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I. INLEIDING

1. Het onderzoek van de gevolgen van een bodemvonnis wanneer
voordien een andersluidende beslissing in kort geding is geveld,
vereist vooreerst een duidelijke omschrijving van de werking van de
bodembeslissing op de beslissing in kort geding(l).
De rechter in kort geding beslist of er in de gegeven omstandigheden
aanleiding is tot het bevelen van een voorlopige maatregel, tot het
opleggen van een voorlopige maatregel, tot het opleggen van een
,billijke wachttoestand".
Nu brengt deze beslissing geen nadeel toe aan de zaak zelf (art. 1039
Ger.W.), hetgeen juist uitgelegd, betekent dat de bodemrechter zich
niet mag gebonden achten door de uitspraak van de rechter in kort
geding. De rechter ten gronde beoordeelt volledig vrij de hem voorgelegde rechtszaak, zowel in feite als in rechte(2). Maar hij mag de
beslissing ook niet negeren.
De bodemrechter kan derhalve niet beslissen dat er geen aanleiding
was om in de gegeven omstandigheden de opgelegde maatregel te
bevelen. De bodemrechter kan enkel een beslissing nemen ten gronde, die voor gevolg kan hebben dat de voorlopige maatregel ophoudt
uitwerking te hebben.
Anders dan de rechter die uitspraak doet op verzet of in hoger
beroep, kan de bodemrechter derhalve niet oordelen dat de rechter
(*) Bijgewerkte tekst van de uiteenzetting op de studiedag van het Interuniversitair Centrum
voor Gerechtelijk Recht, gehouden te Antwerpen op 11 oktober 1985.
(I) Er is daarbij in wezen geen onderscheid te maken tussen een bes!issing in kort geding,
gewezen in eerste aanleg of in hoger beroep.
(2) VAN REEPINGHEN, C., Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, Brussel, Belgisch
Staatsblad, 1964, 52; CAMBIER, C., Droitjudiciaire civil, II, La competence, Brussel, Larcier,
1981, 333; LEBOUCQ, E. en VAN EECKHOUTTE, W ., ,Het sociaalrechtelijk kort geding",
R. W., 1982-1983, (1089), 1095; LINDEMANS, D., Het kort geding, Antwerpen, Kluwer, 1985,
nr.28, p.22.
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in kort geding zich vergist heeft, of de wet verkeerd heeft toegepast.
Hij kan m.a.w. niet oordelen dat, na onderzoek ten gronde van de
rechten van de partijen, de omstandigheden niet de gevorderde
maatregel vereisten. Dat zou een miskenning zijn van het gezag van
gewijsde van de beslissing in kort geding(3).
Deze beschikkingen bezitten inderdaad, zoals elke eindbeslissing(4),
onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde beperkingen (zie
artt. 23-27 Ger. W. ), het gezag van het rechterlijk gewijsde vanaf de
uitspraak (zie art. 24 Ger. W.) en dit zolang zij niet door een andere
beslissing ongedaan zijn gemaakt(5). De uitspraak in kort geding
heeft dus, wat betreft de voorlopige maatregel die werd bevolen, wei
gezag van gewijsde, ook ten aanzien van de rechter die over de grond
van de zaak oordeelt, zonder evenwel invloed te kunnen uitoefenen
op het bodemgeschil(6).
Ten gevolge van het andersluidend vonnis kan enkel de , ,voorlopige''
positie van partijen wijzigen. Ter uitvoering van het vonnis zal deze
wijziging plaatshebben door bijvoorbeeld de teruggave van hetgeen
voorlopig aan de eiser in kort geding toegekend was, of door opheffing van het stakingsbevel, of door beeindiging van het voorlopig
gegeven mandaat, of door wederintrek van een voorlopig uitgedreven huurder, of door teruggave van de ptijs van verkochte waren.
2. Vanaf welk ogenblik heeft het andersluidend bodemvonnis deze
,uitvoering - ophoudende" uitwerking op de beslissing in kort
geding? Wegens de onafhankelijke werking van de bodembeslissing
ten aanzien van de beslissing in kort geding, kan moeilijk worden
aangenomen dat, bij andersluidend bodemvonnis, de in kort geding
(3) LINDEMANS, D., o.c., nrs. 446-447, p. 229-230.
(4) Een vonnis is een eindvonnis, aldus artikel19, eerste lid, Ger.W., ,in zover daarmee de
rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij
de wet bepaald". V olgens artikel24 Ger. W. is het gezag van gewijsde aileen verbonden aan
eindbeslissingen, maar deze omvatten ook de beschikkingen in kort geding (VAN REEPINGHEN,
C., o.c., I, 52; MAHAux, P., ,Ret rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek", R. W.,
1971-1972, (105), 113; F'ETTWEIS, A., KOHL, A. en DE LEVAL, G., Etements de Ia procedure
civile, I, Luik, Presses Universitaires de Liege, 1983, nrs. 363-365, p. 202-203.
(5) Cass., 6 februari 1930, Pas., 1930, I, 87, conclusie van procureur-generaal P. LECLERCQ,
J. T., 1930, 149 en Jur. Comm. Br., 1930, 169; LECLERCQ, P ., conclusie voor Cass., 6februari
1930, Pas., 1930, I, 87; VAN LENNEP, R., Het kort geding, Burgerlijke Rechtbank- Handelsrechtbank, Brussel, Standaard, 1951, 426; VAN REEPINGHEN, C., ibid.; F'ETTWEIS, A., KOHL,
A. en DE LEVAL, G., Etements de pa procedure civile, I, nr. 367, p.204; LINDEMANS, D.,
o.c., 19, nr. 23, die in voetnoot (57) aldaar nochtans melding maakt van een aantal min of
meer afwijkende opvattingen in de rechtsleer.
(6) LEBOUCQ, E. en VAN EECKHOUTTE, W., o.c., R. W., 1982-1983, 1095; LINDEMANS, D.,
o.c., nr.28, p.22; Arbh. Luik, 3juni 1983, J.T.T., 1984, 271; contra, doch ten onrechte:
CAMBIER, C., o.c., II, 333; DE LEVAL, G., ,L'examen du fond des affaires par le juge des
referes", J. T., 1982, (421), nrs. 9 en 14, p. 422-423.
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genomen voorlopige maatregelen reeds ophouden uitwerking te hebben vanaf het tijdstip van de uitspraak van de rechter ten gronde(7).
Een redelijke oplossing lijkt erin te bestaan het bodemvonnis dit
effect te Iaten sorteren vanaf het ogenblik dat deze beslissing op een
duidelijke, ondubbelzinnige wijze is ter kennis gebracht van de partij
die de voorlopige maatregel in kort geding heeft verkregen. Dit is
zeker het geval vanaf de betekening aan deze partij, van de uitspraak
ten gronde, maar dit kan ook reeds vanaf een vroeger tijdstip, van
zodra duidelijk de wil tot uiting wordt gebracht dat de in kort geding
bevolen maatregelen ophouden uitwerking te hebben.
3. De rechtspraak en de rechtsleer waarin wordt bepaald welke de
concrete gevolgen zijn van een andersluidende beslissing ten gronde
op de beslissingen in kort geding, zijn vrij schaars. Daartegenover
staat dat al een paar maal zeer duidelijk is omschreven wat, in het
algemeen, het lot is van de beslissing in kort geding nadat ten gronde
een beslissing is gewezen.
Het Hof van Cassatie besliste daaromtrent dat ,indien de aldus
genomen voorlopige maatregelen een einde nemen wanneer de beslissing is gewezen waarbij de hoofdaanleg wordt afgesloten, deze
laatste beslissing daarom niettemin het vonnis laat bestaan dat die
voorlopige maatregelen bevolen had, en dus, (... ), op dat vonnis geen
enkel terugwerkend uitwerksel had"(8).
Tien jaar voordien, in 1930, schreef procureur-generaal Leclercq
reeds, tot staving van zijn zienswijze dat een cassatievoorziening
tegen een beslissing in kort geding mogelijk is zoals tegen elke andere
uitspraak, in dat verband het volgende(9):
,La decision sur refere, de meme qu'elle est definitive pour le juge des referes, est
definitive pour le juge au principal, en ce sens que le juge au principal, d'une part,
ne peut la reviser et dire que le juge des referes s'est trompe; d'autre part, ne pourra
faire qu'elle n'ait pas ete rendue et ait produit son effet."

