bestaat enkel uitmagistraten (art. 6, K.B. nr. 62 van 13 jan. 1935), docb dient zicb vandeskundig
advies te voorzien inzake beoordeling van rnisbruik van economisebe macbtspositie; vgl. de gemengde samenstelling van de Commissie van Beroep van bet Instituut der Bedrijfsrevisoren, art. 2,
W. 22 juli 1953.
(30) Bankcommissie: art. 37 K.B. nr. 185 van 9 juli 1935. Controledienstvoor de Verzekeringen:
art. 32 W. 9 juli 1975; Commissie Boekhoudkundige Normen: zie art. 14, W. 17 juli 1975; zie bet
Kamerverslag van de beer FALLON, Kamer, 436 (1974-1975), nr. 2, biz. 31, voorbeen ook: bet
Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders, art. 7, W. 7 dec. 1934, thans opgebeven.
(31) Voor de Bankcommissie wordt dit verzekerd door een recbt van vooidracbt van de vereniging
van de banken en private spaarkassen: art. 37, lid 2 van voormeld K.B.
(32) Zie hiervoor biz. 34 voor de Bankcommissie.
(33) TAPIE, R., art. cit., Administration publique, 1977-78, biz. 26 wijst erop dat de discretionaire
bevoegdheid op bet voorbereidende vlak kan worden aangetroffen terwijl de uiteindelijke beslissing
niet als de zuivere resultante van bedoelde bevoegdbeid voorkomt; gelet op de diversiteit van
verboudingen lijkt bet, minstens tbeoretisch, te beperkt deze organismen uit bet begrip van de
quasi-jurisdictie uit te sluiten.
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7. Tot de meest soepele vormen behoort het overleg, waartoe betrokkenen voorafgaandelijk aan de besluitvorming moeten overgaan. Op het
reglementaire gebied werden aldus overlegprocedures ingesteld bij de
uitwerking van maatregelen van monetair beleid(34). Bij individuele
handelingen is dit overleg vergelijkbaar met de verzoening in contentieuse
zaken, met een aanmaning in niet-contentieuse(35).
8. De aanbeveling is eveneens een voorbereidende handeling die wordt
genomen na overleg, of zelfs met het akkoord van andere bij de aanbeveling betrokken belangenvertegenwoordigers. Aldus worden de aanbevelingen van monetair beleid door de Nationale Bank eerst genomen, na het
akkoord van de Minister van FinancH~n te hebben bekomen(36).
9. Het advies is de meest gebruikelijke vorm van inschakeling van quasijurisdictionele organen. Hier treft men een ruime waaier aan, gaande van
het louter advies, over het bindend advies, of eensluidend advies, de
voordracht, e.d.m. Naar inhoud kan men deze adviezen rangschikken
naargelang zij hoofdzakelijk van technische of juridische aard zijn (Hoog
Comite van Toezicht), een spreekbuis willen verschaffen voor de groepen
die zich bij de beslissing betrokken voelen (bv. Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven) dan wel een vorm van onderhandeling tussen de betrokken
belangengroepen belichamen (Commissie voor de erkenning van de aannemers). De adviezen dragen in veranderlijke mate bij tot de belangenafweging die aan de besluitvorming voorafgaat. Argumenten uit het advies
geplit versterken de overtuigingskracht van de beslissing(37).
Minder frequent worden deze vormen ingesteld op het vlak van de beslissingsvorming zelf. Daartoe is in de regel delegatie van bevoegdheid aan
deze organen vereist. De beslissingsbevoegdheid van deze organen is
nogal varierend: men kent gevallen waarin de handeling niet kan worden
gesteld dan met ,eensluidend advies" van het orgaan(38), of waarin de
procedu~e niet kan worden vervolgd, tenzij zo het orgaan er mede instemt,
zonder dat het orgaan zelf de procedure in handen kan nemen(39).
10. In enkele gevallen treft men de diverse beslissingsniveau's aan in
eenzelfde instelling.
(34) Zie art. 1, § 1, W. 28 dec. 1973, betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1976.
(35) Vgl. art. 28 (verzoeningsprocedure) en art. 29 (aanrnaning) vanhetK.B. nr. 185 van9 juli 1935.
(36) Zie art. 1, § 1, W. 28 dec. 1973.
(37) Vandaar de mededeling van ,dissenting opinions": zie biz. voor het Hoog Cornite van
Toezicht. Vgl. de Commissie voor erkenning van aannemers, art. 4, § 2, K.B. 31 jan. 1978.
(38) Art. 7, K.B. 23 juni 1967.
(39) Art. 13, lid 3, W. 27 mei 1960; vgl. art. 19, K.B. nr. 62 van 13 jan. 1935.
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De Bank:commissie adviseert de Koning ten aanzien van de beslissing tot
toelating van een private spaarkas (40).
Ten aanzien van de inschrijving van banken, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, portefeuillemaatschappijen en bepaalde financieringsondernemingen, wordt de beslissing door de Bank:commissie zelf getroffen.
Doch haar beslissing is onderworpen aan administratief beroep bij de
Koning en men kan aannemen dat het beoordelingsrecht van de Koning
niet enkel de wettelijkheid, maar alle aspecten van de zaak raakt. De wet
vermeldt dit aspect enk:el voor de beleggingsfondsen (41).
Andere beslissingen worden door de Bankcommissie in laatste aanleg
genomen: enkel bij de Raad van State kan nog verhaal worden gebracht.
Dit is de bevoegdheid van de Bankcommissie om een bank:fusie toe te
laten, handeling die een aanzienlijke beoordelingsruimte impliceert. Dit
zijn de talloze afwijkingsbevoegdheden voor individuele gevallen, bv. de
. afwijking voor de bankbeheerders om niettegenstaande het wettelijk ver; bod een lening bij de bank op te nemen, of om ontheven te worden van het
· beroepsverbod dat bepaalde veroordeelden treft(42). Inzake spaarkassen
is het ,eensluidend advies" nodig betreffende statutenwijzigingen en
wijzigingen inzake rentevoorwaarden (43).
III.

DE BEOORDELINGSRUIMTE

11. Ook de beoordelingsruimte varieert aanzienlijk. In vele gevallen
wordt zij door de wetgever, of door de reglementaire overheid beperkt.
Soms beperkt het bestuur de eigen beoordelingsruimte. Meer frequent is
de beperking die uit de rechtspraak voortvloeit. De vraag in welke mate
discretionaire bevoegdheid voorligt, dient van geval tot geval onderzocht
te worden. Het lijkt daarom geen kenmerk te zijn van de quasi-jurisdictionele handeling dat discretionaire bevoegdheid voorzit, ofschoon het gebruik van quasi-jurisdictionele technieken kan bijdragen tot een oordeelkundige uitoefening van discretionaire bevoegdheden.
12. Het Hoog Comite van Toezicht, handelend in het kader van de
quasi-jurisdictionele adviesprocedure, treedt op overeenkomstig regelen
die met de gerechtelijke procedure nauw verwant zijn. De beoordelings-

(40)
(41)
(42)
(43)
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Art. 6, K.B. 23 juni 1967.
Art. 7, §4, W. 27 maart 1957.
Zie K.B. fir. 185 van 9 juli 1934 en de ruime ,jurisprudentie" van de Bank:commissie.
Art. 7, K.B. 23 juni 1937.
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ruimte van het Comite bevat de vaststelling van de op het geschil toepasselijke juridisc he oplossing. Men neemt evenwel aan dat deze beoordeling
geen Iouter juridische is, omdat oak met , ,billijkheidsmotieven'' rekening
wordt gehouden(44).

13. Inzake erkenning en registratie van aannemers werden de beoordelingsmarges van de desbetreffende commissies aanzienlijk beperkt. De
opportuniteitsbeoordeling werd nagenoeg geheel geweerd. Inzake erkenning van aannemers werden de erkenningsvereisten bij auto-limitatief
ministerieel besluit van 7 februari 1978 geexpliciteerd, zodat de verzoeker
die aan genoemde voorwaarden voldoet, niet rechtsgeldig kan worden
afgewezen. Bepaalde vereisten zijn moeilijker objektiveerbaar, en zullen
enkel bij misbruik voor toetsing in aanmerking komen: aldus het vereiste
van artikel 2, in fine B. W. 3 februari 1947 waarbij de commissie rekening
moet houden met verzoeker's ,eerlijkheid in den handel". Inzake registratie van aannemers werden slechts enkele elementen aan de beoordeling
onderworpen: aldus wordt een feitelijke beoordelingsmarge ingesteld
waar de registratiecommissie kan oordelen of verzoekers , , 12° - voldoende financiele, administratieve en technische middelen hebben om het
naleven van fiscale en sociale verplichtingen te waarborgen" (45). Ten
aanzien van het vereiste dat verzoeker , ,niet herhaaldelijk of op ernstige
wijze'' de fiscale of sociale verplichtingen mag hebben overtreden werd
gevonnist dat een dergelijke overtreding niet voorligt wanneer verzoeker
een, weliswaar informeel saneringsplan met de R.S.Z. heeft afgesproken (46).
14. Dikwijls vermeldt de toepasselijke wetgeving gegevens die de beoordelingsmarge van de administratieve instantie moeten orienteren. Inzake
misbruik van economische machtspositie evalueert de Raad voor Economische Geschillen niet enkel het voorhanden zijn van een misbruik, maar
toetst zij oak of bedoeld misbruik inbreuk pleegt op het , ,algemeen
belang'' (4 7). De rechterlijke macht weigert zich hier in de plaats te stellen
van de administratie(48).

(44) ZieFLAMME, M.A. ,Traite, nr. 1191, biz. 995, diehierdetussenkomstvanhetComitevergelijkt
met die van de ,goede mannen naar billijkheid" in arbitragezaken, in dezelfde zin: FLAMME, DE
GRAND RY en MATHE!, § 362.4.
(45) K.B. 5 okt. 1978, art. 2, § 1, 12; om die reden zou men kunnen oordelen dat de commissies
administratieve rechtcolleges zijn.
(46) Rb. Mons, 22 feb. 1980, J.T., 1980, 389, en vgl. Rb. Gent, 25 juni 1979 geciteerd door
FLAMME, M.A. en Ph., ,L'enregistreinent des entrepreneurs", J.T., 1979, biz. 708.
(47) Art. 2, W. 27 mei 1960.
(48) Brussel, 19 feb. 1969,J.T., 1969, biz. 241; Kh. Luik, 19 sept. 1968, J.T., 1969, biz. 209.
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15. In de oudere wetgeving treft men nog gevallen aan waarin de beoordelingscriteria geheel afwezig zijn. De overheid kan het instrument alsdan
hanteren voor meerdere doeleinden, die zij zelf kan formuleren, en zelfs
expliciteren. Een uit de Eerste Wereldoorlog daterend voorschrift is de
bevoegdheid van de Minister van Financien, om de uitgifte en beurstoelating van vreemde effekten in Belgie te machtigen (49). Deze bevoegdheid
kan worden gebruikt voor de meest uiteenlopende doelstellingen: beleggersbescherming, evenwicht op de kapitaalmarkt, voorbehoud van de
markt voor nationale emittenten, inclusief de Schatkist, deviezenrechtelijke beschermingsmaatregelen, doch ook als instrument van diplomatieke
druk, enz. Een gelijkaardig voorbeeld treft men aan in artikel4 van het
Bankbesluit: fusies van banken moeten door de Bankcommissie worden
toegelaten. Weigering kan steunen op overwegingen van concurrentiebescherming, op structurele redenen, vrees voor machtsconcentraties, doch
ook op beleggersbeschermende motieven. Aldus heeft de Bankcommissie
de verkrijgers van een controleparticipatie in een bank aangeraden van
deze verkrijging af te zien nu gebleken was dat de ,toekomstige bankleiders niet konden bogen op een voldoende bankervaring en onbetwistbare
eerlijkheid" (50).

16. Onmiddellijk bij deze beoordelingsruimte aansluitend is de vaststelling dat sommige quasi-jurisdictionele organen een oepaalde , ,]ufisprudentie'' hebben gevormd, waarin zij op beredeneerde wijze argumenteren op welke wijze zij hun bevoegdheden hebben gei:nterpreteerd. Het
valt te betreuren dat zo weinig organen deze administratieve jurisprudentie
bekend maken. Men kan hier slechts de meer dan 20 jaren oude wens
hernemen van Professor Flamme dat o.a. het Hoog Comite van Toezicht
gehouden zou worden zijn adviezen niet enkel aan de partijen mede te
delen(51) maar ook openbaar te maken(52).
Enkel de Bankcommissie, en tot op zekere hoogte voorheen het Centraal
Bureau voor de Kleine Spaarders blijken van deze nochtans wezenlijke
plicht werk te maken. Veeleer dan omjurisprudentie in de normale zin van
het woord handelt het hier om een toelichting bij de aktie die de Bankcommissie, in de regel in concrete gevallen, heeft ondernomen. Zij Iicht
aldus de geadministreerden in over de waarschijnlijke houding die de
(49) Art. 108, Boek I, Titel V, W. Kh. Inzake beurstoelating zai de beoordt<lingsruimte van de
Minister worden geobjektiveerd, en in die mate beperkt, bij het inwerking treden v1m de Richtlijn van
de Europese Gemeenschap van 5 maart 1979 (PB., 1979, nr. L. 66/21), art. 5, 9.3 en 10.
(50) Bankcommissie, Jaarverslag 1978-1979, biz. 16.
(51) Dit is intussen gebeurd: art. 17, lid 2, K.B. 29 juii 1970.
(52) FLAMME, M.A., ,Adjudication, Competence administrative etjudiciaire,Rev. Adm. Dr. Adm.,
1959, biz. 55.
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Commissie, na afweging van de door haar vermelde belangen, zou innemen. Vandaar de grote betekenis van deze publicatieplicht voor de rechtsbescherming : de discretionaire bevoegdheidsuitoefening kan er desgevallend door worden verduidelijkt en ingeperkt.
IV.

DE VERHAALMIDDELEN

17. De mogelijkheid een bepaalde beslissing een tweede maal te Iaten
onderzoeken, bij voorkeur door een andere instantie behoort tot de belangrijke, zij het niet wezenlijke, garanties in ons rechtsbestel.
Ook hier treft men meerdere varianten aan. Sommige handelingen van
quasi-jurisdictionele organen zijn in laatste instantie genomen: enkel
wettelijkheidscontrole bij de Raad van State blijft over. Andere handelingen kunnen door een hierarchisch hogere instantie worden beoordeeld:
georganiseerd administratief beroep bij bv. de Koning komt herhaaldelijk
voor. In disciplinaire zaken treft men dikwijls gespecialiseerde beroepscolleges aan.