4. Meer concreet in verband met de gevolgen van een wijzigende
beslissing in hoger beroep enerzijds en een andersluidende beslissing
ten gronde anderzijds is de conclusie van advocaat-generaal Krings
(7) Bij bervorming in boger beroep daarentegen boudt bet vonnis van de eerste recbter op
gezag van gewijsde te bebben vanaf de dag van de bervormende of vernietigende beslissing
(zie art. 26 Ger. W .; KOHL, A., ,Appel en matiere civile, sociale et commerciale", in R.P.D.B.,
Complement VI, Brussel, Bruylant, 1983, nr.1106, p.l04.
(8) Cass., 7 juli 1941, Arr. Verbr., 1942, 166, Juristenblad, 1941-42, 618 en Pas., 1942, I, 278,
noot R.H.
(9) Conclusie bij Cass., 6 februari 1930, Pas., 1930, I, 87, i.b.b. 103.
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bij bet Benelux-Gerecbtsbof in de zaak N. V. v/b Edgard Vanscboonbeek-Limbuterm i.v.m. de tenuitvoerlegging van een verbeurde
dwangsom wanneer de titel is teniet gedaan in de loop van maar v66r
de beeindiging van de tenuitvoerlegging.
Hij onderstreept bet reeds gesignaleerde fundamenteel onderscbeid
tussen de werking van een andersluidende beslissing op verzet of in
boger beroep en een andersluidende beslissing ten gronde.
Met betrekking tot bet boger beroep stelt bij:
, ,Nu kan het wel voorkomen dat, ingevolge het ingestelde rechtsmiddel, de beslissing
van de rechter in kort geding teniet wordt gedaan. Dit betekent dan dater geen reden
aanwezig was em een voorlopige maatregel te treffen(lO) (. .. )".

En wat verder verklaart hij in verband met een andersluidende
beslissing ten gronde:
,Het feit, dat bij uitspraak over de zaak zelve blijkt dat de oorspronkelijke
hoofdvordering niet gegrond zou zijn, behelst geen afkeuring van de voorlopige
maatregelen die in kort geding zijn getroffen. M.a. w. de titel van die voorlopige
maatregelen is dus rechtsgeldig gebleven en de uitvoering ervan houdt pas op bij
de definitieve uitspraak over de zaak zelve(ll)."

Dat bij deze citaten geen melding is gemaakt van enige Belgiscbe
doctrine, kan verwonderlijk lijken, maar er blijkt irtderdaad geen
auteur te vinden te zijn die deze problematiek in bet bijzonder heeft
onderzocbt(12).
5. De voormelde citaten omscbrijven zeer pertinent de werking van
een andersluidend bodemvonnis: uit zo'n andersluidend vonnis kan
niet worden afgeleid dat er geen aanleiding was om in de gegeven
omstandigbeden de opgelegde maatregel te treffen. Alleen boudt de
voorlopige maatregel op uitwerking te bebben door bet bodemvonnis.
(10) Conclusie bij Benelux-Gerechtshof, 14 april1983, R. W., 1983-84, (223), 226 en Jur. Ben.,
1983, (84), 90 en 91.
(11) Ibid., 227.
(12) VAN LENNEP, R., Het kort geding, Antwerpen, 1951, 448, beperkt er zich toe de theorie
van MEIJERS omtrent het Nederlandse recht bij te vallen, MOREAU, A., De lajuridiction des
rejeres, Brussel, 1890, m. 33, p. 31, behandelt het vraagstuk vanuit de vaststelling dat ,Ia regie
de !'inexistence de Ia chose jugee a done un caractere absolu", zodat partijen zich ten gronde
niet op de beslissing in kort geding kunnen beroepen.
De bodemrechter kan volgens hem , ,compenser eventuellement par une reparation precuniaire
le dommage qui a pu resulter de !'execution d'une ordonnance rendue mal a propos". Zie ook
Kh. Luik (kort ged.), 29 december 1982, Jur. Liege, 1983, 123, noot FETTWEIS, A., J. T., 1983,
70 en R.J.I., 1983, 183, waarbij de voorzitter in zijn beslissing bij voorraad reeds beslist, op
grond van een ruim gelnterpreteerde macht tot zekerheidsstelling van artikel1039, 2° Ger.W.,
hoe de verzekeraars de voorschotten kunnen terugvorderen wanneer later zou worden beslist
dat zij ten omechte werden toegekend.
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De vraag die dan rijst, ligt voor de hand: wat is de concrete draagwijdte van dit ,ophouden uitwerking te hebben"? of, vanuit·een
andere gezichtshoek, wat is het risico voor de partij die zegeviert in
kort geding maar ten gronde in het ongelijk wordt gesteld?
6. Om deze vraag te beantwoorden is het nuttig in het onderzoek.
mede de vraag te betrekken wat de gevolgen zijn van een andersluidende beslissing, wanneer een rechtmiddel is aangewend. Zowel
wanneer een beschikking in kort geding in graad van beroep of op
verzet hervormd wordt als wanneer de beslissing van de bodemrechter in andere zin luidt, kan immers ernstige schade worden veroorzaakt aan de partij aan wie (voorlopig) een bepaald verbod werd
opgelegd of aan wie het bevel werd gegeven (voorlopig) een bepaalde
prestatie te verrichten, indien ook effectief wordt overgegaan tot de
gedwongen tenuitvoerlegging van de beschikking in kort geding, die
uitvoerbaar is bij voorraad (art.1039, lid 1, Ger.W.).
In al deze gevallen rijst de vraag of de procespartij die door een
beschikking in kort geding werd veroordeeld, maar nadien, ofwel in
boger beroep in de procedure van kort geding ofwel ten gronde, in
het gelijk wordt gesteld, teruggave kan bekomen van de prestaties
die ze heeft verricht of van de geldsommen die ze heeft betaald in
uitvoering van de beschikking in kort geding. Daarbij aansluitend is
er de vraag of deze partij vergoeding kan verkrijgen voor de meerdere
schade die het gevolg is van het ,ten onrechte" ten uitvoer leggen
van de beschikking in kort geding(13).
7. Daar de theorie van het ,gerechtelijk contract" (,,contrat judiciaire,) in ons recht reeds geruime tijd achterhaald is(14), lijdt het geen
twijfel dat de regels van de contractuele aansprakelijkheid als dusdanig geen grondslag kunnen bieden, noch voor de teruggave van
hetgeen ,ten onrechte" blijkt gepresteerd te zijn na een andersluidende beslissing van de appelrechter in kort geding of van de bod em(13) Deze kwesties kunnen bijzonder acuut worden in het geval de procespartij die in kort
geding een veroordeling heeft bekomen maar in hoger beroep of in het proces ten gronde in
het ongelijk wordt gesteld, intussen insolvabel is geworden (MARTENS, P., ,L'execution
provisoire en matiere patrimoniale", Ann. Fac. Dr. Liege, 1983, (179), nr. 5, p.190).
(14) Zie o.m.: BROSENS, W., Beroep in burgerlijke zaken en in zaken van koophandel, in
A.P.R., Brussel, Larder, 1956, nr. 672, p. 282-283; STORME, M., De bewijslast in het Belgisch
privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, nr.259, p.233-234; STORME, M. en DE CORTE, R.,
Handleiding van gerechte/ijk recht, Gent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1973, nr. 249,
p.129-130; KRINGS, E. en DE CoNINCK, B., ,Het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden",
T.P.R., 1982, (655), nr.12, p. 664; zie ook de noot (3) onder Cass., 13juni 1975, Art. Cass.,
1975, 1090, en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer.
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rechter, noch voor het toekennen van schadevergoeding (aan de
, ,ex-schuldenaar'' in kort geding). Tussen de in het geding betrokken
partijen bestaat immers geen contractuele rechtsverhouding.
8. Voor de beide hier onder ogen genomen casusposities dient als
uitgangspunt te worden genomen dat inzake schadevergoedingsaangelegenheden het beginsel geldt dat elkeen in principe zelf de schade
dient te dragen die het noodlot op hem legt. Het laten liggen van de
schade waar ze gevallen is, is de regel; het verplaatsen, het verschuiven van de schade van het ene individu naar het andere of naar
collectiviteit van burgers, is de uitzondering(15).
Opdat de schadelast zou kunnen worden verschoven van het slachtoffer naar de schadeveroorzaker of naar de gemeenschap, dient
hiervoor een wettelijke (of jurisprudentiele) grondslag voorhanden
te zijn. Van oudsher is de grondslag voor deze schadeverschuiving
in ons recht het foutcriterium, de foutieve gedraging van de persoon
die de schade heeft veroorzaakt, maar geleidelijk aan hebben wetgeving, rechtspraak en rechtsleer deze aansprakelijkheidsgrond verruimd en ook gevallen van aansprakelijkheid zonder fout aangenomen(16).
9. Uit wat voorafgaat blijkt dat zal moeten worden nagegaan of
hetgeen ter uitvoering van een beschikking in kort geding werd
gepresteerd en wat nadien ,onverschuldigd" blijkt te zijn, bij toepassing van de regels van de onverschuldigde betaling (artt. 1235 en
1376-1381 B.W.), van de tegenpartij kan worden teruggevorderd.
Daarnaast dient te worden onderzocht of, voor het toekennen van
schadevergoeding een beroep kan worden gedaan op de gemeenrechtelijke regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid (artt. 1382
e.v. B.W.) of op een ter zake bestaande regel van objectieve aansprakelijkheid.
Voor de duidelijkheid verdient het aanbeveling deze problematiek
afzonderlijk te behandelen voor de twee hierboven vermelde casusposities daar, zoals reeds gemeld, de werking van de bodembeslissing

(15) VAN GERVEN, W., ,De invloed van de verzekering op het verbintenissenrecht", R. W.,
1962-63, (777), nr. 2, p. 777-778; SIMOENS, D., ,Hoofdlijnen in de evolutie van het aansprakelijkheidsrecht", R. W., 1980-81, (1961), nrs. 1-2, p. 1963-1964; DE DECKER, H. en SCHAUTTEET, M., , ,De objectieve aansprakelijkheid naar Duits en Belgisch recht- Een rechtsvergelijkende studie", in Wie zal dat beta/en?, IUS, nr. 5, Antwerpen, Kluwer, 1983, (69), nr.1, p. 71.
(16) SIMOENS, D., o.c., R. W., 1980-81, nr. 2, p. 1964-1965; DE DECKER, H. en SCHAUTTEET,
M., o.c., I.e., nrs. 2-3, p. 71-72.
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op de beslissing in kort geding aanzienlijk verscbilt van de werking
van een beslissing in boger beroep die een bestreden beslissing
wijzigt(17).
II.

WIJZIGING VAN EEN BESLISSING IN KORT GEDING DOOR EEN
BESLISSING OP VERZET OF IN HOGER BEROEP

A. De voorlopige tenuitvoerlegging van een recbterlijke
beslissing: algemeen
10. De bescbikkingen in kort geding zijn uitvoerbaar bij voorraad,
niettegenstaandeverzet ofhogerberoep (art. 1039, lid 1, Ger.W.). De
voorlopige tenuitvoerlegging ,gescbiedt niettemin aileen op risico
van de partij die daartoe last geeft" (art. 1398, lid2, Ger.W.). Deze
laatste regel geldt ook wanneer de rechter, kracbtens artikel 1398,
eerste lid, Ger. W., de voorlopige tenuitvoerlegging van bet vonnis
toestaat.
Het enige verscbil tussen beide vormen van voorlopige tenuitvoerlegging is bierin gelegen dat in bet eerste geval - bij de bescbikkingen
in kort geding - de voorlopige tenuitvoerlegging niet moet gevraagd
worden, (art.1039, lid 1, Ger.W.)(18), terwijl in bet tweede gevalen dit is de algemene regel - de voorlopige tenuitvoerlegging door
de belangbebbende procespartij moet worden gevraagd en door de
recbter, hetzij in eerste aanleg, betzij in graad van beroep, moet
worden toegestaan (art.1398, lid 1, juncto art. 1401, Ger.W.)(19).
Qua gevolgen, en met name wat de toepasselijkbeid van artikel1398,
tweede lid, Ger.W., betreft, bestaat er ecbter geen verscbil tussen
(17) Zie supra, nrs. 1-3.
(18) Voor een opsomming van andere gevallen waarin de voorlopige tenuitvoerlegging van
rechtswege plaatsheeft, zie: KOHL, A., ,Appel en matiere civile, sociale et commerciale" in
R.P.D.B., Complement VI, Brussel, Bruylant, 1983, nr.1006, p. 97; FETTWEIS, A., KOHL,
A. en DE LEVAL, G., Elements de Ia procedure civile, II, Luik, Presses Universitaires de Liege,
1984, nrs. 958-959, p. 491.
(19) KRINos, E., ,les saisies conservatoires et les voies d'execution" in Etude du projet de
Code judiciaire, Luik/Den Haag, Faculte de Droit/Martinus Nijhoff, 1966, (131), nr. 3,
p.l34; DE LEVAL, G., La saisie-arret, Luik, Faculte de Droit, 1976, nr.174, p. 267; CHABOTLEONARD, D., Saisies conservatoires et saisies-executions, Brussel, Bruylant, 1979, 141-142;
DE LEvAL, G. et VAN CoMPERNOLLE, J., ,Apercu des regles communes aux saisies conservatoires et aux voies d'execution", in Les voies conservatoires et d'execution - Bilan et
perspectives, ed. FETTWEIS, A. en Gurr, E., Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1982, (11),
nr. 82, p. 65; KOHL, A., o.c., R.P.D.B., Complement VI, nr. 990, p. 96; FETTWEIS, A., KOHL,
A. en DE LEVAL, G., Elements de Ia procedure civile, II, nr. 957, p. 490; zie in dezelfde zin
v66r bet Gerechtelijk Wetboek: THOUMSIN, J., ,De 1' execution provisoire des jugements des
tribunaux de commerce", Jur. Comm. Br., 1905, (103), 106; WAUTIER, R., ,De I' execution
provisoire des jugements consulaires", Rev. Fail/., 1953, (173), 174; BROSENS, W., o.c., in
A.P.R., nr.513, p.220.
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beide vormen van voorlopige tenuitvoerlegging. Voor zulk onderscheid, dat door de wet zelf niet eens wordt gemaakt, lijken overigens
geen redelijke gronden voorhanden te zijn(20). Ook in de rechtsleer
wordt artikell398, tweede lid; Ger.W. op gelijke wijze toepasselijk
geacht op beide vormen van voorlopige tenuitvoerlegging(21).
Ten aanzien van de bier onderzochte problematiek bestaat er dus
geen principieel verschil tussen de gevolgen van een beschikking in
kort geding die in hoger beroep wordt hervormd en de gevolgen van
een voorlopig uitvoerbaar verklaard vonnis van de bodemrechter dat
in graad van beroep wordt gewijzigd. In beide gevallen gebeurt de
voorlopige tenuitvoerlegging op het enkele risico van de partij die
daartoe opdracht geeft.
11. De voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis, zowel wanneer
ze van rechtswege plaats heeft als wanneer ze door de rechter wordt
toegestaan, is een loutere mogelijkheid en nooit een verplichting voor
de partij die zo'n vonnis heeft bekomen. In de bewoordingen van het
Hof van Cassatie is de voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis
voor de partij, ten behoeve van wie zij is toegestaan, , ,een bloot
recht", dat die partij ,naar eigen goedvinden al dan niet vermag uit
te oefenen"(22).
Indien deze partij gebruik maakt van die mogelijkheid en derhalve
opdracht geeft tot de voorlopige tenuitvoerlegging, doet zij dit op
eigen risico (art.1398, lid2, Ger.W.). Wat wordt in deze context
bedoeld met het woord ,risico"? Wordt hiermee de idee van een
risico-aansprakelijkheid tot uitdrukking gebracht of gaat het hier om
(20) De voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis, zowel wanneer ze van rechtswege plaats
heeft als wanneer ze door de rechter wordt toegestaan, is immers een loutere mogelijkheid en
geen verplichting voor de partij die bet vonnis heeft bekomen (zie daarover infra, nr. 11, en
de verwijzingen aldaar).
(21) VAN REEPINGHEN, C., Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, Brussel, Belgisch
Staatsblad, 1964, 508; KRINGS, E., o.c., I.e., nr. 3, p.134; CHABOT-LEONARD, D., o.c., I.e.,
139 en 142; KoHL, A., o.c., R.P.D.B., Complement VI, nrs. 995 en 1005, p. 96-97; MARTENS,
P., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1983, nr. 6, p.191; FETTWEIS, A., KoHL, A. en DE LEVAL,
G., Elements de Ia procedure civile, II, nr. 957, p. 490; zie in dezelfde zin v66r bet Gerechtelijk
Wetboek: R.P.D.B., V, Tw. Execution desjugements et des actes en matiere civile, BrusselParijs, Bruylant - L.G.D.J., 1950, nr. 413, p. 63; BROSENS, W., o.c., A.P.R., nr. 503,
p. 216-217.
(22) Cass., 20 november 1953, Pas., 1954, I, 220; R. W., 1953-1954, 1763 (zie over dit arrest:
BROSENS, W., o.c., A.P.R., nr. 502, p. 216); zie voordien in dezelfde zin: Pand. B., XXXIX,
Tw. Execution provisoire, Brussel, Larcier, 1891, nr. 258, p. 409; COLLARD, advies voor
Brussel, 7januari 1926, B.J., 1926, (172), 174; VAN BAUWEL, L., Handboek voor het
Burgerlijk Procesrecht, II, Brussel-Antwerpen, Standaard, 1936, nr. 649, p. 337; WAUTIER,
R., o.c., Rev. Fail/., 1953, 174; Brussel, 23april1860, Pas., 1860, II, 237, B.J., 1860, 1176
en Jur. Anvers, 1860, II, 53; Gent, 12december 1885, Pas., 1886, II, 161 en B.J., 1886, 657;
Luik, 22november 1951, Pas., 1952, II, 19; Rb. Charleroi, 20oktober 1896, Pas., 1898, Ill,
87.
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een eenvoudige toepassing van de regels van de foutaansprakelijkheid (artt.1382-1383 B.W.)? Alvorens deze vraag te beantwoorden,
is het nuttig eerst even na te gaan hoe dit probleem werd opgelost
v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek.
B. Gevolgen van de hervorming, op verzet of in hoger
beroep, van een reeds voorlopig ten uitvoer gelegde
rechterlijke beslissing