18. In minstens een geval werd daartoe een speciaal college opgericht,
dat, om het in de woorden van de Raad van State te omschrijven, , ,geen
uitspraak doet over subjectieve rechten maar openbare en particuliere
belangen scheidsrechterlijk tegen elkaar (afweegt) ... (waarbij) het normaal is dat factoren die de wenselijkheid betreffen mede in aanmerking
kunnen worden genomen" (53). Het gaat hier om de Commissie van
beroep van de Beurzen, die kennis neemt van het verhaal ingesteld tegen
de beslissingen van zowel de beurscommissie als het noteringscornite,
mits - wat ook vrij zonderling is - laatstgenoemd verhaal wordt ingesteld door ofwel twintig wisselagenten, ofwel de regeringscommissaris,
ofwel de gegriefde partij(54). Luidens de Raad van State is deze beroepscommissie een rechtscollege, zij het dat diens appreciatie ten dele
ook afweging van opportuniteitsvragen omvat. Men kan hierin geen
uitzondering zien op het hogervermelde beginsel dat de rechter geen
kennis neemt van de belangenafweging waarop de administratieve rechtshandeling kan worden gesteund. Minstens in het geval van de Beroepscommissie werd het rechtscollege daartoe door de wetgever gemachtigd.
19. Men kan hier tenslotte nog gewag maken van enkele gevallen waarin
verhaal bij de civiele rechter uitdrukkelijk werd ingesteld, niet ter ver(53) R.v.St. 15448 van 12 juli 1972 (Noteringscomite bij de Beurs te Brussel).
(54) Art. 104, Boek I, Titel V, W. Kh.
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goeding van de schade, maar ter beoordeling van de beslissing zelf. Aldus
kan de aannemer, wiens verzoek tot registratie is afgewezen, de afwijzingsbeslissing door de rechtbank van eerste aanleg- niet van koophandel! -laten onderzoeken, die desgevallend kan hervormen, of wijzigen.
Het quasi-jurisdictioneel orgaan wordt, als tegenpartij, gedagvaard, en
vertegenwoordigd door zijn voorzitter(55).
Een gelijkaardig geval treft men aan inzake verhaal tegen de sluiting van
ondernemingen wegens overtreding van de prijzenwetgeving(56).
V.

WIJZE WAAROP DE ZAAK AANHANGIG WORDT GEMAAKT

20. Anders dan jurisdicties (56bis), zijn quasHurisdictionele organen
niet tot neutraliteit bij de behandeling gehouden. Het is in de regel een
beleidsvraag of het bestuur van een probleem kennis neemt of niet. De
technieken van aanhangig maken zijn daarom nogal uiteenlopend: soms
wordt de vraag door een verzoek aanhangig gemaakt, in andere gevallen
neemt het bestuur ambtshalve van een vraag kennis.
Tussenvormen kunnen worden onderscheiden in gevallen waarin het
bestuur de geadministreerde uitnodigt een verzoek aanhangig te maken,
en aldus zijn toestand te regulariseren, zelfs wanneer deze strafrechtelijke
aspecten zou vertonen.
De gelijkenis met de jurisdictionele benadering wordt in enkele gevallen
doorgetrokken door er een ,tegenspeler" bij te betrekken die, vergelijkbaar met het Openbaar Ministerie, de zaak zal onderzoeken en aan het
orgaan voor advies, of beslissing zal voorleggen (56ter). Aldus de commissaris-verslaggever in de procedures wegens misbruik van economische machtspositie, die, als vertolker van het algemeen belang, de feiten
opspoort en onderzoekt, en aan de Raad voor Economische Geschillen
voorlegt. De commissaris-verslaggever is overigens lid van het Openbaar
Ministerie.

(55) Art. 19, § 4, K.B. 5 Okt. 1978 en ,conform de algemene bevoegdheid van art. 568 Ger.W.";
ditjurisdictionee1 verhaa1 staat open na een, ,hierarchlsch'' beroep, waarbij de verzoeker de Commissie uitnodigt zijn verzoek tot registratie opnieuw te willen overwegen, nadat hijze1f, eventuee1
bijgestaan door een raadsman, werd gehoord. A. Michie1sen en Ch. S1uyts 1eidden hieruit af dat de
Commissie rechtspersoon1ijkheid bezit: , ,Maatrege1en ter bestrijding van de bedrieglijke praktijken
van koppe1bazen, De registratie van aannemers", R.W., 1979-80, 1584: Vgl. Rb. Mons, 22 feb.
1980, J.T., 1980, 389; voor een ander toepassingsgeva1 zie ook: Rb. Namen, 31 aug. 1981, J.T.,
1981, 659 (kort geding).
(56) Art. 2, § 5, W. 22 jan. 1945.
(56bis) Ookjurisdicties nemen soms ambtsha1ve van door hen te bes1echten vragen kennis: art. 442
en 512 F.W.; optreden van het Rekenhof bij de afrekening van een rekenplichtige; Bestendige
Deputatie bij de beoordeling van de ge1digheid van de verkiezingen.
(56ter) Art. 5 e.v., W. 27 mei 1960.
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VI.

DE PROCESSUELE VORMEN

21. Hoger werd er van uitgegaan dat de quasi-jurisdictionele handeling
opvalt door het beroep op vormen en technieken die de rechten van de
rechtsonderhorige maximaal waarborgen en ontleend zijn aan de jurisdictionele sfeer. Ten aanzien van een zestal punten kan dit aspect nader
gepreciseerd worden. Volledigheid werd hierbij geenszins betracht.
De processuele vormen kunnen worden aangeduid als : het recht gehoord
te worden, het recht mededeling te bekomen van het dossier, de uitwerking van een formele argumentering, de bijstand van een raadsman, de
motiveringsplicht, en tenslotte de openbaarmaking van de beslissing.
Enkel het recht om gehoord te worden en de motiveringsplicht worden
aangeduid als ,algemene beginselen van behoorlijk bestuur" (57).

A. Het recht gehoord te worden
22. Hier zou men onderscheid kunnen maken tussen de beslissingen of
handelingen, gesteld in het kader van een conflictuele verhouding
(tuchtprocedure, beroepsprocedure, sanctieregeling, vervolging) en
diegene waarbij het bestuur gevraagd wordt een erkenning te verlenen,
een rechtstoestand vast te leggen, doch waarbij het conflict eerst zal
optreden bij weigering.
Bij de eigenlijke conflictuele verhouding is het een algemeen verspreide
regel dat de betrokkene het recht heeft gehoord te worden(58). Aldus
bijvoorbeeld in de tuchtprocedures, t. a. v. ambtenaren (59), van revisoren
(60), van bankrevisoren (61), van wisselagenten (62). In het kader van de
vervolging wegens misbruik van economische machtspositie wordt de
geviseerde ondememing gehoord zowel door de Raad voor Economische
Geschillen als, bij voortzetting van de procedure, door de Minister (63).
Stelt men de sanctieprocedure tegen erkende aannemers in werking dan
moet de erkenningscommissie de aannemer horen(64).
Men kan als een variante van vorige regel aanduiden de gevallen waarin
een contradictoire procedure wordt georganiseerd, op dezelfde wijze als

(57) Zie SUETENS, L.P., , ,Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de rechtspraak van de Raad
van State", T. Best., 1981, 81 e.v.
(58) Zie LEMMENS, P., en VANNOTEN, W., ,Openbaarheid van bestuur in Belgie", Preadvies,
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in Belgie en Nederland, 1981, biz. 85 e.v.
(59) Art. 79, K.B. 20 okt. 1937, en art. 83 voor de beroepszaken.
(60) Art. 20, lid 2, W. 22 juli 19~4.
(61) Zie het besluit van de Bankcommissie van 7 oktober 1975.
(62) Art. 94, lid 5, Beurswet.
(63) Art. 7, W. 27 mei 1960; art. 14 van dezelfde wet.
(64) Zie art. 6, § 3, lid 2.
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voor de rechtbank geschiedt. Aldus de procedure voor het Hoog Comite
van Toezicht, waarbij de partijen het recht hebben te verschijnen en hun
standpunt uiteen te zetten(65).
Het recht gehoord te worden geldt niet steeds in de procedures waarbij het
bestuur verzocht wordt een toelating, een vergunning, een erkenning af te
leveren, vooral wanneer het verlenen ervan als een wettelijke aanspraak
kan worden ontleed. De verzoeker dient niet gehoord te worden, noch in
eerste aanleg noch in beroep in de procedures inzake inschrijving als bank,
als private spaarkas, als gemeenschappelijk beleggingsfonds(66). In
sommige gevallen wordt hij eerst gehoord bij weigering: de afgewezen
verzoeker kan dan de vraag opnieuw voorleggen, en zijn houding in
persoon toelichten(67). Aldus kan de om registratie verzoekende aannemer de registratiecommissie verzoeken opnieuw te beraadslagen en hem te
horen(68). Heeft de beslissing daarentegen betrekking op het intrekken
van de vergunning of erkenning, dan worden de voorschriften van de
conflictuele verhouding gevolgd en is het horen van de betrokkene in de
regel voorgeschreven(69).

B. Het recht mededeling van het dossier te verlangen
23. In de jurisdictionele procedure wordt het gerechtelijk debat omschreven tot de stukken in het dossier die aan de wederpartij worden medegedeeid.--fn besturuiijke
diTsieclits- zelaen- aan: fi-et
bestuur kan gebruik maken van aile haar ter beschikking staande informatie, onder voorbehoud van toetsing door de Raad van State.
In enkele gevallen wordt de mededeling van het dossier uitdrukkelijk
voorgeschreven: dit is het geval bij de disciplinaire beroepsprocedure
voor overheidspersoneel (70) en bij procedures voor de Raad voor Economische Geschillen(71) en voor het Hoog Comite van Toezicht(72).

-procecfures-trdi men

C. Het uitwerken van eenformele argumentering
24. Ook deze eigenschap van de gerechtelijke procedure wordt zelden
gehanteerd in bestuurlijke aangelegenheden. Voor het Hoog Comite van
(65) Art. 19 K.B. 29 juli 1970.
(66) Noch als door de Bankcommissie erkend revisor: zie Bes1uit van de Bankcommissie van
7 oktober 197 5.
(67) Zie art. 19, § 3, K.B. 5 okt. 1978.
(68) Geen uitdrukkelijk voorschrift geldt inzake herroeping van de inschrijving van een bank (art. 25,
bankbesluit); van een verzekeringsondememing (art. 43, W. 9 juli 1975) anders voor de private
spaarkassen: art. 21, K.B. 23 juni 1967.
(69) Zie art. 19, § 3, K.B., 5 oktober 1978.
(70) Art. 91, lid 2, K.B. 2 okt. 1937: dit beginsel wordt niet in aile tuchtprocedures gehanteerd.
(71) Art. 15, lid 3, K.B. 29 juli 1970.
(72) Art. 7, lid 2, W. 27 mei 1960.
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Toezic:}lt worden memories van antwoord uitgewisseld (73). Voor de Raad
voor Economische Geschillen is de procedure daarentegen meer eenzijdig
en inquisitoriaal.

D. De bijstand van een raadsman
25. Talloze bepalingen laten uitdrukkelijk toe dat de geadministreerde
door een raadsman, in de regel een advokaat kan worden bijgestaan. Dit is
een kentnerk dat bij tuchtrechtelijke procedures dikwijls wordt aangetroffen(74). Soms is ook de bijstand van een beroepsgenoot voorzien (7 5).
Bijstand van de advokaat wordt ook bij de conflictuele verhoudingen
bepaald: aldus in verband met de adviesprocedure voor het Hoog Comite
van Toezicht(76) en met de procedure inzake tnisbruik van economische
machtspositie voor de Raad voor Economische Geschillen(77). Buiten
deze gevallen treft men slechts zelden bepalingen terzake aan (78).
E. De motiveringsplicht
26. Naai" heersende opvatting geldt geen algemene verplichting tot formele motivering van administratieve handelingen. Ben dergelijke verplichting wordt, op grond van artikel 97 Grondwet, wel aanvaard voor de
handelingen met jurisdictioneel karakter. Zelfs bij afwezigheid van uitdrukk:elijke vereistenterzake moeten deze steeds formeel worden gemotiveerd(79).
De Raad van State heeft in talloze gevallen de motiveringsplicht onderzocht. De rechtsleer blijkt hieruit geen sluitend patroon te hebben kunnen
afleiden(80). Deze pragmatische benadering blijkt het gevolg te zijnvan
het feit dat de Raad van State in elk geval de motivering onderzoekt, of zij
nu formeel werd uitgedrukt of niet.
Tot motivering moet worden overgegaan telkens de wet of het reglement
dit voorschrijft. Terzake treft men een ·zeer ruime verscheidenheid van
voorschriften aan.