a) De situatie v66r het Gerechtelijk Wetboek
12. Tot aan de inwerkingtreding van dit wetboek werd de materie
van de voorlopige tenuitvoerlegging van vonnissen beheerst door een
ingewikkeld geheel van rechtsregels dat , ,in sommige opzichten zelfs
onsamenhangend'' werd genoemd, wegens de verscheidenheid van
wetteksten die erop betrekking hadden(23). De toepasselijke rechtsregels verschilden immers niet aileen naargelang het rechtscoilege dat
de voorlopige tenuitvoerlegging had toegestaan, maar ook naargelang de aard van het geschil, naargelang het ging om een eindvonnis
of een tussenvonnis, een vonnis op tegenspraak of een vonnis bij
verstek(24). Daar voor het behoud van deze verscheidenheid van
rechtsregels geen redelijke gronden aanwezig waren, hebben de opsteiler,s van het Gerechtelijk Wetboek geopteerd voor een eenvormige
regeling van de problematiek van de voorlopige tenuitvoerlegging
van vonnissen in het privaatrechtelijk procesrecht(25).
13. Het Wetboelc van Burgerlijke Rechtsvordering kende geen regel
analoog aan die van het huidige artikel1398, tweede lid, Ger.W. In
rechtspraak en rechtsleer werd nochtans algemeen aangenomen dat
een procespartij niet aileen naar eigen goedvinden gebruik maakte
van de haar door de wet of de rechter toegestane mogelijkheid om
een rechterlijke beslissing voorlopig ten uitvoer te leggen(26), maar
dat deze partij, als zij van die mogelijkheid gebruik maakte, dit ook
voiledig op eigen risico deed. Deze jurisprudentiele regel hield in dat
(23) VAN REEPINGHEN, C., o.c., I, 505.
(24) VAN REEPINGHEN, C., ibid.; voor een overzicht van de toepasselijke rechtsregels juist
v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, zie o.rn.: VAN BAUWEL, L., o.c.,
II, nrs. 635-649, p. 331-337; BRAAS, A., Precis de procedure civile, II, Brussel-Luik, Bruylant/Vaillant-Carrnanne, 1945, nrs. 945-956, p. 494-498; R.D.D.B., V, Tw. Execution des
jugementset des actes en matiere civile, nrs. 379-484, p. 62-67; BROSENS, W., o.c., inA.P.R.,
nrs. 501-521, p. 215-222.
(25) VAN REEPINGHEN, C., O.C., I, 505-506 en 508.
(26) Zie supra, nr. 11, en de verwijzingen aldaar.
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deze partij, ingeval de voorlopig ten uitvoer gelegde beslissing op
verzet of in beroep werd hervormd, teruggave verschuldigd was van
hetgeen zij in uitvoering van de hervormde beslissing had ontvangen
en eventueel gehouden kon zijn tot het herstel van de schade veroorzaakt door de voorlopige tenuitvoerlegging(27).
14. Over de juridische grondslag van deze teruggaveplicht waren
rechtspraak en rechtsleer bet eens. Het vonnis of arrest waarbij een
(voorlopig)(28) ten uitvoer gelegde rechterlijke beslissing wordt hervormd of vernietigd, vormt een titel op grond waarvan de teruggave
kan worden gevorderd van hetgeen ter uitvoering van de vernietigde
of hervormde beslissing werd betaald, ook indien dit in het dispositief van de hervormende of vernietigende uitspraak niet expliciet
wordt gesteld(29).

(27) Zie in de rechtspraak o.m.: Cass., 24rnei 1878, Pas., 1878, I, 274; Cass., 27novernber
1947, Arr. Verbr., 1947, 383 en Pas., 1947, I, 504; Brussel, 2juni 1814, Pas., 1814, 88 en
Jurisprudence de Ia Cour superieure de Bruxelles, I, 1814, 267; Brussel, 23 april 1860, Pas.,
1860, II, 237, B.J., 1860, 1176 en Jur. Anvers, 1860, II, 53; Brussel, 18 april1864, Pas., 1864,
II, 321; Brussel, 5 augustus 1869, Pas., 1869, II, 322; Brussel, 1 rnaart 1876, Pas., 1876, II,
248;-Geiit, T2decemoer1885, Pas:,-1886~ II, 161 enB.J., 1886, 657; Brussel, 24mei 1893, Pas.,
1894, II, 45; Luik, 4maart 1908, Jur. Liege, 1908, 243; Brussel, 24november 1909, Pand. Per.,
1911, nr. 139, p.105 en Jur. Comm. Br., 1910, 244; Brussel, 7 januari 1926, B.J., 1926, 172;
advies van advocaat-generaal CoLLARD; Brussel, 6juni 1966, R. W., 1966-1967, 1181 (inzake
kantonnement); Brussel, 22juni 1966, R. W., 1966-1967, 1430, noot (inzake kantonnement);
Rb. Antwerpen, 23 januari 1864, B.J., 1864, 108, noot; Rb. Aarlen, 10november 1882, C/.
et B., 1883, 1017; Rb. Brusse1, 29oktober 1890, J. T,, 1890, 1368; Pand. Per., 1891,29, nr. 43;
Rb. Brussel, 14februari 1894, Pas., 1894, III, 188; Rb. Verviers, ?november 1894, Cl. et B.,
1894, 1060, noot; Rb. Charleroi, 20oktober 1896, Pas., 1898, III, 87; Rb. Brussel, 20januari
1913, B.J., 1913, 286, noot; Rb. Brussel, 21 december 1957, Pas., 1960, III, 108; Rb.
Antwerpen, 3mei 1960, R. W., 1960-1961, 848; Vred. Borgerhout, 20februari 1959, T. Vred.,
1960, 328; Scheidsr. Uitspr., 5rnaart 1935, Pas., 1936, III, 69.
Zie in de rechtsleer o .m.: CARRE, G .-J .-L. en CHAUVEAU, A., Les lois de procedure, I, Brussel,
Wahlen, 1840, nr. 587bis, p.488; ScHEYVEN, C., Traite pratique des pourvois en cassation,
de /'organisation et des attributions diverses de Ia Cour supreme, Brussel-Parijs, BruylantMarescq, 1885, nr.187, 5°, p. 384-385; Pand. B., XXXIX, Tw. Executionprovisoire, nrs. 261271, p. 410-412; VANBAUWEL, L., o.c., II, nr.649, p. 337; BRAAS, A., o.c., II, nr.945, p. 495
en nr. 1205, p. 625; R.P.D.B., V, Tw. Execution des jugements et des actes en matiere civile,
nrs. 413-415, p. 63-64; BROSENS, W., o.c., in A.P.R., nr. 503, p. 216-217.
(28) Het woord ,voorlopig" wordt hier tussen haakjes geplaatst, omdat dezelfde principes
gelden voor rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan en waartegen aileen
nog de buitengewone rechtsmiddelen open staan (zie de verwijzingen in volgende voetnoot).
Zoals bekend vormt de aanwending van deze rechtsmiddelen geen beletsel voor de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, behoudens in de gevallen die de wet bepaalt (zie inzake
de voorziening tot cassatie: art. 1118 Ger.W.; zie inzake het verzoek tot herroeping van het
gewijsde: art.1137 Ger.W.).
(29) Cass., 10augustus1849,Pas., 1849,1,384;Cass.,30juni1960,Pas., 1960,1, 1242;Cass.,
15 februari 1973, Arr. Cass., 1973, 599 en Pas., 1973, I, 570; Cass., 16november 1973, Arr.
Cass., 1974, 313 en Pas., 1974, I, 295; Rb. Antwerpen, 12december 1899, Pas., 1900, III,
236;: Scheyven, C., o.c., nr. 187, 5°, p. 383-384; SIMONT, H., Des pourvois en cassation en
matiere civile, Brussel"Parijs, Bruylant-L.G.D.J., 1933, nr.226, p.232-233, R.P.D.B., XI,
Tw. Quasi-contract, Brussel-Parijs, Bruylant-L.G.b.J., 1951, nr.261, p.42.
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15. Minder eensgezindheid bestond er echter over de juridische
grondslag van de eventuele schadevergoedingsverplichting ingeval de
voorlopig ten uitvoer gelegde rechterlijke beslissing op verzet of in
hoger beroep werd hervormd. Dienaangaande kunnen in de rechtspraak een drietal strekkingen worden onderkend(30).

16. In de eerste plaats zijn er een aantal vonnissen en arresten die
deze schadevergoedingsplicht doen steunen op de idee van de foutaansprakelijkheid(artt.1382-1383 B.W.), in diezin dat deprocespartij die overging tot de voorlopige tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing die nadien werd hervormd of vernietigd, slechts tot
schadevergoeding kon gehouden zijn ingeval zij bij die tenuitvoerlegging een aquiliaanse fout had begaan(31), bijvoorbeeld door zonder
enig nut of zonder noodzaak daartoe over te gaan(32).
Indien men deze rechtspraak evenwel nauwkeurig ontleedt, kan men
zich in een aantal gevallen de vraag stellen waarin juist de fout
gelegen is van de procespartij die is overgegaan tot de voorlopige
tenuitvoerlegging van een vonnis dat nadien werd hervormd(33). In
sommige beslissingen wordt in de motivering helemaal niets gezegd
over het foutief karakter van de handelwijze van die procespartij,
ofschoon die partij blijkbaar toch op basis van de artikelen 1382 en
1383 B.W. tot schadevergoeding wordt veroordeeld(34). Andere
uitspraken zijn op dat punt beter gemotiveerd en beschouwen de
voorlopige tenuitvoerlegging als foutief als de aangewende executiemaatregelen buiten verhouding staan met de omvang van de schuld(30) Vgl. in die zin in Frankrijk: JossERAND, L., noot onder Poitiers, 29 januari 1923, D.P.,
1923, II, (49), 51-52.
(31) Zie b.v.: Cass., 24mei 1978, Pas., 1878, I, 274; Brussel, 23 april 1860, Pas., 1860, II,
237, B.J., 1860, 1176 en Jur. Anvers, 1860, II, 53; Brussel, 18april1864, Pas., 1864, II, 321;
Brussel, 5 augustus 1869, Pas., 1869, II, 322; Rb. Antwerpen, 23 januari 1864, B.J., 1864, 108,
noot; Rb. Brussel, 14februari 1894, Pas., 1894, III, 188; Rb. Antwerpen, 3 mei 1960, R. W.,
1960-1961, 848; zie in dezelfde zin in Frankrijk: Cass. fr., 27 april1864, D.P., 1864, I, 303,
noot; Cass. fr., 28juni 1875, D.P., 1876, I, 392; Cass. fr., 12februari 1895, D.P., 1895, I,
208; Parijs, 22maart 1905, Pas., 1905, IV, 96; Poitiers, 29januari 1923, D.P., 1923, II, 49,
noot JossERAND, L.
(32) Duidelijke voorbeelden in die zin: Brussel, 18 april 1864, Pas., 1864, II, 321; Rb.
Antwerpen, 23 januari 1864, B.J., 1864, 108, noot; zie in Frankrijk: Poitiers, 29 januari 1923,
D.P., 1923, II, 49, noot JossERAND, L.
(33) In een aantal van deze gevallen kan men zich inderdaad afvragen of men hier niet eerder
met een foutloze aansprakelijkheid te maken heeft (zie infra, nr. 17, en de verwijzingen aldaar).
(34) Zie b.v.: Gent, 12 december 1885, Pas., 1886, II, 161 en B.J., 1886, 657; Brussel, 24mei
1893, Pas., 1894, II, 45; Luik, 4maart 1908, Jur. Liege, 1908, 243; Brussel, 24november 1909,
Pand. Per., 1911, nr.139, p.105; Rb. Aarlen, 10november 1882, Cl. et B., 1883, 1017; Rb.
Brussel, 29oktober 1890, J. T., 1890, 1368; Pand. Per., 1891, nr. 43, p. 29; Rb. Verviers,
7 november 1894, Cl. et B., 1894, 1060, noot; Rb. Brussel, 21 december 1957, Pas., 1960, III,
108.
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vordering die wordt verbaald of als bij de tenuitvoerlegging geen
rekening is gebouden met de essentiele belangen of de vitale beboeften van de scbuldenaar(35). Ten slotte zijn er uitspraken waarin
wordt gesteld dat bet loutere feit van de voorlopige tenuitvoerlegging
van een recbterlijke beslissing te benaarstigen, als een quasi-delictuele fout dient te worden bescbouwd(36).
17. Volgens een tweede strekking in de recbtspraak, bierin gesteund
door een deel van de recbtsleer, kan de eventuele scbadevergoedingsplicbt bij bervorming van een voorlopig ten uitvoer gelegde recbterIijke beslissing, niet gebaseerd worden op de idee van de foutaansprakelijkbeid, maar beeft men bier te maken met een geval van objectieve of joutloze aansprakelijkheid. Zoals bekend wordt biermee een
aansprakelij kbeidsregeling bedoeld kracbtens welke iemand tot scbadeloosstelling gebouden is, zonder dat in zijn boofde een fout dient
te worden aangetoond die in oorzakelijk verband staat met de
scbade(37).
Dat de eventuele scbadevergoedingsverplicbting bij bervorming van
een voorlopig ten uitvoer gelegde recbterlijke beslissing, door een
deel van de recbtspraak als een vorm van objectieve aansprakelijkbeid wordt bescbouwd, kan bieruit worden-afgeleid dat deze uitspra~
ken de verplicbting tot schadevergoeding formeel op de artikelen
1382 en 1383 B.W. baseren, ofscboon in de motivering geen enkel
element kan worden teruggevonden betreffende de foutieve bandelwijze van de procespartij die tot de voorlopige tenuitvoerlegging
overging.
Het loutere feit dat, na de aanwending van een recbtsmiddel, een
voorlopig ten uitvoer gelegde recbterlijke beslissing wordt bervormd
of vernietigd, is in deze gevallen op zicbzelf een voldoende reden voor