(73) Art. 5, lid 1, K.B. 29 juli 1970.
(74) Art. 92, K.B. 2 okt. 1937 voorhetRijkspersoneel; vgL bv. art. 32laatstelidW. 22juli1953
inzake de tuchtprocedures voor revisoren.
·
(75) Bijstand aan een wisselagent door een beroepsgenoot: art. 98 Beurswet, doch niet in eerste
aanleg.
(76) Art. 15, K.B. 29 juli 197()
(77) Art. 11, W. 27 mei 1960.
(78) Art. 19, § 3, K.B. 5 okt. 1978 bepaalt dit nochtans uitdrukkelijk ook voor het willig beroep.
(79) Heersende mening: zie o.m. MAST, o.c., nr. 530, biz. 420; Cass., 9 okt. 1959, Pas., 1960, I;.
170, cone!. Proc.-gen. Hayoit de Terrriicourt, R.C.J.B., 1960, 179 e.v.
(80) REMION, F.M., ,,Lamotivation des actes administratifs en droit beige'', in: Rapports belges au
Vffi• Congres international de droit compare, Brnssel1970, biz .. 669 e. v. die wijst op de teiuggang
van het motiveringsvereiste in disciplinaire zaken; zoals later door de rechtspniak werd bevestigd.
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Beslissingen waarbij vergunningen, toelatingen, inschrijvingen, enz.
worden verleend die de verzoeker het recht geven een beroep of bedrijf uit
te oefenen worden dikwijls genomen door organen die met de hier bedoelde quasi-jurisdicties verwantschap vertonen. De regelen inzake motivering lopen erg uiteen. '

27. Aldus is de procedure voor erkenning als beoefenaar van een gereglementeerd beroep op grand van de wet van 15 december 1970 onderworpen aan alle garanties van de jurisdictionele procedure(81), met inbegrip van hoorplicht, motivering, verschijning van partijen, bijstand van
een raadsman, en dit zowel voor het geval het getuigschrift wordt toegestaan als geweigerd. Ten aanzien van de inschrijving van banken, private
spaarkassen, portefeuillemaatschappijen, wisselagenten gelden geen van
voormelde garanties wanneer het verzoek wordt ingewilligd, of afgewezen (82). Voor de verzekeringsmaatschappijen moeten enkel de weigeringen gemotiveerd worden(83).
28. De toelating van effekten tot de beurshandel, en vooral de schrapping
ofweigering worden doorhetNoteringscomite beslist, en zondernaleving
van een van de hier onderzochte processuele garanties(84).
29. Inzake erkenning van de aannemers is de toestand evenzeer ingewikkeld. De erkenningscommissie, die de aanvraag instrueert, verleent een
gemotiveerd advies(85). In dit advies wordt desgevallend melding gemaakt van de opvattingen van de minderheid van de leden van de Commissie, of bij staking van stemmen, van de opvatting van beide kampen,
en van de voorzitter(86). Doch de Minister die de erkenning verleent, of
weigert, is niet gehouden te motiveren. Weliswaar is zijn bevoegdheid een
gebonden bevoegdheid. De erkenningsregeling laat toe algemene, of
individuele afwijkingen te verlenen: deze beslissing wordt door de er-

(81) Art. 11, W. 15 dec. 1970 en art. 15 e. v., K.B. 25 feb. 1971; een volwaardig en als dusdanig
aangeduid jurisdictioneel verhaal werd ingesteld; doch de vergunning verlenende Kamer voor
Ambachten en Neringen is vermoedelijk evenzeer een administratief rechtscollege. R.v.St., 4 juli
1972, nr. 15415 (Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen van.Westvlaanderen).
(82) In die zin: LEBRUN, La Protection de l'epargne publique et Ia Commission bancaire, nr. 111;
luidens deze auteur zou de beslissing van de Minister van Financien, in beroep wei gemotiveerd
moeten zijn, wat kan worden betwijfeld.
(83) W. 22juli 1953 inzake weigering van erkenning van bedrijfsrevisoren; art. 17, § 3, K.B. 3 okt.
1978 (Regilltratiecomrnissie aannemers).
(84) Zie art. 101 Beurswet, waar uitzonderlijk een termijn is bepaald binnen dewelke het bestuur
moet handelen; zie ook K.B. 2 sept. 1960.
(85) Het motiveringsvereiste wordt expliciet vermeld in art. 6, M.B. 7 feb. 1978.
(86) Art. 4, § 2, K.B. 31 jan. 1978.
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kennende overheid genomen in een gemotiveerd besluit, genonien op
advies van de erkenningscommissie (87).
Ben gelijkaardige verhouding waarin het advies van de technische commissie gemotiveerd moet zijn, de uiteindelijke beslissing niet, Q."eft men
aan in de adviesprocedure voor het Hoog Comite van Toezicht, en dit
telkens de Minister zich bij het advies aansluit. Motiveringsplicht is
daarentegen ingesteld wanneer het advies door de Minister wordt opgevolgd(88). Aldus wordt de mogelijkheid geopend voor de in het ongelijk
gestelde aannemer, met kennis van het deskundig oordeel van het Hoog
Comite de procedure voor de burgerlijke rechtbank in te zetten.
30. Luidens een arrest van 22 juli 1980 oordeelde de Raad van State dat
beslissingen van quasi-jurisdictionele aard steeds uitdrukkelijk gemotiveerd moeten zijn, hetzij bij verwijzing naar het voorbereidend advies,
hetzij door een eigen motivering(89). De Raad van State leidde de quasijurisdictionele aard van de handeling af uit drie elementen: (a) het moet
gaan om constitutieve handelingen, waarbij een bepaalde wettelijke situatie wordt vastgesteld; (b) die voor de verzoeker een uitzonderlijk'
belang vertoont, gezien bv. de weerslag op zijn financiele toestand, terwijl
(c) inzake totstandkoming de beslissing wordt voorbereid in een bijzondere commissie, en dit om ,een bijzonder grote zorgvuldigheid" in de
hand te werken. Dat de taak van deze commissie louter adviserend is,
brengt hierin geen wijziging, gezien de gehele verrichting, die in een
ministerieel besluit resulteert, een quasi-jurisdictionele handeling is.

F. De openbaarheid van de procedure
31. De administratieve procedures zijn niet openbaar: soms wordt dit
uitdrukkelijk bepaald (90).
De beslissingen of handelingen worden in de regel niet openbaar gemaakt.
Dit kan betreurd worden vermits het de doorzichtigheid van de beslissingsvol)illing aanzienlijk beperkt. Beperkte vormen van openbaarmaking
werden aangetroffen.
Vooreerst wordt de handeling aan de betrokkene zelf medegedeeld. Bij
voorbereidende handelingen is dat niet zo evident. Aldus wordt het advies
van het Hoog Comite van Toezicht eerst sinds de wijziging van het

(87) Voor bijzonderheden: zie o.m. ANDERSEN, R., ,L'agreation des entrepreneurs de travaux",
Administration publique, 1979-80, b1z. 179.
(88) Art. 21, K.B. 29 juli 1970.
(89) R.v.St. 22 ju1i 1980, nr. 20598 STEEMAN en nr. 20539 SPAEPEN.
(90) Art. 14, §4, K.B. 25 feb. 1971- Vestigingswetgeving.
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organiek Go.::sluit in 1970 aan de particulier niedegedeeld(91). Voorheen
gold de vrees. dat hij dit advies als argument voor de rechtbank zou
aanwenden (92). Het advies van de Raad voor Economische Geschillen in
zaken van misbruik van economische machtspositie wordt niet in zijn
geheel, maar enkel in , ,conclusie'' aan de betrokkenen medegedeeld (93).
Openbaarmaking geschiedt vooreerst voor de beslissingen die werking
hebben tegenover derden: het schrappen van een erkenning van een
aannemer, of het overplaatsen in een lagere klasse, worden bekendgemaakt aan de betrokken besturen. Zo ool<: met de registratie en schrapping van de registratie van de aannemers(94). Men kan dezeregel uitbreiden tot alle bekendgemaakte lijsten van toegelaten beoefenaars van
een bepaalde bedrijvigheid, bv. banken, revisoren, enz. Ten dele geldt
bier ook de bekendmaking in het handelsregister.
Openbaarmaking wordt soms aangewend als sanctiemiddel (95), of als
waarschuwing(96). In deze gevallen worden soms uittrf 1csels uit de beslissing gepubliceerd.
Ben hierna nog besproken vorm van openbaarmaking (97) geschiedt onder
de vorm van verslaggeving, waarbij niet met name gene ·mde gevallen
worden toegelicht.
In de regel zijn de handelingen van het bestuur evenwel niet openbaar.

DEELII

DE QUASI-JURISDICTIONELE GESCHILLENOPLOSSING

32. In tegenstellingtot de hiervoor ontlede , ,quasi-juridictionele administratie'' heeft de , ,quasi-jurisdictioneie geschillenoplossing'' betrekking
op gev.allen waarin geschillen worden 'voorgelegd aan een of andere
instantie, die, los van de regelen van procedure en zelfs van de regelen van
· het recht, zal pogen aan deze geschillen een oplossing te geven. In
tegenstelling tot de quasi-jurisdietie in de eerstgenoemde zijn- waar
toevlucht werd gezocht tot de vormen van de jurisdictionele handelingen
. (91) Art. 20, K.B . 29 juli 1970.
(92) Zie de bedenkingen· van FLAMME, M;A. in zijn Traiti! theorique et pratique des marches
publics, d. 2, nr. 1195 (ed. 1969).
(93) Art. 13, lid.4, W. 27 mei1960.
(94) Art. 20, K.B. 5 okt. 1978.
(95) Art. 28. en 29 van het K.B. nr. 185 va119 juli 1935;·vgl. art. 16, W. 27 mei 1960.
(96) Zie art. 108 Beurswet.
(97) Zie voor de Bankcommissie, art. 41, K.B. nr. 185 van 9 juli 1935, Controledienst voor de
. Verzeketingen: art. 30, W. 9 juli 1977; art. 26, W. 27 mei 1.960.

860

-worden bier de uiterlijke vormen van deze funktie- zoals o.m. de
neutraliteit van de rechter, de openbaarheid van de debatten of van de
beslissing, - vrijwillig terzijde geschoven.
33. Quasi-jurisdictionele geschillenoplossing kan worden gezien als een
alternatieve vorm van geschillenbehandeling. Het doel van de quasi-jurisdictionele tussenkomst is immers niet zozeer bet geschil te beslechten,
dus: te zeggen wat recht is, en wat geen recht is. Het doel is veeleer een
welbewust streven naar een oplossing, naar een ,minnelijke regeling",
die veelal het strikte kader van het gevorderde overschrijdt (,,ultra petita''
is niet van toepassing). De geschillenbehandeling vergt dan ook een veel
aktiever tussenkomst van de ,quasi-iudex": hij zal pogen de partijen te
overtuigen, niet enkel- of niet zozeer- van hun recht of onrecht, maar
vooral van het wenselijke of onwenselijke van hun houding, het eerlijke,
wat ,fair" is, en zelfs, hethaalbare ofniethaalbare, bv. voorhet geval de
partijen later een gewone, gerechtelijke procedure zouden ondernemen.
Zijn overtuiging, zijn overredingsinspanningen zullen gericht zijn op bet
totstandbrengen van een verzoening, niet van een beslechting van het
geschil. Daartoe kan hij des te meer druk uitoefenen nude beslechtingsbevoegdheid weliswaar niet aan dezelfde persoon toebehoort, doch hem toch
,nabij staat". De "quasi-iudex" beroept zich aldus op zijn ,natuurlijk
gezag''. De partijen kunnen erop afgaan dat zo zij zich niet bij de
verzoening neerleggen het besluit - dat hen zou worden voorgehouden
-hen er vermoedelijk minder goed vanaf zal brengen. De verzoening is
daarom nogal eens , ,verzoening met de stok achter de deur''.
Deze quasi-jurisdictionele geschillenoplossing kan worden onderscheiden
van de scheidsrechterlijke tussenkomst, zelfs van die van de , ,goede
mannen naar billijkheid'', in de mate dat laatstgenoemden in beginsel niet
pogen een verzoening te bewerkstelligen, doch hen een ruimere beoordelingsmarge wordt gegeven dan de beslechting op rechtsgronden alleen(98). Men onderscheide ook met de aktieve administratie, o.m.
omdat hier gezocht wordt naar het in evenwicht brengen van strijdige
aanspraken die in vele gevallen prive-belangen zijn. Wellicht kan men dit
optreden ook van de eigenlijke bemiddeling onderscheiden, vermits de
verzoening , ,met de stok achter de deur'' plaats grijpt, en partijen een
onmiskenbaar risico lopen bij halsstarige weigering met de voorstellen in
te stemmen (99).
(98) Zie HuYS, M. en KEUTGEN, G., L'arbitrage en droit beige et international, Brussel, 1981,
nr. 14i e.v., biz. 125, nr. 3, 7, biz. 219; STORME, M., ,Aspects importants du droit arbitral beige",
Rev.Dr. int. dr. camp., 1976, biz. 121.
'
(99) V gl. met art. 731 e. v. Ger. W. waarop ten dele de hierna beschreven quasi-jurisdictionele
handelingen van de Diensten voor Handelsonderzoek, en de Consumentendienst gesteund zijn.

861

34. In ons rechtsbestel komen meerdere gevallen voor van quasi-jurisdictionele geschillenoplossing als hiervoor geschetst. Hiema worden enkele modellen ontleed, die vooral afkomstig zijn uit de handels- en
economisehe sfeer. Doch men mag vermoeden dat ook in andere sektoren
gelijkaardige verschijnselen zich hebben ontwikkeld. Het is niet steeds
eenvoudig de gevallen vast te stellen waarin een overheid deze techniek
van geschillenoplossing hanteert: in vele gevallen bewegen deze akties
zich aan de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden, en velen zullen
oordelen dat zij aldus deze grenzen hebben overschreden. In de meeste
gevallen gaat het hier om feitelijke toestanden, die slechts vaag, of in de
regel helemaal niet uit de wetten of besluiten kunnen worden afgelezen.
Het ontbreken van een welomschreven verslagplicht voor al diegenen die
aan het openbare gezag deelnemen verhindert ook dat men deze aktie op
voldoende betrouwbare wijze zou kunnen observeren, en evalueren.
De hierna ontlede gevallen hebben meerdere kenmerken gemeen. Op deze
zal later worden teruggek<;>men. Ben aspekt van feitelijke aard kan nu
reeds worden vastgesteld. Deze tussenkomsten situeren zich allen tussen
partijen die, willens nillens, rechtsbetrekkingen op langere termijn onderhouden. Dit is het geval met de hiema toegelichte tussenkomsten in het
ondememingsleven. Dit is evenzeer zo in de materie van de overeenkomsten voor rekening van de Staat, waarbij de aannemers en toeleveraars niet
geneigd zijn zich de woede van de administratie op de hals te jagen. De
verklaring van dit verschijnselligt voor de hand: de wil te verzoenen is des
te sterker nu partijen gedwongen zijn samen te werken, gedwongen zijn
om een min of meer goede verstandhouding in het Ieven te houden.
Litiganten schudden elkaar zelden nog de hand.
Ben laatste waarschuwing is vereist vooraleer de beschrijving zal worden
aangevat van organismen die quasi-jurisdictionele geschillenoplossing
bedrijven. Vooreerst mag men de grate verscheidenheid van de diverse
gevallen niet uit het oog verliezen. Het is de taak van de schrijver dezes de
gelijkenissen, als treffend, te releveren. Vandaar ook dat sommige bedenkingen overgeaccentueerd zullen lijken.

I.