{35) Zie b.v.: Brussel, 18 april1864, Pas., 1864, II, 321; Rb. Antwerpen, 23 januari 1864, B.J.,
1864, 108, noot; Rb. Brussel, 14februari 1894, Pas., 1894, III, 188; zie over deze rechtspraak:
MARTENS, P ., o.c., Ann. Fac. Dr. Liege, 1983, nr. 6, p.192-193; zie in Frankrijk: Poitiers,
29januari 1923, D.P., 1923, II, 49, noot JossERAND, L.
(36) Zie b.v.: Brussel, 5 augustus 1869, Pas., 1869, II, 322; Rb. Antwerpen, 3 mei 1960, R. W.,
1960-1961, 848; vgl. Brussel, 23 april1860, Pas., 1860, II, 237, B.J., 1860, 1176 enJur. Anvers,
1860, II, 53; ziein dezelfdezin inFrankrijk: Cass., fr., 27 april1864, D.P., 1864, I, 303, noot;
Parijs, 22maart 1905, Pas., 1905, IV, 96.
(37) BocKEN, H., ,Van fout naar risico. Een overzicht van de objectieve aansprakelijkheidsregelingen naar Belgisch recht", T.P.R., 1984, (329), nr. 4, p. 331; zie ook: DE DECKER, H.
en SCHAUTTEET, M., o.c., I.e., nrs.2-3, p. 71-72.
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het toekennen van schadeloosstelling(38). Daar de voorlopige tenuitvoerlegging op zichzelf bezwaarlijk als een quasi-delictuele fout kan
worden beschouwd(39), verdient het aanbeveling de schadevergoedingsverplichting in deze gevallen eerder als een vorm van objectieve
aansprakelijkheid te kwalificeren(40).
18. Ten slotte zijn er een aantal uitspraken waarin, voornamelijk in
verband met veroordelingen tot betaling van een geldsom, gesteld
wordt dat bij hervorming van de voorlopig ten uitvoer gelegde
rechterlijke beslissing, zowel de verplichting tot teruggave van de ten
onrechte gelnde sommen als de eventuele verplichting tot schadevergoeding hun grondslag vinden in de principes van de onverschuldigde
betaling (artt.1235 en 1376-1381 B.W.). De schadevergoeding neemt
dan vaak de vorm aan van de toekenning van de (wettelijke) interesten op de ten onrechte betaalde geldsom(41).
De rechtspraak die deze grondslag aanneemt gaat er meestal van uit
dat de procespartij die is overgegaan tot de voorlopige tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing die nadien wordt hervormd, dient
te worden beschouwd als een ontvanger te kwader trouw in de zin
van artikel1378 B.W., d.w.z. als iemand die, op het ogenblik van
de betaling of later, wist dat deze hem niet verschuldigd was. Het
gevolg hiervan is dat deze partij, bij toepassing van voornoemde
bepaling, ook de vergoedende interesten en de vruchten verschuldigd

(38) Zie b.v.: Brussel, 2juni 1814, Pas., 1814, 88 en Jurisprudence de fa Cour supirieure de
Bruxelles, I, 1814, 267; Gent, 12december 1885, Pas., 1886, II, 161 enB.J., 1886, 657; Brussel,
24mei 1893,Pas., 1894, II, 45; Luik, 4maart 1908, Jur. Liege, 1908, 243; Brussel,24november
1909, Pand. Per., 1911, nr.l39, p. 105; Rb. Aarlen, 10november 1882, Cl. et B., 1883, 1017;
Rb. Brussel, 29oktober 1890, J. T., 1890, 1368 enPand. Per., 1891, nr.43, p.29; Rb. Verviers,
7november 1894, C/. et B., 1894, 1060, noot.
(39) Zie infra, nr. 21, en de verwijzingen aldaar.
(40) Ben krachtig pleidooi voor een objectieve aansprakelijkheidsregeling ter zake vindt men
in Frankrijk bij JosSERAND, L., o.c., D.P., 1923, II, 52-53; zie nadien in dezelfde zin:
R.P.D.B., XI, Tw. Quasi-contract, nr.261, p.42; TouLEMON, A., ,La responsabilite du
plaideur triomphant et temeraire", J.C.P., 1968, Doctr., nr. 2182.
(41) Zie b.v.: Cass., 27november 1947,Arr. Verbr., 1947,383 en Pas., 1947, I, 504 (impliciet);
Brussel, 7 januari 1926, B.J., 1926, 172, eensluidend advies van advocaat-generaal COLLARD;
Rb. Brussel, 20januari 1913, B.J., 1913, 286, noot; Rb. Antwerpen, 3mei 1960, R. W.,
1960-1961, 848; Vred. Borgerhout, 20februari 1959, T. Vred., 1960, 328; Scheidsr. Uitspr.,
5maart 1935, Pas., 1936, III, 69; zie in dezelfde zin in Frankrijk: Cass. fr., 28juli 1886, D.P.,
1887, I, 39, noot; Cass. fr., lljuni 1903, D.P., 1904, I, 612 enS., 1906, I, 179; Cass. fr.,
28oktober 1981, J.C.P., 1982, IV, 24; Parijs, 27 oktober 1910, S., 1911, II, 119 en Pas., 1911,
IV, 12.
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is, vanaf de dag van de betaling tot die van de teruggave(42). De
toegepaste rentevoet is meestal de wettelijke rente(43). Het zonder
meer gelijkstellen van een procespartij die is overgegaan tot de
voorlopige tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing die nadien wordt hervormd, met een ontvanger te kwader trouw in de zin
van artikel1378 B.W., is echter niet geheel vrij van kritiek.
Het begrip ,goede trouw" dient in deze context (zie artt. 1378-1381
B.W.) immers in objectieve zin te worden verstaan en doelt op de
ontvanger die niet weet, die zich niet bewust is van het feit dat hetgeen
hij ontvangen heeft, hem niet verschuldigd is(44). Welnu, zolang een
bij voorraad uitvoerbaar vonnis in boger beroep niet is hervormd,
is de nakoming van de door zulk vonnis opgelegde verplichting
verschuldigd; bijgevolg dient de procespartij die deze tenuitvoerlegging benaarstigt als een ontvanger te goeder trouw te worden beschouwd tot op het ogenblik van de hervorming in boger beroep(45).

b. De objectieve aansprakelijkheidsregel van artikel 1398, tweede
lid, Ger. W.
19. De v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek
bestaande jurisprudentiele regel dat een procespartij .die -gebruik
maakt van de haar door de wet of de rechter toegekende mogelijkheid
om een rechterlijke beslissing voorlopig ten uitvoer te leggen, dit

(42) Brussel, 7 januari 1926, B.J., 1926, 172, eensluidend advies van advocaat-generaal
CoLLARD; Rb. Brussel, 20 januari 1913, B.J., 1913, 286, noot; Rb. Antwerpen, 3 mei 1960,
R. W., 1960-1961, 848; vgl. Scheidsr. Uitspr., 5maart 1935, Pas., 1936, III, 69, die impliciet
in dezelfde zin oordeelt, daar hierin vergoedende ipteresten worden toegekend vanaf de dag
van de betaling tot aan de betekening van de akte van hoger beroep, die als een ingebrekestelling
geldt, vanaf welk ogenblik dan de verwijlinteresten beginnen te lopen (zie art.1153 B.W.); zie
in dezelfde zin voor te veel kantonneren: Brussel, 8juni 1966, R. W., 1966-1967, 1181; Brussel,
22juni 1966, R. W., 1966-1967, 1430, noot; contra: Vred. Borgerhout, 20februari 1959, T.
Vred., 1960, 328.
(43) Zie b.v. Brussel, 2juni 1814, Pas., 1814, 88 en Jurisprudence de Ia Cour superieure de
Bruxelles, I, 1814, 267; Brussel, 23april1860, Pas., 1860, II, 237, B.J., 1860, 1176 en Jur.
Anvers, 1860, II, 53; Brussel, 7 januari 1926, B.J., 1926, 172, eensluidend advies van advocaatgeneraal CoLLARD, D.; Rb. Brussel, 20januari 1913, B.J., 1913, 286, noot; Rb. Antwerpen,
3mei 1960, R. W., 1960-1961, 848; Scheidsr. Uitspr., 5maart 1935, Pas., 1936, 69; vgl. Rb.
Brussel, 29 oktober 1890, J. T., 1890, 1368 en Pand. Per., 1891, nr. 42, p. 29: toepassing van
de door de bankinstellingen aangerekende interestvoeten, daar de partijen overeengekomen
waren de betwiste geldsom bij een bank in bewaring te geven in afwachting van de beslechting
van het geschil.
(44) DE PAGE, H., Traite t!lementaire de droit civil beige, III, Brussel, Bruylant, 1967,
nrs. 19-20, p. 28, (hierna verkort geciteerd als: DE PAGE, H., Traite, III, ...).
(45) In die zin: Vred. Borgerhout, 20februari 1959, T. Vred., 1960, 328; PLANIOL, M. en
RIPERT, G., Traitepratique dedroitciviljram;ais, VII, Parijs, L.G.D.J., 1954, nr. 747, p. 37.
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volledig op eigen risico doet, vond wettelijke bekrachtiging in artikel
1398, tweede lid, Ger.W.(46).
Uit wat voorafgaat is gebleken dat er in rechtspraak en rechtsleer
eensgezindheid bestond over dit principe en de gevolgen ervan ingeval de voorlopig ten uitvoer gelegde rechterlijke beslissing in graad
van beroep of op verzet werd hervormd: teruggave van hetgeen in
uitvoering van de hervormde beslissing werd ontvangen en eventueel
toekenning van schadevergoeding. Ook werd aangetoond dat deze
eensgezindheid niet bestond bij het bepalen van de juridische grondslag en, daarmee samenhangend, de omvang van de plicht tot schadeherste1(47). Het wekt dan ook enige verwondering in het verslag van
de Koninklijke Commissaris C. Van Reepinghen de - overigens
weinig zeggende- verklaring te lezen dat de regel van artikel1398,
tweede lid, Ger. W. ,is afgeleid uit de algemene beginselen van het
recht"(48).
20. Dat de voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis luidens
artikel 1398, tweede lid, Ger.W., ,aileen op risico (geschiedt) van
de partij die daartoe last geeft'', houdt in dat deze partij zelf de
nadelige gevolgen dient te dragen van de mogelijkheid dat dit vonnis
nadien op verzet of in hoger beroep wordt hervormd. Het gebruik
van de termen ,alleen op risico" in deze bepaling, vormt een
belangrijk argument om te stellen dat men hier niet te maken heeft
met een op de fout gebaseerde aansprakelijkheid, maar wei met een
geval van objectieve aansprake/ijkheid(49). lngeval het voorlopig ten
uitvoer gelegde vonnis nadien wordt hervormd, zal de partij tegen
wie dit vonnis werd uitgevoerd, bijgevolg geen fout in hoofde van
de tegenpartij dienen aan te tonen om teruggave te verkrijgen van
hetgeen in uitvoering van de hervormde beslissing werd gepresteerd
of om volledig schadeloos te worden gesteld voor al het nadeel dat
deze voorlopige tenuitvoerlegging heeft veroorzaakt(50).

(46) VAN REEPINGHEN, C., o.e., I, 507.
(47) Zie supra, nrs. 13-18.
(48) VAN REEPINGHEN, C., o.e., I, 507.
(49) Betreffende de objectieve aansprakelijkheid, zie supra, nr.17, en de verwijzingen aldaar
in voetnoot (37). Het is wei opmerkelijk vast te stellen dat in geen van de twee recente
typologische overzichten van de objectieve aansprakelijkheid in ons recht (zie DE DECKER,
H. en ScHAUTTEET, M., o.e., I.e., 69-121; BOCKEN, H., o.e., T.P.R., 1984, 329-415), melding
wordt gemaakt van de objectieve aansprakelijkheidsregel van artikel 1398, tweede lid, Ger.W.
(50) DE LEVAL, G., o.e., J.T., 1982, nr.20, p.425; DE LEVAL, G. en VAN COMPERNOLLE,
J., o.e., I.e., nr. 83, p. 66; LINDEMANS, D., o.e., nr.438, p.226; zie ook Rb. Hoei (Beslagr.),
20mei 1985, Jur. Liege, 1985, 491.
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21. Ofschoon blijkens de tekst van artikei1398, tweede lid, Ger.W.
geen fout moet worden bewezen om herstei te verkrijgen voor de
schade veroorzaakt door de vooriopige tenuitvoerlegging van een
vonnis dat nadien wordt hervormd, toch kan de vraag worden gesteid
of het feit zelf een vonnis voorlopig ten uitvoer te Ieggen waarvan
men weet dat het nog vatbaar is voor hervorming, op zichzeif niet
ais een fout kan worden beschouwd, zodat voornoemde bepaling
toch een toepassing van de regeis van de foutaansprakelijkheid zou
zijn. Voor zover de voorlopige tenuitvoerlegging door de wet of door
de rechter op een wettige wijze is toegestaan, Iijkt het antwoord
hierop ontkennend te moeten zijn. Het gebruik maken van deze
mogelijkheid kan immers op zichzeif beschouwd, bezwaarlijk ais een
quasi-delictueie fout worden bestempeid(51). De afloop van een
proces is en blijft aitijd onzeker en de redenen waarom een vonnis
in graad van beroep of op verzet wordt hervormd, kunnen van zeer
verschillende aard zijn. De partij die uiteindeiijk het proces verliest,
maar die reeds tot de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis van
de eerste rechter was overgegaan, dient dan ook niet te worden
beschouwd ais een persoon die foutief heeft gehandeid, maar wei ais
iemand die zeif de gevoigen moet ondergaan van het feit dat het
risico, dat hij vrijwillig op zich heeft genomen, zich gerealiseerd
heeft(52).
Het feit dat de voorlopige tenuitvoerlegging op zichzeif niet als een
quasi-deiictueie fout kan worden aangemerkt, beiet evenwei niet dat
de begeieidende omstandigheden aan deze executiemaatregei wei een
foutief karakter kunnen verlenen(53).
22. Uit het gebruik van de woorden ,aileen op risico van ... " in
artikei1398, tweede lid, Ger.W., kan voorts worden afgeieid dat, in
de bestaande ,typoiogieen" van objectieve aansprakelijkheidsregelingen, die hier onderzochte regei kan worden onderverdeeid bij de
categorie van de ,risico-aansprakelijkheid". Bij deze vorm van
aansprakelijkheid wordt de schade door de wetgever of de rechtspraak toegerekend aan een bepaaide persoon die een bepaaide band
heeft met het schadeverwekkend gebeuren. Er wordt, aidus H.
(51) JosSERAND, L., o.c., D.P., 1923, II, 51-52; zie ook: PLANIOL, M., RIPERT, G. en
ESMEIN, P., Traitepratiquede droitciviljranr,:ais, VI, Parijs, L.G.D.J., 1952, nr. 583, p. 814;
LINDEMANS, D., o.c., nr.444, p.229.
(52) JossERAND, L., o.c., D.P., 1923, II, 52; BoLARD, G., noot onder Cass. fr., 9november
1983, D., 1985, Jur., 320; SLAGTER, W.J., De rechtsgrond van de schadevergoeding bij
onrechtmatige daad, 's Gravenhage, J ongbloed, 1952, 98-99.
(53) Zie infra, nr. 26, en de verwijzingen aldaar.
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Bocken, ,niet vereist dat de aansprakelijke rechtstreeks of onrechtstreeks de schade veroorzaakt. Zij (de schade) wordt juridisch naar
hem gekanaliseerd, omdat hij blijkt een welbepaald aanknopingspunt te hebben met een van de risicofactoren die een rol spelen in
de genesis van de schade"(54). De achterliggende idee daarbij is dat
wanneer iemand een gevaarlijke activiteit uitoefent of een activiteit
waaraan een bijzonder risico is verbonden - in casu het reeds ten
uitvoer leggen van een vonnis dat nog vatbaar is voor hervorming
in hoger beroep of op verzet - en hieruit een economisch voordeel
beoogt te halen, ook de schade dient te dragen die het gevolg is van
de realisatie van dat risico - in casu de hervorming van dat vonnis
in hoger beroep of op verzet(55).
23. Wie aansprakelijk is op grond van een regel van risico-aansprakelijkheid, is dit omdat de wetgever of de rechtspraak hem een
waarborgverbintenis hebben opgelegd. Hiermee wordt bedoeld dat
deze persoon - de objectief aansprakelijke - gehouden is tot
vergoeding van de schade die onder nader omschreven voorwaarden
het gevolg is van de risicofactor waarvoor hij instaat(56).
Ten aanzien van de hier onderzochte problematiek betekent dit dat
het voor de partij, tegen wie een vonnis voorlopig werd ten uitvoer
gelegd, volstaat aan te tonen dat, na hervorming van dit vonnis in
hoger beroep of op verzet, deze voorlopige tenuitvoerlegging schade
heeft veroorzaakt, opdat de tegenpartij, die tot deze executiemaatregel opdracht heeft gegeven, hiervoor aansprakelijk zou zijn.
24. Ten aanzien van de begroting van de schade en de omvang van
het schadeherstel gelden principieel dezelfde regels voor de aanspra(54) BocKEN, H., o.e., T.P.R., 1984, nr. 62, p. 373. Betreffende de risico-aansprakelijkheid
in het algemeen, raadplege men: PIRET, R., ,La responsabilite sans faute en droit beige",
Rev. Dr. Int. Comp., 1958, 115-127; DALCQ, R.O., Traite de Ia responsabilite civile, in Les
Novel/es, Droit Civil, V-1, Brussel, Larcier, 1967, nrs.188-202, p.147-151 (hierna verkort
geciteerd als: DALcQ, R.O., Traite, I, ... );VANDER VORST, P., ,Esquisse d'une theorie
generale du ,Risque professionnel" et du ,Risque juridique", J. T., 1975, 373-377 en 389-394;
FAGNART, J.-L., ,Les obligations de garantie", in Melanges en hommage au Professeur J.
Baugniet, Brussel, U.L.B. en Revue du Notariat Beige, 1976, 232-263; DE DECKER, H. en
SCHAUTTEET, M., o.e., I.e., nrs. 3-8, p. 72-74 en nrs. 48-69, p. 97-108; BocKEN, H., o.e.,
T.P.R., 1984, nrs. 62-95, p. 373-407.
(55) Betreffende de oorsprong van deze theorie, zie o.m.: DALCQ, R.O., Traite, I, nrs.193194, p.149-150; VANDER VORST, P., o.e., J.T., 1975, 389-390.