HET Hooo COMITE VAN TOEZICHT

35. Institutioneel gezien is het Hoog Comite van Toezicht een zonderling
orgaan. Het treedt op in verband met geschillen o.m. tussen toeleveraars
en aannemers en openbare besturen en handelt dan in een drievoudige
hoedanigheid: het adviseert de Minister, daama kail het verzoenend
optreden tussen voormelde partijen, en tenslotte kan het zelfs een , ,quasijurisdictionele'' verklaring afleggen, met de waarde van een formeel
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,advies, doch nogmaals in hetzelfde geschil. Dat men hier niet staat voor
een eigenlijke rechter springt dan oak in het oog. Twee bevoegdheden van
het Comii:e vragen hier onze aand.acht: vooreerst de verzoeningsbevoegdheid, ten tweede de adviesbevoegdheid.
Het Koninklijk Besluit van 29 juli 1970(100) ,;houdende organiek reglement van het Hoog Comite van Toezicht'' en waarbij de werkingsregelen opnieuw werden vastgesteld, belast het Comite niet enkel met het
verstrekken van adviezen inzake betwistingen, of geschillen in verband
met aannemingen voor de overheid, maar eveneens met de taak om:
, ,Door verzoeningsonderhandelingen, een minnelijke regeling te zoeken van betwistingen
en geschillen die oprijzen bij de uitvoering van diezelfde aannemingen, akten en overeenkomsten" (art. 11 , 2").

Het K.B. regelt meerdere aspekten van deze verzoeningsprocedure.
Vooreerst is zij niet verplichtend: partijen mogen verkiezen onmiddellijk
de hierna beschreven contentieuze faze in te gaan. De verzoeningsprocedure kan evenwel steeds worden ingesteld, zelfs tijdens de behandeling
van de contentieuze procedure kan nag steeds op de verzoeningsprocedure
een beroep worden gedaan. Het kan immers blijken dat partijen er belang
zouden kunnen bij hebben de contentieuze procedure niet of niet geheel tot
het eindpunt door te zetten, en verkiezen met een overeenkomst de verdere
afhandeling van het geschil te beeindigen (kosten, beperkt geschil).
Opvallend is dat de verzoening kan worden opgedrongen. Hierin onderscheidt de procedure zich van de met arbitrage verwante procedures daar
het Comite kan worden gevat, niet enkel door beide partijen samen, maar
door een van hen, waarbij de andere partij niet kan weigeren aan de
procedure deel te nemen. Wei is dan vereist dat de adviesprocedure niet
vooraf werd ingesteld.
Met betrekking tot de verdere afhandeling van de verzoeningsprocedure
bevat het K.B. een regeling die grotendeels parallelloopt met de contentieuze procedure. Partijen wisselen memories uit, zij krijgen mededeling van aile stukken, oak hier wordt een verslaggever aangeduid, die het
dossier zal doorgronden, informatie zal inzamelen, desgevallend deskundigen zal aanstellen, onderzoeken ter plaatse zal verrichten, enz.
Tenslotte wordt het College van het Hoog Comite van Toezicht gevat. Het
hoort achtereenvolgens de verslaggever, de partijen en hun raadslieden.
Niet verduidelijkt wordt wat daarna gebeurt: men kan aannemen dat een
debat plaatsgrijpt om de standpunten uiteen te zetten en desgevallend te

(100) B.S., 18 sept. 1970; vooreencommentaarzieSAUWEN, H. Tw. ,,Hoog ComitevanToezicht'',
in: Administratief Lexicon.

863

verzoenen ( 101). Het College ·werpt daarbij groat gewicht in de schaal: het
oordeel van het College zal immers, in een contentieuze procedure, niet
licht gewijzigd worden. Het Verslag aan de Koning zegt dat het College
, ,een minnelijke regeling zou kunnen afsluiten'' (le Comite (pourra)
arreter un reglement amiable''). Indien de partijen niet eigenmachtig een
overeenkomst bereiken, zouden zij desgevallend geconfronteerd kunnen
worden met een voorstel van akkoord opgesteld door het College zelf, en
dat naar aile waarschijnlijkheid dicht de adviezen van de hiema besproken
contentieuze procedure zal benaderen.
Zo de verzoening niet slaagt kan men nog steeds een beroep doen op de
contentieuze- of ,adviesprocedure". Deze procedure wordt aldus genoemd omdat zij niet resulteert in een vonnis, maar enkel in een advies ten
behoeve van het bestuur. Het bestuur is niet gehouden het advies van het
Comite bij te treden: in dat geval mo·et de afwijkende beslissing evenwel
worden gemotiveerd ( 102).
In vele opzichten verschilt de adviesprocedure niet van de verzoeningsprocedure. De adviesprocedure kan worden aanhangig gemaakt door het
bestuur, of door de andere partij, dit laatste evenwel nadat het bestuur de
kans heeft gekregen stelling te nemen(l03).
De procedure verloopt ook hier hoofdzakelijk schriftelijk: verzoekschrift,
memo.rie, memorie van ant:Woord, mededelmgvan.-dienstigestukken~ Ik
tegensprekelijkheid wordt o.m. verzekerd door de verplichte kennisgeving van de stukken. Partijen kunnen zich laten bijstaan door raadslieden.
Ook hier wordt een lid van het College als verslaggever aangeduid. Hij
onderzoekt de argumentering van de partijen, begeeft zich desgevallend
ter plaatse, doet een beroep op deskundigen, enz.
Het advies van het College is met redenen omkleed. Hetd<;>et zich voor als
een, juridisch dikwijls uitvoerig gemotiveerde, beslissing(104). Afwijkende meningen (dissenting opinions) kunnen bij het advies worden
gevoegd indien de voorzitter dit nuttig oordeelt(105). Daarom wordt
uitdrukkelijk vermeld of het advies eenparig werd aangenomen of niet.
Slechts uitzonderlijk worden deze adviezen gepubliceerd. De opvolging

( 101) V gl. MooRS, , ,De reg1ementering betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten", T. Best., 1981, blz. 164, vermeldt dat ,besprekingen p!aatsvinden
onder het voorzitterschap van de verslaggever". Men heeft deze functie vergeleken met die van de
gerechtelijke deskundige die desgevallend ook de partijen tot een akkoord kan bewegen.
(102) Art. 21, K.B. 29 juli 1970. Deze besluiten worden niet bekendgemaakt.
(103) Zie art. 13 van het K.B. van 19 juli 1970.
(104) Zie bv. hetuitvoeriggemotiveerdeadviesvan4dec. 1'2.80,J.T., 1981, blz. 170, met ann. M.A.
en FLAMME, Ph.
(105) Art. 20 K.B. 29 juli 1970.
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van het advies door het bestuur lijkt verre van automatisch te zijn, doch
geen preciese gegevens terzake zijn gekend.
Het Hoog Comite van Toezicht laat zich niet enkel in met de toepassing
van het recht, maar laat zich ook leiden door billijkheidsoverwegingen.
Aldus wordt vermeld dat het Comite inzake aanpassing van de vaste prijs
een ,humane" houding aanneemt, en wordt aanpassing toegelaten, zelfs
buiten de gevallen van overmacht of buitengewone omstandigheden, bv.
in gevallen waar de aanpassing vereist wordt wegens oorzaken die eigen
zijn aan de aannemer zelf(106). Deze opvatting is strijdig met die van het
Rekenhof, die strikte uitvoering van de vaste prijs eist. Merkwaardig is
een geval dat met enige bijzonderheden in de literatuur wordt uiteenge'zet(l07). Een inschrijver had een eenheidsprijs van 4.200fr. vermeld,
waar het 42.000fr. moest zijn. Een verzoek tot correctievan deze materiele fout werd geweigerd op grond van het algemeen lastencohier (art. 3a,
2°). De aannemer vroeg tijdens de uitvoering herstel van de vergissing.
Het Hoog Comite van Toezicht bracht een advies uit luidens hetwelk het
verschil zou worden gedeeld, rekening houdend met de omstandigheden.
Immers men nam aan dat er vergissing was van de inschrijver en fout van
het bestuur, doch hield rekening met het feit dat het de eerste maal was dat
de aannemer een rechtzetting vroeg van een materiele vergissing. Derhalve werd de prijs slechts met 4/Sden verhoogd, waarbij 1/Sde van de
vordering de vergoeding van de eigen fout van de aannemer inhield.

II.

DE DIENSTEN VOOR HANDELSONDERZOEK

36. De , ,Dienst voor Handelsonderzoek'', dikwijls ook als depistagedienst aangeduid, blijkt vrij veelvuldig quasi-jurisdictionele praktijken te
hanteren. Deze diensten hadden oorspronkelijk tot taak door het vroegtijdig ppsporen van het faillissement, virtueel failliete ondernemingen te
verplichten zich terug te trekken uit het handelsleven. Aldus wordt verhinderd dat deze ondernemingen toenemend grotere schade aan de schuldeisers zouden aanbrengen. De macht van deze Dienst is gesteund op de
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel de onderneming ambtshalve failliet te verklaren.
Deze bevoegdheidsuitoefening wordt door vooraanstaande auteurs als een
anomalie ervaren(108). De rechter treedt dan immers op als orgaan van
(106) FLAMME, GRAND RY en MArnE!, Praktische Kommentaar bij de reglementering van de overheidsovereenkomsten, 4de Uitg. Brussel 1978, § 2.6.
(107) FLAMME, GRANDRY en MArnE!, Praktische Kommentaar bij de reglementering van de overheidsovereenkomsten, 4de Uitg. Brussel, 1978, § 199, blz. 396; FLAMME, Traite, 513 e.v.
(108) KRINGS, ,La juridiction consu1aire et la situation economique", J.T., 1979, blz. 533. Vgl.
VANRYN, ,Les grands courants du droit commercial conternporaire, J.T., 1982, 163.
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aktief bestuur. Hij spreekt niet meer recht, doch handelt als politie-orgaan.
Overigens kan men betwijfelen of de bevoegdheid het faillissement
ambtshalve uit te spreken, wel deze opsporings- en onderzoeksbevoegdheid omvat, dan wel enkel beperkt behoort te blijven tot die gevallen
waarin de gefailleerde voor de rechtbank wordt gebracht, desgevallend
door het Openbaar Ministerie, om dan, ook zonder verzoek tot faillietverklaring, het faillissement uit te spreken, of het herstructureringsplan te
onderzoeken ( 109).
Hoe dan ook, tijdens deze eerste faze treedt de rechtbank op als bestuursorgaan, niet als jurisdictie. Het optreden vertoont dan ook veel van
de kenmerken van de quasi-jurisdictionele administratie(llO). Bij de
beoordeling van een reddingsplan voor een onderneming in moeilijkheden
komen weliswaar juridische overwegingen ter sprake, de kern van de zaak
is de bedrijfseconomische beoordeling van het saneringsplan. Zelfs indien
de rechtbank niet zelfhet plan opstelt, noch er aktief aan medewerkt, toetst
zij, minstens marginaal, de haalbaarheid ervan. In het kader daarvan
neemt zij een administratieve voorbeslissing, met name het dossier niet
voor ambtshalve faillissement aan de rechtbank over te maken.
Naar verluidt stuit men bij de ,Dienst voor Handelsonderzoeken" herhaaldelijk op strukturele problemen, vooral op onenigheden, op generatieconflicten, ruzies tussen aandeelhouders oftussen beheerders, ofmoeilijkheden tussen meerderheids- en minderheidsaandeelhouders. Het is
aannemelijk dat precies deze moeilijkheden tot de achteruitgang van de
onderneming hebben bijgedragen.
Ten aanzien van deze, meer uitgesproken contentieuze verhoudingen
blijkt de Dienst soms als scheidsrechter tussen te komen, o.m. door in het
kader van het herstruktureringsplan, regelen te bepalen die de moeilijkheden moeten oplossen, bv. door een aandeelhouder te verzoeken zich uit
de vennootschap terug te trekken, of door het ontslag van een zaakvoerder, of van een afgevaardigde beheerder te bewerkstelligen. Deze
maatregelen worden door de partijen, in principe, vrijwillig onderschreven. Het morele gezag van de rechtbank speelt hierbij een niet te onderschatten rol: hiermede wordt niet enkel het akkoord opgelegd, maar ook

(109) Luidens VANRYN, J., o.c., J.T., 1982, 163, dient men bier een ,nihil obstat" vanwege de
rechtbank te ontwaren.
(11 0) In die zin zoals dit begrip in dee! I van deze lliteenzetting werd gebruikt; voor bijzonderheden
zie o.m.: DuPLAT en HoRSMANS, ,Les services des enquetes commerciales des.tribunaux de commerce, in L' entreprise en difficulte, Brussel, 1981, biz. 43. HoRSMANS, ,Les entreprises en difficultes, premiere partie", in L' evolution recente du droit commercial et economique, Brussel, 1978,
biz. 93 e. v., MATIHYS, R., , ,Het faillissement' ', in Actuee! Handels- en Economisch Recht, Gent,
1979, biz. 352 e.v., id., T.P.R., 1979, 352 e.v.
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de keuze van de te nemen maatregelen moet, zoniet de goedkeuring van de
rechter wegdragen, minstens geen bezwaar bij hem oproepen. De rechtbank speelt ook een centrale rol bij bet uitwerken van reorganisatieplannen
van ondernemingen in moeilijkheden, o.m. in de verhouding tussen de
schuldenaar en de schuldeisers. De rechter zet de diverse partijen aan tot
onderhandeling, en tracht hen te overtuigen met een herstruktureringsplan in te stemmen (bv. vergaderingen met bankiers, subsidierende
overheid, andere grote schuldeisers, om een minnelijk concordaat te
bekomen). Aldus wordt een herstruktureringsplan vermeld, waarin de
werknemers bereid werden gevonden in te leveren, terwijl een openbare
kredietinstelling nieuw krediet heeft verleend.
37. Bij sommige rechtbanken blijkt men nog verder te gaan en komt de
Dienst tussen ook buiten elke samenhang van faillissement, doch als
algemene bemiddelaar tussen partijen die een conflict hebben dat dikwijls
niet goed juridiseerbaar is, maar waarvan de werkelijke oplossing te
vinden is in bet in feite uitwerken van een minnelijke regeling.
Men denke aan een geval dat onlangs in de pers werd vermeld. Twee
generaties aktieve vennoten hadden een verscheidenheid van mening over
bette voeren beleid, en o.m. over de te plannen investeringen. De oude
farnilievader blijkt de beslissing, noodzakelijk voor de instandhouding
van de onderneming, geblokkeerd te hebben. Een minnelijke regeling
werd uitgewerkt: de fainilievader werd tot ere-voorzitter uitgeroepen.
Deze regeling werd tot stand gebracht onder bet waakzaam oog van de
rechtbank van koophandel.
38. Eveneens in verband met de ondernemingsproblematiek kan men
gevallen vermelden waarin de Dienst een opinie heeft gegeven met betrekking tot de toepasselijke boekhoudkundige norm, en dit gelet op de
aanzienlijke juridische implicaties van de keuze van toepasselijke norm.
Verscheidenheid van mening was ontstaan tussen de Ieiding van een
onderneming en haar revisor, of haar boekhouddeskundige. De vraag
betrof de toelaatbaarheid de boekhouding verder te voeren op basis van de
continui:teitshypothese (ook ,going concern"-hypothese) dan wel of,
gelet op de moeilijkheden en de eventualiteit van stopzetting, omboeking
op discontinui:teitsbasis vereist werd. De Dienst heeft, in overleg met de
Commissie Boekhoudkundige Normen, een opinie gegeven betreffende
de in bet bewuste geval uit te voeren evaluatie. Deze, ,opinie'' was niet als
bindend te beschouwen voor de partijen, maar zij hebben er zich bij
neergelegd. De keuze van de regelen van boekhouding is, binnen de
wettelijke grenzen, een beleidsbeslissing, die tot de bevoegdheid behoort
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van de beheersorganen. Een onjuiste beslissing is een fout, en gelet op de
afwezigheid van een uitdrukkelijk boekhoudkundig voorschrift ter zake,
vermoedelijk een beheersfout in de zin van artikel 62, lid 1,
Venn. W. ( 111). Overigens heeft de afboekingsbeslissing een onmiddellijke weerslag op de appreciatie van hetkapitaal (art.103 Venn.W.) en
op de geoorloofdheid van eventuele uitkeringen (cfr. het voorgestelde art.
77bis). ·Men staat in dit geval reeds dichter bij de eigenlijke jurisdictie.
39. In consumentenaangelegenheden heeft de rechtbank van koophandel
te Brussel een vergelijkbare benadering uitgeprobeerd. Ontevreden consumenten kunnen de bemiddeling van de rechter inroepen, teneinde in der
minne een regeling uit te werken.
De verruiming van de bevoegdheid van de vrederechter tot 50.000 fr. zou
de betekenis van deze tussenkomst aanzienlijk beperkt hebben(112). In
deze context kan trouwens ook verwezen worden naar de Dienst Consumentenbelangen op het Ministerie van Economische Zaken, die minstens in enkele gevallen, bemiddelend blijkt te zijn tussengekomen(113).
40. Het optreden van deze bemiddelingsdiensten bij de rechtbanken vertoont enkele gemeenschappelijke kenmerken.
V ooreerst-zijn ·deze-diensten -en-deze funktie niet gei:nstitutionaliseerd-en
bewegen zij zich in het verlengde, en in sommige gevallen zelfs aan de
rand van de wettelijke taken van de rechter. De rechter handelt nochtans
als rechter, niet als private persoon, noch als vrij door de partijen gekozen
arbiter(113bis).

(111) De raad van beheer is immers gehouden tot uitvoering van de algemene beginse1en vervatin
hoofdstuk 1 van het K.B. 8 oktober 1976.
( 112) De dienst , ,verzoeningen en consumenten'' bij de rechtbank van koophande1 te Brussel steunt
op de art. 731-734 Ger. W. Uit recent onderzoek blijkt dat voor de oprichting van deze Dienst, voor de
periode 1 jan. 1970- 1 mei 1979, 28 geva11en in verzoening werden behandeld. Voor de periode 1 mei
1979 - 31 mei 1981 waren 108 dossiers aanhangig gemaakt. Opmerkelijk is ook het gevo1g dat aan de
verzoeningspogingen werd gegeven: in 23% van de gevallen werd een akkoord bereikt (waarvan 15%
in een formeel proces-verbaal van verzoening is geresulteerd en 8% in een directe overeenkomst
tussen partijen); in 12% werd een p.v. vanniet-verzoening opgesteld; in 10% van de gevallen was de
rechtbank, territoriaal of materieel onbevoegd, terwijl in de overblijvende 55% van de gevallen geen
verder gevolg aan deze tussenkomst werd gegeven, gezien een of twee van de partijen niet is
verschenen.
(113) De Dienst Consumentenbelangen bij het Ministerie van Economische Zaken behandelt evenzeer consumentenklachten (geschat op 3000 per jaar). Dit optreden situeert zich in het verlengde van
het toezicht, dat door dit Ministerie dient te worden uitgeoefend, op de naleving van de economisehe
wetgeving. De Dienst verklaart niet tussen te komen in litigieuze aangelegenheden. Hij verwijst een
dee! van de klachten naar het Openbaar Ministerie, of naar de afdelingen , verzoeningen en consumenten" bij de rechtbank van koophandel.
(ll3bis) Zie hierover: KRINGS, E., ,Un magistrat de l'ordre judiciaire peut-il etre designe en tant
qu'arbitre", Rev. Dr. Int. Dr. Camp., 1979, 278.
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Teneinde de onafhankelijkheid te waarborgen bij de eventuele latere
gerechtelijke beoordeling van hetzelfde dossier, wordt er op gewaakt dat
de persoon die als ,quasi-iudex" is opgetreden niet tevens bij de jurisdictie wordt betrokken. Weliswaar maakt hij deel uit van dezelfde rechtbank, en wordt hij door de geadministreerden als rechter ervaren.
Bij de uitoefening van zijn bemiddelingsopdracht neemt de rechter een
minimum aan formaliteiten en een maximum aan geheimhouding in acht.
V eeleer dan van gedachten te wisselen door mededeling van uitvoerige
besluiten of memoranda wordt in de regel rechtstreeks en mondeling met
de betrokkene(n) gediscussieerd. Persoonlijke verschijning van betrokkene, bijgestaan door zijn raadsman, is de gebruikelijke wijze van behandeling. Van de aangenomen regeling wordt tussen de partijen een ,protocol'' opgesteld. De rechter zelf ziet op de inhoud ervan toe, doch is
vanzelfsprekend geen partij.
Anders dan voor de gerechtelijke procedure wordt de rechter hier dikwijls
gevat doordat hij de onderneming interpelleert en haar verzoekt reorganisatiemaatregelen uit te werken. In dat kader komen de conflicten aan de
oppervlakte, waarvoor de rechter bemiddelend zal optreden. Bemiddeling
bij de uitwerking van het reorganisatieplan, bv. tussen de diverse belangengroepen, sluit evenzeer onmiddellijk aan bij de opsporingsbedrijvigheid van de Dienst(114). Daarnaast zijn er gevallen bekend waarin de
Dienst, door de partijen, verzocht werd zijn zienswijze kenbaar te maken.
Hier wordt de zaak ,aanhangig" gemaakt zonder enige formaliteit.
De meest volstrekte geheimhouding wordt gezien als een fundamenteel
kenmerk van deze Dienst en een belangrijk voordeel ten aanzien van de
gerechtelijke procedure. In faillissementszaken is omzichtigheid immers
geboden, zoniet eindigt het instellen van een onderzoek op een , ,self-fulfilling prophesy". Het onvoorzichtig schenden van het krediet van de
onderneming is immers een onrechtmatige daad, waarvoor de rechter, als
administrator, aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Ook buiten
faillissement wordt geheimhouding sterk op prijs gesteld. Het laat de
partijen toe vrijer te discussieren, en schept de geest van vertrouwen dat,
onder het toezicht van de rechter, onder zijn , ,magistratuur'', een oplossing zal worden gevonden die zoveel mogelijk het evenwicht tussen de
belangen van beide partijen zal eerbiedigen, maar hoofdzakelijk gericht is
op het belang van de onderneming.

(114) In dat kader wordt overleg gep1eegd met diverse instanties, o.m. kredietverschaffers, de
subsidierende overheid, en ook met de overheid als opdrachtgever voor leveringen aan de overheid:
zie het geval geciteerd door MALDAGUE, R., , ,La p1anification des commandes publiees'', Administration publique, 1979-1980, b1z. 191.
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De nogal persoonlijke, direkte aanpak van de Dienst, mag niet leiden tot
miskenning van de rechten van de verdediging, noch van de tegensprekelijke aard van de procedure.
Beide aspekten werden in herinnering gebracht in een arrest van het hof
van beroep te Brussel van 6 maart 1975 (115). De zaak betrof een ambtshalve faillietverklaring, maar dezelfde beginselen zullen gelden ten aanzien van het bemiddelend optreden van de rechter. Het faillissementsvomiis werd vernietigd aangezien de beslissing gesteund was op dokumenten, en o.m. op een deskundigenverslag, dat niet aan de gefailleerde
was medegedeeld. Het Hof overwoog, dat een schending voorlag van:
, ,un principe general de droit que constitue le droit de la defense inseparable de tout acte de juridiction''.
De omstandigheid, merkt het hof op, dat het faillissement ambtshalve
wordt uitgesproken betekent niet dat de contradictoire behandeling niet
hoogstwenselijk zou zijn. lntussen was gebleken dat de vennootschap
inderdaad in de voorwaarden van faillissement verkeerde, en werd het
door het hof uitgesproken op grond van diens eigen vaststellingen, meer
dan een jaar echter na de oorspronkelijke faillietverklaring.
Ook het recht om zich door een raadsman te laten bijstaan is een wezenlijk
aspekt van de rechten van de verdediging. In de depistagediensten wordt
hierop nauwgezet gelet. De opgeroepen bedrijfsleider wordt uitdrukkelijk
verzocht zich te doen vergezellen van zijn raadsman. De onderhandelingen die later zullen worden aangeknoopt in het kader van de herstrukturering, worden in de regel gevoerd tussen de advokaten, en met hun
onmiddellijke bijstand. De rechter zelf wordt in de regel bij deze onderhandelingen niet al te sterk betrokken.
Een niet te verwaarlozen voordeel van de bemiddelingsprocedure is de
snelheid waarmede de zaken kunnen worden afgehandeld. Dit hangt
samen met het feit dat naar oplossingen wordt gezocht, niet naar gerechtelijke uitspraken. Tenslotte behoudt de rechter steeds een stok achter de
deur: desgevallend kan hij het faillissementsvonnis uitlokken, of de partijen te verstaan geven dat bij gerechtelijke betwisting de uitslag niet sterk
verschillend zou zijn van wat hij nu, in de bemiddelingsprocedure, voor-:
houdt.
De rol van de rechter in deze procedure is dus niet zeer duidelijk. Onmiskenbaar doet de rechter hier meer dan recht spreken, een geschil naar

(llS) J.T., 1975, biz. 346, met cone!. adv. gen. Marchand.
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recht, of zelfs naar billijkheid, beslechten. In de regel maant hij de partijen
aan hem een aanvaardbaar reorganisatieplan of voorstel van akkoord voor
te leg gen. Hij zal dit dan sanctioneren met het gezag van zijn goedkeuring.
De oplossing zelf wordt meestal uitgewerkt onder de advokaten: de
rechter is catalysator, geen partner in de discussie. Daarom kan hij ook
geen regeling opleggen, doch het is wel aannemelijk dat hij over indrukwekkende argumenten beschikt om de partijen te overtuigen en hen voor te
houden een voorstel niet af te wijzen. Tenslotte toetst hij de uitgewerkte
regeling bv. op haar haalbaarheid: deze beoordeling verschilt evenwel
niet wezenlijk van de toetsing die de rechtbank bij de homologatie van
concordataire voorstellen doorvoert.
Het gebruik van deze procedure in ondememingszaken lijkt slechts mogelijk zolang de partijen een zekere gerichtheid bewaren op het uiteindelijke
voortbestaan van de ondememing, of van hun rechtsbetrekking. Indien
deze bereidheid niet meer voorzit, kan de precontentieuze fase slechts tot
mislukking leiden.
De houding van het ondememingsleven ten aanzien van de diensten voor
handelsonderzoek blijkt geevolueerd te zijn van aanvankelijk een aarzelende houding tot het erkennen van de onmiskenbare gunstige resultaten
die door deze diensten worden geboekt. Vele ondememers blijken de
benadering van de rechtbanken gunstig te beoordelen: ondememingen
hebben er belang bij dat zieke bedrijven zo vlug mogelijk worden opgespoord. Dit vrij positieve onthaal treft men ook aan in de aktie van de
hiema te bespreken Bankcommissie.
Kritiek tegen deze diensten werd hoofdzakelijk van gerechtelijke zijde
gehoord. Dit onderstreept de noodzaak een aangepaste administratieve
omkadering te verschaffen voor deze nochtans als noodzakelijk erkende
aktiviteit.

III. DE BANKCOMMISSIE

41. Deze instelling wordt in de literatuur herhaaldelijk aangeduid als
quasi-jurisdictie waarbij niet duidelijk is of men hier de bestuursfunctie
dan wel de functie van informele geschillen-oplossing bedoelt.
Vooraleer de wijze toe te lichten waarop de Bankcommissie in het verleden is tussengekomen, vooreerst een korte toelichting op haar statuut en
organisatie.
De Bankcommissie is een met rechtspersoonlijkheid bek:lede overheidsinstelling, opgericht in 193 5, belast met de taak toezicht uit te oefenen
enerzijds op het bankwezen, anderzijds op de openbare uitgifte van
effekten. Sinds 1935 werden haar bevoegdheden systematisch uitgebreid:
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zij omvatten thans het toezicht op de gehele prive financiele sektor
(banken, spaarkassen, beleggingsfondsen, enz.) en op de informatieverschaffing van aile vennootschappen of instellingen die effekten uitgeven.
In de nabije toekomst wordt laatstgenoemde bevoegdheid uitgebreid tot
het gehele informatiebestel dat beursgenoteerde vennootschappen moeten
naleven.
De Commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden. Opvallend is dat
deze leden benoemd worden in het Iicht van een bepaalde, doch niet strikt
ornlijnde afweging van interessesferen. Daartoe worden voordrachtlijsten
opgesteld die toelaten, zoniet de verbinding te expliciteren met bepaalde
belangengroepen, dan tach te verzekeren dat deze leden, en bijgevolg de
instelling zelf, het vertrouwen zou genieten van de betrokken voordrachtgerechtigden. Anders dan bij de ,paritaire" organen, treft men in de
Bankcommissie geen vertegenwoordigers aan van banken en spaarkassen,
doch minstens 2 personen, die, zonder zelf bij de Ieiding van een gecontroleerde onderneming betrokken te zijn, door deze banken en spaarkassen
worden voorgedragen. Twee andere leden moeten worden voorgedragen
door de Nationale Bank en door het Herdisconterings- en Waarborgsinstituut, terwijl twee overige leden en de voorzitter vrij door de Koning
worden gekozen.
De Bankcommissie geniet van een uitzonderlijk te noemen statuut van
zelfstandighel.d. H:aai 6esflss1ngeii zijn aan geen afgemene voogdUonderworpen. lndividuele beslissingen zijn in vele gevallen niet aan bijzondere voogdijmaatregelen onderworpen. De beslissingen van de Bankcommissie zijn daarom dikwijls administratieve rechtshandelingen die
enkel bij de Raad van State kunnen worden aangevochten. De reglementaire handelingen van de Bankcommissie zijn daarentegen meestal wei aan
voogdij onderworpen: de bekrachtiging of goedkeuring van de voogdijoverheid is meestal verplicht. Deze zelfstandigheid treft men oak aan op
het financiele vlak. De Bankcommissie geniet van eigen inkomsten, haar
uitgaven zijn aan geen machtiging onderworpen. Oak wordt het statuut
van haar personeel door het privaatrecht beheerst.
42. Zoals bij de hiervoor ontlede depistagediensten is er oak bij de
Bankcommissie geen duidelijke aflijning tussen beide (quasi-jurisdictionele) functies. Men komt tot geschillenoplossing binnen het eigenlijke
kader van de bestuurshandeling, en, weliswaar meer uitzonderlijk, oak
omgekeerd. Overigens treedt de Bankcommissie in beide gebieden even
formeel op : de voormelde processuele vormen vinden hier, noch in de
wet, noch in feite toepassing. Precies het informele, weinig ambtelijke
karakter ligt aan de grondslag van de ontwikkeling van de quasi-jurisdictionele geschillenoplossing.
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43. Een eerste domein waarin quasi-jurisdictionele geschillenoplossing
kan worden vastgesteld betreft de tussenkomsten van de Bankcommissie
inzake , ,take-over bids''. Deze verrichtingen veronderstellen wezenlijk
een belangenstrijd: wanneer de ene vennootschap dingt naar de macht in
een andere, ligt de spanning dikwijls aan, en soms over de grenzen van het
conflict. De wetgever had er zich in 1964 toe beperkt deze verrichtingen
aan het toezicht van de Bankcommissie te onderwerpen, zonder te verduidelijken welke de objektieven waren waarmede deze bevoegdheden
dienden uitgevoerd te worden (116). De Bankcommissie heeft dit, ,blanco
mandaat" dan maar zelf ingevuld, en hieraan twee regelen verbonden:
een regel van evenwichtig verloop van de verrichting, en een verplichting
van informatie en openheid(l17). Enkel bij niet-naleving van deze verplichtingen kan de Bankcommissie zich er tegen verzetten(118).
Gezien de nogal uitgesproken conflictuele aard van de verrichting werd de
Bankcommissie als het ware automatisch in de rol van moderator geplaatst
tussen- beide vennootschappen. Bij ernstig meningsverschil dat tot een
open strijd tussen de twee vennootschappen zou leiden spant de Bankcommissie zich in om de partijen te verzoenen, zodat de ,overval" kan
worden omgezet in een door de geviseerde vennootschap goedschiks
kwaadschiks ondergane overname. In een van de vroegste take-over
bids (119) zijn de Bankcommissie, en meer in het bijzonder haar voorzitter
en directeuren, rechtstreeks bij de partijen tussen gekomen, en na onderhandeling hebben zij hen aangezet een akkoordregeling uit te werken. De
verplichtingen die bij take-over bids van de partijen worden afgedwongen
kunnen niet steeds tot de wettelijke bevoegdheid worden teruggebracht.
Aldus ziet men niet in hoe in een take-over bid de beheerraad van de
geviseerde vennootschap gedwongen kan worden stelling te nemen tegenover het bod(120).
De mogelijkheid om effectief tot de oplossing van het geschil te kunnen
bijdragen houdt nauw verband met de eigenlijke bestuursbevoegdheden,
niet enkel omdat deze laatste een ,stok achter de deur zijn", maar ook
omdat zij in samenhang met de geschillenoplossing gehanteerd worden.
Een take-over tegen een te lage prijs roept niet enkel het verzet op van de

(116) Art. 22, § 1, lid 1, W. 10 juni 1964; voor een analyse, zie SCHRANS, G., ,Het openbaar
koopaanbod van aandelen aan toonder", T.P.R., 1965, blz. 19.
(117) Op grand van art. 28 en 29 van bet Bankbesluit.
( 118) Op grand van art. 28, lid 2 of art. 29, lid 2, vanhet Bankbesluit; de bevoegdheid een minnelijke
regeling na te streven heeft enkel betrekking op art. 28.
(119) Waaraver SCHRANS, G., o.c., T.P.R., 1965, blz. 19.
(120) Voor een overzicht van de gedragsnormen die op grand van deze bevoegdheid werden
opgelegd, zowel inzake informatieverschaffing als inzake gedrag, zie: LEBRUN, J., La protection de
l'epargne publique et la Commission bancaire, Brussel, 1979, nr. 765-781.
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beheerders en grootaandeelhouders van de geviseerde vennootschap, hij
roept ook bij de Bankcommissie bezwaar op nu een te lage prijs de
aanspraken van de kleine aandeelhouders-beleggers schendt(121). Derhalve oefent zij druk uit voor de prijsverhoging, wat ook de controle-aandeelhouder kan aanzetten zijn verzet op te geven.
44. In de ondernemingsrechtelijke literatuur hebben de talloze tussenkomsten van de Bankcommissie in het vennootschaps- en ondernemingswezen veel aandacht gekregen. De juridische kwalificatie van deze
tussenkomst blijft nogal onduidelijk (122). Men kan aannemen dat hier de
rechtsband met de bestuurlijke bevoegdheden van de Bankcommissie veel
losser, zo zelfs niet geheel afwezig is. Bij wijze van voorbeeld kan men de
conflicten vermelden tussen meerderheids- of controle-aandeelhouders,
en minderheidsaandeelhouders (123). Deze laatsten worden soms, doch
niet altijd formeel bij de procedure betrokken. In de meeste gevallen is de
Bankcommissie opgetreden ter bescherming van de kleine aandeelhouders, die dikwijls de afwezige aandeelhouders zijn, en per definitie
niet formeel bij de procedure betrokken worden.
Nogal uitgesproken contentieuse vragen worden gesteld bij overdracht
van controleparticipaties, waarbij de controle-aandeelhouders de leiding
overdragen tegen een meerprijs, die de prijs is van een maatschappelijke
functie en derhalve de controle-aandeelhouder aileen niet toekomt. In
menig geval was ook de minderheidsaandeelhouder bij de zaak betrokken,
bijvoorbeeld zo hij bij de Bankcommissie was gaan klagen(124). Doch
men moet opmerken dat in deze gevallen de Bankcommissie niet de
rechten vaststelt van de klager, maar het gedrag voorschrijft van de
controleaandeylhouder, waarbij de klager mede beneficieert.
Hiermede is ook de grens van het niet-contentieuse optreden overschreden. In de meeste gevallen komt de Bankcommissie immers ambtshalve
tussen, onidat men haar zienswijze heeft gevraagd over een bepaalde
(121) Zie Bankcommissie, Jaarverslag 1972-1973, biz. 141 e.v., biz. 149; vgl. Jaarverslag 19711972, biz. 158 e.v.
(122)Zie o.m.: CousY, H., ,Lerole des normes non-juridiques dans le droit", nr. 11 e.v., Be1gisch
Verslag voor het XI• Internationaal Congres voor Rechtsvergelijking; WITIERWULGHE, R., ,La
Commission bancaire, une experience originate de magistrature economique'', in: La Magistrature
economique, 1.5.; BRUYNEEL, A., ,La Commission bancaire beige" ,Banque, 1972, biz. 137 e.v. en
255 e. v.; WYMEERSCH, E., , ,Les operations en bourse ou hors bourse par un dirigeant de societe sur
les actions de sa propre societe ou des societes du meine groupe", Belgisch Vers1ag voor het xr•
Internationaal Congres voor Rechtsvergelijking.
(123) In aangelegenheden zoals: de eerbieding van het voorkeurrecht; de omvang van de beheersremuneraties, de inkoop van eigen aandelen, doch ook: het opstellen van geconsolideerde rekeningen;
zie voor toepassingsgevallen: LEBRUN, J., o.c., nr. 750 tot 857.
(124) De opvattingen van de Bankcommissie werden, als .gedragscode, gesynthetiseerd in bet
Jaarverslag 1978-1979, biz. 103.
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materie ( 125), of nog omdat zij dit op een of andere wijze heeft vernomen,
en hierover de betrokkenen interpelleert. Van geschillenoplossing tussen
partijen is er ternauwernood sprake: er is immers slechts een partij ,.
geplaatst tegen het bestuur. Het bestuur gaat tot belangenafweging over.
Het bijzondere hierbij is de samenval tussen de private belangen van de
aandeelhouders, en het algemeen belang, m.n. behoorlijke werking van
de financiele mechanismen, dat loopt over de bescherming van de belangen van de aandeelhouders. Deze samenval mag niet tot het besluit leiden
dat hier oplossing van strijdige belangen tussen aandeelhouders aileen
voorligt, wat nog niet inhoudt dat deze tussenkomsten met de louter
bestuurlijke vergelijkbaar zijn, gelet op de afwezigheid van bevoegdheid
ter zake.
De Bankcommissie is altijd nogal vaag gebleven bij de omschrijving van
deze tussenkomsten. Gezien een deel ervan kan worden teruggevoerd op
de beginselen van het vennootschapsrecht, spraken sommige rechtsgeleerden van een , ,pretoriaans vennootschapsrecht''. Voor andere regelen is er evenwel geen duidelijk aanknopingspunt: hier maakt de Bankcommissie gewag van goede trouw in het vennootschapsleven, van regelen van b~hoorlijk gedrag, van financiele deontologie, en dergelijke meer.
Hoe vaag deze uitdrukkingen ook mogen zijn, zij verwijzen naar gevallen
waarin de vennootschap zich de regel heeft laten opleggen, omdat zij
ervan overtuigd werd dat dit de juiste oplossing was ( 126). Ook hier wordt
van het ,natuurlijk gezag" gesproken.
Het extrapoleren van de regel die naar aanleiding van een geval werd
geformuleerd geschiedt langs de voorheen vermelde ,quasi-jurisprudentie" (127): de regel wordt erin voorgesteld als geformuleerd naar aanleiding van een bepaald geval, maar geldend als algemeen beginsel voor
gelijkaardige gevallen. De quasi-rechter overschrijdt hier de grens van de
uitspraak met algemene draagwijdte.
45. Als quasi-rechter neemt de Bankcommissie slechts in beperkte mate
de vormen in acht die de jurisdictionele handeling kenmerken.
Geheimhouding is wezenlijk, en wordt strafrechtelijk gesanctio-

(125) Omtrent de belangrijke adviesaktiviteit van de Bankcommissie raadplege men: GELDERS, G.,
,L'experience de Ia Commission bancaire en Belgique", in: Institut d' Etudes europeennes, Les
emissions de titres de societes en Europe et aux Etats-Unis, Brussel, 1970.
(126) Deze wordt gepubliceerd in de jaarvers1agen. Doch het is geen eigenlijke jurisprudentie, maar
vooreerst verantwoording van en toe1ichting bij het bestuurlijk optreden (verslagp1icht: zie art. 41,
Bankbesluit). Niet alle gevallen worden vermeld terwijl de vermelde gevallen van hun feitelijke
samenhang worden ontdaan. Ook wordt het geval slechts uiteengezet in zover dit voor de doctrinevorming belang vertoont.
(127) Art. 40 Bankbesluit.
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neerd(128). Overigens neemt de Bankcommissiy deze regel zeer strikt in
acht: artikel 29 Sv. blijkt wei eens ter zijde geschoven te worden.
De pro.cedures verlopen erg informeel (129-130), meestal mondeling, en
berusten op rechtstreekse contacten met de voorzitter of met de administratie van de Bankcommissie. Raadslieden zijn niet ongebruikelijk, doch
zeer veel wordt rechtstreeks met de onderneming gehandeld. Persoonlijke
verschijning voor de commissie zelfis hoogst ongebruikelijk. De aan de
Commissie gestelde vragen worden toegelicht door de voorzitter of leden
van de administratie, veelal doch niet steeds in het licht van schriftelijke
voorbereiding. N a beraadslaging wordt de beslissing bijna steeds bij
eenparigheid genomen. De beslissingen, zeker van weigering, zijn gemotiveerd(l31). Zij worden medegedeeld, niet bekendgemaakt, zodat derden van hun bestaan niet afweten.
Deze beschrijving van enkele uiterlijke kenmerken van de beslissingsvorming bij deze Commissie geeft slechts een beperkt beeld van de
werkelijkheid. Een bylangrijk deel van de vragen wordt immers afgehandeld op het niveau van de administratie, waar in overleg, door overreding,
soms met gezag het navolgen van de wenselijk geachte gedragslijn wordt
aangeprezen. Veeleer door argumentering, overreding en motivering
worden de ondernemingen ertoe gebracht de opvattingen van de Bankcommissie bij-te-treden,-dan door--het hanteren-van-formee~ juridisGhe
middelen. Ook in die zin is de benadering van de Bankcommissie origineel: uitgerust met een uiterst summier reglementair apparaat, dat de
bevoegdheden en doelstellingen in zeer vage termen omschrijft, wordt de
aanvaarding van de gedragsnorm de geadministreerde bijgebracht door
overreding, door druk op hem uit te oefenen, zodat hij uiteindelijk het
voorschrift als het ware vrijwillig bijtreedt. Daarbij speelt een zekere
onderhandelingsmarge : de geadministreerde wordt niet gesteld voor een
, ,ijzeren wil'', hij kan over bepaalde materies argumenteren, en een voor
beide zijden aanvaardbare ,oplossing" zoeken te formuleren. Deze benadering wordt gevolgd, zowel in zuiver bestuurlijke als in contentieuse
aangelegenheden.
(128) Zie DEL MARMOL, ,La Commission bancaire et le controle des emissions", Rev. Banque,
1955, blz. 7: ,,La deontologie des affaires estun art qui ne s'enseigne pas. Elle se vit, les yeux tournes
vers le ciel"; van dezelfde auteur: ,Juridictions et developpement du droit economique", in
Magistrature economique, IT, 5-10.
(129) Procedures worden aanbangig gemaakt op aile wijzen; uitzonderlijk is een verzoekschrift
vereist dat evenwel niet door bepaalde vormen is beheerst. De kennisgeving van de beslissingen
geschiedtin deregel op dezelfde wijze. Vooreen uitzondering, zie art, 25, § 5, K.B. nr. 185 van 9 juli
1935.
I
(130) Bij contentieuze procedure, zoals inzake take-over bids is mededeling van de stukken vereist en
dit op grand van de gedragsregelen door de Bankcommissie zelf geformuleerd.
(131) Zie bv. art. 29, lid 2, Bankbesluit.
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46. Een korte rechtsvergelijkende noot kan hieraan worden toegevoegd.
V ergelijkbare organen in het buitenland blijken vergelijkbare praktijken
ontwikkeld te hebben. Aldus treedt de Franse 'Cob' op om advies te
verstrekken zelfs in contentieuse zaken, terwijl zij een goed uitgeruste
dienst heeft voor de behandeling van klachten. Indien niet zo'n vindingrijke jurisprudentie het Iicht heeft gezien, kan dit hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de duidelijkheid, resp. deficH~ntie van het Franse
tegenover het Belgische vennootschapsrecht(132).

IV.

DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

47. Deze Commissie werd ingesteld bij artikel14 van de wet van 17 juli
197 5 op de boekhouding ( 13 3). De taak van Commissie omvat, behoudens
advies aan de overheid, , ,het uitwerken van de leer van het boekhouden en
het formuleren van de beginselen van een regelmatige boekhouding via
adviezen en aanbeveling''. Laatstgenoemde , ,adviezen en aanbevelingen'' worden verstrekt niet enkel aan de overheid, maar ook aan particulieren, waaronder ondernemingen, beheerders, revisoren, accountants,
enz.
De Commissie voor boekhoudkundige normen heeft geen jurisdictionele
bevoegdheid(134).- Zij is eerder een orgaan voor paranormering vermits
zij de abstracte norm moet vaststellen die in de correcte boekhoudpraktijk
behoort nageleefd te worden. De adviezen van de Commissie hebben
daarom steeds algemene draagwijdte, wat dus afwijkt van het fundamenteel beginsel dat de rechter niet bij algemene norm uitspraak doet.
De Commissie werd bevoegd verklaard ook aan particulieren adviezen te
verstrekken. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op vragen die voor
de om advies verzoekende partij, of partijen, worden betwist. Ongeacht of
zij kennis van deze betwisting heeft, toch spreekt de Commissie zich uit
bij algemene norm ( 135), en laat de uitvoering hiervan aan de betrokkenen
over. Het komt frequent voor dat dergelijke vragen werden voorgelegd
niet enkel aan de Commissie, maar ook aan de leden van de administratie
van de Commissie. Ofschoon zij zelf niet altijd van aard en omvang van de

(132) Voor verdere bijzonderheden, zie: WYMEERSCH, E., ,De controle op de effektenrnarkten in de
Europese Gerneenschappen", in Commissie van de Europese Gemeenschap, Reeks ConcurrentieHarrnonisatie van wetgeving, d. 31-32 en 33.
(133) Ingesteld bij K.B. van 21 okt. 1975.
( 134) Dit werd uitdrukkelijk van de hand gewezen tijdens de parlernentaire bespreking van de wet van
17 juli 1975, zie Karner (1974-1975), 436, nr. 2, biz. 32 (verslagvan de HeerFALLON); zie ook VAN
HULLE, K., ,De boekhouding en de jaarrekening van de ondemerningen", B .R .H., 1981, biz. 19-20.
(135) Luidens het voorrnelde verslag FALLON: ,advies van algernene strekking". Deze adviezen
worden gepubliceerd in het Bulletin van de Cornrnissie voor boekhoudkundige norrnen.
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achter de vraag schuilende meningsverschillen zijn gei:nformeerd, geven
zij hun opinie over de toe te passen regel.
Gelet op de voormelde aard van deze adviezen, is het logisch dat de
betrokkenen door de Commissie niet worden gehoord, dater geen uitwisseling is van argumenten, enz.
Of aan de stellingnamen van de Commissie voor boekhoudkundige normen ook rechtsgevolgen kunnen vastgeknoopt worden, vergt een genuanceerd antwoord. Als dusdanig zijn deze adviezen niet verbindend.
Aangezien zij evenwel de regel van de behoorlijke boekhoudpraktijk
bevatten, behoren zij door de beroepsbeoefenaar nageleefd te worden,
telkens zij toepasselijkzijn, tenzij de beroepsbeoefenaar redenen heeft om
de boekhoudadviezen van de Commissie ter zijde te schuiven(136).
Bij de beoordeling van beroepstekortkomingen van revisoren, accountants, e.d.m. zullen de disciplinaire instanties niet-verantwoorde miskenning van de regelen die in bedoelde adviezen zijn bekendgemaakt als
een beroepsfout kunnen aanmerken(137). Op het vlak van de civiele
aansprakelijkheid van de revisoren, beheerders, enz. zal men met deze
adviezen rekening kunnen houden in de mate dat zij de op dat ogenblik
correcte boekhoudpraktijk weerspiegelden, en daarenboven geen ernstige
redenen voorlagen voor de afwijkende stellingname van beheerders of
revisoren(138). Het ligtvoor de hand dat indien het advies werd uitgelokt
door de personen die het later niet hebben nageleefd, de rechtbank in de
regel een fout zal kunnen vaststellen. Tenslotte, op het vlak van de
onrechtmatige daad in het algemeen, geven deze adviezen gestalte aan de
gedraging die men in onze samenleving van correcte beheerders en
boekhouders mag verwachten.
V.

DE COMMISSIE VOOR 0VERHEIDSOPDRACHTEN

48. Deze Commissie is de opvolger van de vroegere Permanente Commissie voor de openbare aannemingen, die op haar beurt de CommisSie

(136) Vgl. CousY, H., o.c., nr. 13, die oak verwijst naar VANUYTVANCK, J., ,Competences et
responsabilites respectives dans !'etablissement des comptes annuels", Studiedag Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, 29 sept. 1980.
(137) Dit wordt van de hand gewezen door CousY, H., o.c., en door VANUYTVANCK, J., gecit.
waarnaar hij verwijst; op grand van het argument dat nergens in de wet een dergelijke verwijzing
wordt opgelegd. Dit zou eerst anders zijn nadat het Instituut voor Bedrijfsrevisoren deze normen zou
hebben overgenomen. Het formuleren van de boekhouddoctrine behoort niet tot de wettelijke taken
van het Instituut.
(138) Voor de beheerders zal men dit als een beheersfout, in de zin van art. 62, lid I, Venn.W.
kunnen interpreteren. De strikte aansprakelijkheid op grand van art. 62, lid 2, Venn.W. die, in het
Iicht van art. 77, lid 2, Venn.W. voor overtredingvan de wetgeving geldt, kan evenwel niet worden
uitgebreid tot deze afgeleide normen.
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van het Algemeen Lastencohier van de Staat opvolgde(l39). Zij bezielt
het overleg en de samenwerking tussen het bestuur en de aannemersbedrijven ( 140). Haar taak is adviserend: aile ontwerpen van reglement of
omzendbrief betreffende overheidsopdrachten dienen voorafgaandelijk
aan de Commissie te worden voorgelegd. De Commissie stelt verbeteringen voor, werkt een bepaalde interpretatie uit van de bestaande wetsbepalingen, en legt deze neer in een proces-verbaal(141). Deze interpretatie
wordt niet gepubliceerd tenzij na goedkeuring door de Eerste Minister,
wat naar verluidt in de regel het geval is. Zonder verbindend te zijn,
hebben deze adviezen en interpretaties een bijzondere kracht, gelet op de
deskundige en paritaire samenstelling van de Commissie die het verslag
heeft opgesteld.
Adviezen worden uitgelokt, ofwel door de betrokken overheidsdiensten,
ofwel door de Federatie van de Bouwnijverheid, desgevallend door een
individuele aannemer. Geschillen worden niet aan de Commissie voorgelegd, en in de regel weigert zij een dossier te onderzoeken zo blijkt dat het
geschil aanhangig zal worden gemaakt. Doch zij komt tussen in materies
waarover in het algemeen verscheidenheid van mening bestaat, bv. tussen
de administratie en de bouwnijverheid(l42). De interpretatie door de
Commissie gegeven heeft dan ook de waarde van een abstrakt gehouden
vorm van interpretatie die tot niet verbindende doch ruim aanvaarde
interpretaties leidt en in sommige gevallen een meningsverschil bijlegt.

VI.

DE EUROPESE COMMISSIE HANDELEND IN KARTELZAKEN

49. In het kader van haar toezicht op mededingingsbeperkende overeenkomsten blijkt de Europese Commissie eveneens betrokken te zijn geweest bij het regelen van geschillen tussen ondememingen, waarbij het
akkoord of de dading niet enkel aan haar toestemming onderworpen was
gezien eventueel gevaar voor inbreuk op artikel 85, maar ook waarin de

(139) OpgerichtbijK.B. 5 okt. 1955, gew. bij K.B. 14dec. 1960, enopnieuw gew. bijK.B. 11 aug.
1972 (B.S., 6 sept. 1972).
(140) De samenstelling van de Commissie is zeer ruim: behoudens een voorzitter en een ondervoorzitter, afgevaardigden van aile betrokken administraties en overheidsbedrijven, afgevaardigden van
het Hoog Comite van Toezicht, het Rekenhof, het Be1gisch Instituut voor normalisatie, afgevaardigden van werknemers en werkgevers.
(141) FLAMME, DEGRANDRYenMA1HEI,o.c., enFLAMME, Traite, verwijzen herhaaldelijknaar deze
processen-verbaal.
(142) Zie betreffende deze vertegenwoordiger van het Rekenhof, FLAMME, DE GRAND R Yen MA1HEI,
Kommentaar, nr. 97.
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overeenkomst onder haar hoede gesloten blijkt te zijn geweest (142bis).
Een bekend voorbeeld van de eerste soort overeenkomsten is de dading die
tot stand is gekomen betreffende het gebruik van het merk Penney (143).
Deze overeenkomst werd, na onderhandelingen met de Commissie, door
haar vrijgesteld gezien geen merkbare concurrentiebeperkende gevolgen
overbleven.
Zeldzaam zijn de gevallen waar de overeenkomst als het ware , , voor de
Commissie" worden gesloten.
In haar verslag voor 1977 maakt de Commissie gewag van de overeenkomst gesloten tussen Henkel en Unilever betreffende het gebruik van het
merk Persil voor waspoeder. De Commissie had een procedure ingeleid,
gezien elk van beide ondernemingen eigenaar zijnde van hetzelfde merk
doch voor andere Lid-Staten, import van produkten van de andere producent had geweerd. De Commissie vermeldt: , ,de twee ondernemingen
hebben contact opgenomen over de opmaak van hun respectieve fabrieksmerken. Dank zij dit contact kon een oplossing worden gevonden ... " (144).
Een gelijkaardig beslag kreeg een betwisting tussen Bayer en de Japanse
onderneming Tanabe, opnieuw met betrekking tot hun merken die erg veel
gelijkenis vertoonden. Na procedures ten gronde in de Duitse Bondsrepubliek werd bij de Commissie klacht neergelegd. Tijdens-de-procedurein
Cassatie en na de klacht werd een vergelijk gesloten, waarbij de merken
voldoende gedifferentieerd konden worden. De Commissie merkt op , ,dat
het compromis is gesloten zonder dat zij op de inhoud daarvan invloed
heeft uitgeoefend'' en verwijst naar haar gelijkaardige houding in de Persil
zaak. Een zo nadrukkelijke afwijzing van elk voornemen als verzoener
tussen te komen lijkt merkwaardig (145).

(142bis) Wanneer zij in kartelzaken optreedt, vertoont de aktie van de Europese Comrnissie gelijkenis met de bestuurlijke handeling. Sinds enkele jaren heerst ontevredenheid over de wijze waarop de
Commissie in kartelzaken handelt: ter bestrijding van wil!ekeur werd ook hier jurisdictionalisering
voorgesteld. In de opvatting van o.m. de Unice zou men, in deze jurisdictionaliseringsaktie, technieken kunnen uitbouwen die met de klassieke jurisdictie vee! gelijkenis vertonen. Aldus werd voorgesteld een zelfstandige persoon (,een magistraat op rust") te belasten met een dee! van de voorbereidende procedure, en o.m. het inzamelen vanhet bewijsmateriaal op een preciese, billijke wijze. Hij
zou ook kunnen beslissen of aan bepaalde stukken a! dan niet een vertrouwelijke behandeling moet
worden gegeven, en tenslotte zelfs de feiten kunnen aanwijzen waarop de Comrnissie haar oordeel zou
steunen, zonder dat zij nog nieuwe of andere feiten zou mogen inroepen. Zie o.m. Bulletin VBO,
1980, biz. 1151 e.v.
(143) Beschikking van 23 dec. 1977, PB., 2 maart 1978, nr. L. 60.
(144) Zevende verslag over het mededingingsbeleid, nr. 138 e.v., biz. 120 e.v.; zie ook in de zaak
Zoller + Friihlich/Telemecanique, Negende verslag, rir. 109, biz. 76.
(145) Achtste verslag over het mededingingsbeleid, nr. 125, biz. 101 en 102 en de voetnoot; vgl. ook
de Poroton-zaak, Negende verslag over het mededingingsbeleid, nr. 130, biz. 99 e.v.
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VII.

ANDERE GEVALLEN

50. Vergelijkbare bevoegdheden inzake geschillenoplossing door berniddeling treft men aan in enkele andere bepalingen van economisch
recht, zonder dat duidelijk is of en op welke wijze deze bevoegdheden
werden aangewend. Bij gebrek aan bijkomende informatie, worden deze
gevallen enkel vermeld:
1. De beurscomrnissie heeft, op grond van artikel 92, so, van de
Beurswet, ook tot taak , ,de beroepsgeschillen tussen wisselagenten te
beslechten. De commissie heeft de bevoegdheid van een twistvereffenaar in der rninne" (,amiable compositeur"). Analoge bepalingen
komen voor in buitenlandse beurswetten.
2. Inzake verkoopsweigering(146) kan iedere partij die zich door deze
weigering benadeeld acht, zich wenden, ofwel tot de rechter, ofwel tot
de Commissie tot regeling der prijzen. De Commissie zal bemiddelend
optreden. Mislukt de bemiddeling dan brengt zij over het geschil een
gemotiveerd advies uit ( 147).
3. De Raad voor Econoniische Geschillen kan, inzake dwangkartels,
optreden als scheidsrechter(148). Inzake rnisbruik van economische
machtspositie bevatten de procedureregelen een tweevoudige berniddeling, eenmaal voordeRaad, eenmaal voordeMinister, endittelkens
zo een rnisbruik werd vastgesteld.
De Raad neemt in zijn advies , ,de aanbevelingen (op) die aan diegenen op
wier activiteit het onderzoek betrekking had, behoren te worden gericht
om aan het misbruik een einde te maken (149)'' . Ook de Minister, die de
procedure wil voortzetten ,roept (de betrokkenen) op, hoort hun opmerkingen en richt tot hen de aanbevelingen die hij dienstig acht om aan het
misbruik een einde te maken. Indien deze personen aanvaarden de aanbevelingen ... uit te voeren, wordt de overeenkomst in een proces-verbaal
opgetekend ... Ben bericht dat het tot stand gekomen akkoord vermeldt
wordt ... in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt" (150).
BESLUIT

51. Men kan twee vormen van quasi-jurisdictioneel handelen onderscheiden: het quasi-jurisdictioneel bestuur en de gelijknamige geschillenoplossing. Beide verschijnselen hebben dit gemeen dat zij beogen een
(146) In de gevallen waarin de maximumverkoopprijs door een programma-overeenkomst werd
ingesteld of bij toepassing van art. 2, § I & 2 werd opgelegd.
(147) Art. 2, § 3, lid 2, eerste streepje van de B.W. 22 jan. 1945, W. 30 juli 1971.
(148) Art. 5, !itt. b, c & d, K.B. nr. 62 van 13 jan. 1935.
(149) Art. 13, lid 2, W. 27 mei 1960.
(150) Art. 14, W. 27 mei 1960.
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meer efficiente, doelgerichte rechtsbedeling te verzekeren, het weze op
bestuurlijk vlak of inzake geschillenoplossing. Op beide gebieden
beantwoorden quasi-jurisdicties aan verschuivingen in het klassieke patroon. Deze mutaties zijn reacties op vroegere tekortkomingen, geen
toenaderingen naar een centraal begrip.
De quasi-jurisdictionele bestuursvorm is de best bekende en de meest
verspreide. Hij wil een antwoord verschaffen op het ruim verspreide
verlangen de bestuurshandeling te objectiveren, haar van haar eventuele
willekeur te ontdoen. De jurisdictionalisering situeert zich daarom in een
perspectief van een evolutie naar de rechtsstaat. Doch anders dan bij de
ombudsman, wordt hier niet zozeer op de inhoud van de bestuurshandeling gelet, dan wel op de begeleidende vormen waarin zij tot stand
komt. De rechtspraak vervult een belangrijke rol bij dit jurisdictionaliseringsproces. Dit laatste omkadert de bestuurshandeling. Vooral ten aanzien van de bestuurshandelingen met discretionaire elementen, poogt de
rechtspraak het bestuur te begeleiden, niet door de handeling inhoudelijk
te beoordelen, doch door externe, voorai proceduriele voorschriften of
waarborgen in te bouwen.
Welke bestuurhandelingen aan dit jurisdictionaliseringsproces moeten
worden onderworpen, en of desgevallend alle bestuurshandelingen hieronder zouden kunnen worden begreperi, kan niet in algemene termen
worden beantwoord. Ofschoon het begrip wellicht nog verfijnd zal
moeten worden duidde de Raad van State de constitutieve handelingen aan
als mogelijke kandidaten voor jurisdictionalisering. Wanneer conflictuele
verhoudingen zijn ontstaan is er onmiskenbaar een nog sterkere behoefte
aan jurisdictionalisering, bv. bij het georganiseerd, of zelfs bij het willig
of hierarchische beroep.
Enkele gevallen van quasi-jurisdictionele geschillenoplossing werden
aangetroffert. Zij vertonen onderling aanzienlijke verscheidenheid. Deze
techniek beantwoordt immers aan een andere behoefte, die ten dele wordt
gecreeerd door de tekortkomingen van de jurisdicties (traagheid, stroef:
heid van de gerechtelijke procedure, vereiste der formele argumentering,
openbaarheid, onvertrouwdheid van de magistraten met technische vragen, of met het beroepsrnidden, enz.). Doch er is meer. Vooral in het
economisch leven ontwaart men de behoefte, niet zozeer aanjurisdicties,
doch wel aan geschillenoplossing. De verzoening is de best bekende vorm
van deze geschillenoplossing, maar meerdere andere tussenstadia zijn niet
ondenkbaar. Deze functie wordt slechts in bepaalde, relatief homogene
sectoren uitgeoefend: men denke aan de corporatieve organisaties, waar
de corporatie geschillen tussen de leden tracht op te lassen door berniddeling ; men denke verder aan de vrij besloten kring van de financiele
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wereld, of aan de accountants. Een algemeen, aile gebieden overkoepeld
orgaan werd niet aangetroffen. Ofschoon enkele sectorii:!le private initiatieven(151) bekend zijn, valt ook bier geen ruimer opgevatte bemiddelingsopdracht aan te wijzen. Op vroegere bijeenkomsten terzake economische magistratuur werd er voor gepleit deze taak op te dragen aan de
,economische magistraat". Doch alternatieve wegen liggen open: men
zou, met de bijstand van de rechtbank, binnen de betrokken middens
geschillencommissies kunnen organiseren, die tot taak zouden hebben,
niet enkel geschillen naar recht te beoordelen, maar in de eerste plaats naar
een oplossing te sporen. Een dergelijk tussenstadium tussen loutere verzoening en jurisdictie zou ongetwijfeld een verrijking, een verfijning
uitmaken in onze rechtsbedeling.

SOMMAIRE
LA FONCTION QUASI-JURIDICTIONNELLE

La notion de « quasi-juridiction, semble etre employee dans la litterature juridique tant
pour designer cette forme de I' administration qui se munit des formes de la juridiction, que
pour situer certaines techniques de solution de conflits qui se rapprochent plus cl~. la
conciliation que de la juridiction.
L'action administrative revet souvent certaines formes de lajuridiction, notamment pour
rnieux pouvoir equilibrer les interets en question ou pour rendre son action plus convainquante et des lors plus effie ace. ll s' ensuit que la distinction entre I' administration et Ia
juridiction, deja tres controversee en devient de plus en plus floue. Le controle juridictionnel de I' acte administratif est devenu tellement large et precis que I' on ne peut que relativer
Ia signification de cette distinction, et plutot souligner Ia parente fondamentale des deux
categories d'actes.
L'administration quasi-juridictionnelle peut utilement etre analysee au moyen de l'emmeration des caracteristiques qui Ia differencient de !'administration ordinaire. L'auteur
compare les regles de constitution et de fonctionnement de certains organismes essentiellement dans de domaine de !'administration economique. II constate de nombreuses
gradations, allant d'une juridictionalisation minimale jusqu'a Ia prise de decision dans des
formes et selon des regles qui s'apparentent au processus de decisionjuridictionnel. Parmi
ces caracteristiques, on peut mentionner: l'independance de !'administration, Ia nature de
l'acte accompli, le pouvoir plus ou moins discritionnaire, les voies de recours, les formes
processuelles, etc.
On constate que parfois Ia solution des conflits n' est pas assumee par les seules juridictions
de l'ordre judiciaire ou administratif, mais se deroule en dehors des cadres traditionnels
(!51) Men kan hierbij gewag maken van de branche-geschillencommissies die conventioneel werden
ingesteld voor de textielreiniging, de meubelhandel en de reisagentschappen. Daarenboven zou men
ook de Jury voor Eerlijke Praktijken inzake Reklame tot op bepaalde hoogte hiermede kunnen
vergelijken: zie STUYCK, J., ,Zelfdiscipline inzake reklame: kritische evaluatie van de Belgische
praktijk", S.E. W., 1981, biz. 91. e.v.
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p.ex. parce que les parties prMerent donnerune solution au probleme, plutot que d'exacuber le conflit en recherchant la solution en droit. Dans le secteur economique on rencontre
plusieurs instances qui, parfois en marge de leurs competences legales, s'efforcent de
mener les parties a une solution amiable, du probleme, souvent sous pression de leur
autorite morale ou en maniant une douce pression. Juridiquement, on peut comparer ces
interventions a de la conciliation, bien que de nombreuses variantes et gradation peuvent
etre constatees.
Des cas d'application de cette technique de solution des conflits se rencontrent dans
I' action du Comite superieur de controle, des services dits des« enquetes commerciales ,,
qui agissent essentiellement mais pas exclusivement dans le recherche des faillites, la
Commission bancaisre, notamment en matiere d'offres publiques d'achat ou dans le
domaine des conflits entre actionnaires. Moins prononces sont les interventions de la
Commission des normes comptables, ou la Commission des commandes publiques, dont
les declarations s'apparentent plutot a des regles quasi-normatives.

SUMMARY
THE "QUASI-JURISDICTIONAL'' FUNCTION

In the available literature, the concept of "quasi-jurisdiction'' would appear to mean quite
distinct things. The best-known of these is the quasi-jurisdictional administration, the other
being the -increasing-number of quasic.:jurisdictional forms-of settling disputes.
In many respects administrative acts assume the outward form of jurisdictional acts, which
serves to obfuscate even further the already heavily disputed dividing line between
administration and jurisdiction. The ever-increasing trend in jurisdictional assessment of
administrative acts leads one to qualify the importance of this distinction and to draw
attention to the relationship between the two categories of acts.
Quasi-jurisdictional administrative acts can best be defined by mentioning those elements
which characterise the "jurisdictionalisation" of administrative acts. In this context, the
author compares the operational rules of a number of bodies, mainly in the economic-administrative sector. What is particularly interesting is the number of gradations, ranging
from a minimum of "jurisdictionalisation" to decision-making techniques which essentially are the same as those of the judiciary. These factors are: independence of the
person committing the act, the nature of the act, the existence or absence of discretion,
appellate proceedings, procedural formalities, etc.
In our legal system, disputes are not settled exclusively by judicial instances. It is possible
to discern a need for 'proceedings outside the normal channels, e.g. because the parties
accord greater importance to solving the problem than solving the dispute. In the economic
sector, there are a number of instances with, whilst remaining within their statutory
competence, intervene in disputes in order that, after negotiation and mediation, mostly
with a hidden threat, the parties be provided with a framework within which they can settle
the disputes themselves. In legal terms, this type of intervention can be compared to a
settlement out of court, although it is possible to discern a number of degrees and variations
in the context.
Practical examples of this method of settlement can be found with the Higher Supervisory
Committee (Hoog Comite van Toezicht), the Commercial Practices Investigation Depart-
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ment (Diensten voor Handelsonderzoek) at a stage preceding bankruptcy proceedings, and
the Banks Committee (Bankcommissie) where take-over bids or conflicts between shareholders arise. Less clear-cut cases can be found with the Committee for Accountancy
Ethics (Commissie voor Boekhoudkundige Normen) and the Committee for Administrative Tasks (Commissie voor Overheidsopdrachten), which in fact are closer to quasilegislative bodies.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE QUASIJURISDIKTIONELLE FUNKTION
Der Begriff ,Quasi-Jurisdiktion" wird in der Rechtsliteratur offenbar in zwei sehr unterschiedlichen Bedeutungen angewendet; am bekanntesten ist die quasijurisdiktionelle
Verwaltung; nebenher st6Bt man immer mehr auf Formen einer quasijurisdiktionellen
Streitschlichtung.
Auf vielen Gebieten nimmt die Verwaltungshandlung die auBerlichen Formen einer
jurisdiktionellen Handlung an. Dadurch verwischt sich die schon sehr angefochtene
Scheidungslinie zwischen Verwaltung und Jurisdiktion. Die sich sehr stark ausbreitende
jurisdiktionelle Priifung'der Verwaltungshandlung laBt zu, die Bedeutung dieses Unterschiedes zu relativieren und die Verwandtschaft zwischen heiden Handlungskategorieen zu betrachten.
Die quasijurisdiktionelle Verwaltungshandlung kann am besten eingeschatzt werden,
indem die fiir diese Jurisdiktionalisierung der Verwaltungshandlung kennzeichnenden
Merkmale genannt werden. Der V erfasser vergleicht dabei die Wirkungsregeln von einer
Reihe von Organen, besonders aus dem Wirtschafts-Verwaltungssektor. Treffend sind die
Steigerungen, die von einer minimalen Jurisdiktionalisierung bis zur Technik der Entscheidungsbildung, in wesentlicher Hinsicht der jurisdiktionellen gleichend, reichen.
Diese Merkmale sind: die Unabhangigkeit der handelnden Person, die Art der Himdlung,
die wohl oder nicht diskretionare Befugnis, die Riickanspruchsmittel, die moglichen
ProzeBverfahren usw.
In unserer Rechtsordnung werden Streitigkeiten nicht nur von Richterkollegien geschlichtet. Man spiirt ein Bediirfnis an Streitbehandlung, auBerhalb des bestehenden Kaders, etwa
weil die Parteien viel mehr die Losung der Frage an- sich schatzen, als die gerichtliche
Schlichtung der Steitigkeit. In dem Wirtschaftssektor findet man mehrere Instanzen die am
Rande ihrer gesetzlichen Befugnis oder ihres nicht nur erweiterten Bereichs, in Streitigkeiten vermitteln urn, nach Verhandlung und Zwischenkunft, meistens mit einer Argumentation ad hoc, die Parteien zu der Erarbeitung einer Reglung anzuregen die ermiiglicht das Problem selbst zu losen. Juristisch kann man diese Intervenienzen mit einer
Versohnung vergleichen, obwohl dabei zahlreiche Steigerungen und V arianten festgestellt
werden kiinnen.
Anwendungsfalle dieser Technik der Streitschlichtung findet man bei dem Hohen
Aufsichtsrat (Hoog Comite van Toezicht), den Dienststellen der Handelsuntersuchung in
der Phase vor dem Fallissement, bei dem Bankausschuss, u.a. bei ,,take-over bids'' oder
Konflikten zwischen Aktionaren. Weniger deutliche Faile ergeben sich bei dem Ausschuss
fiir Buchfiihrungsnormen und dem Ausschuss fiir Obrigkeitsauftragen, die im Grunde den
quasinormativen Organen naherkommen.

885