(56) BocKEN, H., o.e., T.P.R., 1984, nr. 63, p. 374; betreffendehet begrip ,waarborgverbintenis" raadplege men o.m.: MAzEAUD, H. en L. en TuNc, A., Traite theorique et pratique
de Ia responsabilite civile de/ietuel/e et eontraetuelle, Parijs, Montchrestien, 1965, I, nr. 103-8,
p.123-127; FAGNART, J.-L., o.e., I.e., 233 e.v.; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE,
M. en HAMELINK, P ., ,Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
(1964-1978)", T.P.R., 1980, (1139), nr. 59, p.1211.
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kelijkheid uit onrechtmatige daad als voor de gevallen van objectieve
aansprakelijkheid, behoudens wanneer de wet anders bepaalt en
bijvoorbeeld bepaalde soorten schade van vergoeding uitsluit of de
vergoeding tot een bepaald maximum bedrag begrenst. Daar artikel1398, tweede lid, Ger.W. geen zulke afwijkende regel bevat,
zullen hier, ter zake van de schadeloosstelling, de gemeenrechtelijke
regels gelden.
Dit houdt in dat de benadeelde zo goed mogelijk in de toestand moet
worden gebracht waarin hij zou gebleven of gekomen zijn indien de
schadeverwekkende gebeurtenis, in casu de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis, niet zou hebben plaats gehad, en dit ten laste
van de aansprakelijke of voor diens rekening(57). Bij de schadeloosstelling moet er met andere woorden naar gestreefd worden de
partijen, voor zover als mogelijk, terug te brengen in de statu quo
ante(58).
Dit brengt met zich mee dat aan het herstel in specifieke vorm, dit
is de aan de eigen aard van de schade meest aangepaste vorm van
herstel, van welke aard of vorm dit ook zij(59), de voorkeur moet
worden gegeven boven een geldelijke schadeloosstelling, die pas in
aanmerking komt als wordt vastgesteld dat de eerste wijze van
schadeherstel niet mogelijk is(60). Ten aanzieh van de hier behandel~
de problematiek is het duidelijk dat in een aantal gevallen een
schadeherstel in specifieke vorm of in natura niet mogelijk zal zijn.
Men denke aan de talrijke beschikkingen in kort geding waarbij aan
de verweerder(s), aldan niet onder verbeurte van een dwangsom, het
gebod of verbod wordt opgelegd iets te doen of iets niet te doen: bevel
(57) RoNSE, J., Aanspraak op schade/oosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier,
1954, nr.335, p.236; RONSE, J., DE WILDE, L., CLAEYS, A. en MALLEMS, I. Schade en
schadeloosstelling, I, inA.P.R., Gent. Story-Scientia, 1984, nr. 220, p. 162-164; DALCQ, R.O.,
Traite de Ia responsabilite civile, in Les Novelles, Droit Civil, V-2, Le lien de causalite, le
dommage et sa reparation, Brussel, Larcier, 1962, nr. 4139, p. 741 (hierna verkort geciteerd
als DALCQ, R.O., Traite, II, ... ); DIRIX, E., Het begrip schade, Antwerpen-Apeldoorn/Brussel, Maarten Kluwer/Ced Samsom, 1984, nr. 27, p. 33; Cass., 15mei 1941, Pas., 1941, I, 195;
Cass., 31 maart 1952, Pas., 1952, I, 489, R. W., 1952-1953, 58, J.T., 1952, 362 en R.G.A.R.,
1953, nr. 5242; Cass., 19september 1966, Arr. Cass., 1967, 79 en Pas., 1967, I, 73; Cass., 2mei
1974, Arr. Cass., 1974, 633 en Pas., 1974, I, 906; voor een toepassingsgeval voor wat de hier
behandelde problematiek betreft, zie: Rb. Hoei (Beslagr.), 20mei 1985, Jur. Liege, 1985,491.
(58) JosSERAND, L., o.c., D.P., 1932, II, 49.
(59) RONSE, J., o.c., nrs.417-421, p.293-296; RONSE, J., DE WILDE, L., CLAEYS, A. en
MALLEMS, I., o.c., I, A.P.R., nrs. 276-281, p. 209-213. Op te merken valt dat door de meeste
auteurs hier de term ,herstel in natura" wordt gebruikt (zie de verwijzingen bij DIRIX, E.,
o.c., nr. 58, p. 49).
(60) DALCQ, R.O., Traite, II, nrs. 4150-4155, p. 745-746; DE PAGE, H., Traite elementaire
de droit civil beige, II, Brussel, Bruylant, 1964, nr.1026, p.1067 (hierna verkort geciteerd als
DE PAGE, H., Traite, II, ... ); DEKKERS, R., Handboek Burgerlijk Recht, II, Brussel, Bruylant,
1971, nr.284, p.159; RONSE, J., DEWILDE, L., CLAEYS, A. enMALLEMS, 1., o.c., I,A.P.R.,
nrs. 278-281, p. 211-213; DIRIX, E., ibid.
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tot stopzetting van bouwwerken, verplichting bepaalde goederen te
leveren of herstellingswerken uit te voeren, aanstelling van een
voorlopig bestuurder in een vennootschap ... (61).
Wanneer, bij de toekenning van een provisionele schadevergoeding
in kort geding, een veroordeling tot betaling van een geldsom wordt
uitgesproken, dient, in geval van hervorming van deze beschikking,
de ten onrechte ontvangen som te worden teruggegeven, vermeerderd
met de interesten. Het gaat dan om vergoedende interesten, die
beginnen te lopen vanaf het ontstaan van de schade, in casu de datum
van de voorlopige tenuitvoerlegging van de beschikking in kort
geding, tot op de dag van de gerechtelijke beslissing die de verschuldigde schadevergoeding vaststelt(62). Vanaf deze laatste datum kunnen eventueel ook nog verwijlinteresten of moratoire interesten
verschuldigd zijn tot op de dag van de betaling van de schadevergoeding(63).
Voor wat betreft de dwangsommen die werden betaald op grond van
een bij voorraad uitvoerbaar verklaarde rechterlijke beslissing, dient
te worden aangenomen dat wanneer deze beslissing in boger beroep
of op verzet wordt hervormd of vernietigd, deze sommen moeten
worden terugbetaald. Door de hervorming in boger beroep of op
(61) Voor een aantal recente voorbeelden van beschikkingen in kort geding in die zin, zie:
LAENENS, J., ,Kroniek van bet gerechtelijk recht (1983-1984)", R. W., 1984-1985, (1745),
nr.19, p.l752-1754.
(62) RONSE, J., DE WILDE, L., CLAEYS, A. en MALLEMS, 1., o.c., I, A.P.R., nrs. 329 e.v.,
p. 238 e.v.; DE PAGE, H:, Traite, II, nr.l028, p.l073; FAGNART, J.L., Examen de Ia
jurisprudence concernant Ia responsabilite civile (1968-1975), Brussel, Larcier, 1976, nr.170,
p.l40; DJRIX, E., o.c., nr. 56, p.47-48; SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN
OEVELEN, A. en ScHAMP, H., ,Overzicbt van recbtspraak. Onrechtmatige daad- schade en
schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R., 1984, (511), nr.19, p. 557-560, evenals de door die
auteurs geciteerde rechtspraak. Aan te stippen valt dat de Franse rechtspraak in dezelfde zin
oordeelt (zie de rechtspraak geciteerd in voetnoot (41); contra: PLANIOL, M. en RIPERT, G.,
o.c., VII, nr. 747, p. 37), bebalve wanneer bet gaat om de tenuitvoerlegging van een in kracbt
van gewijsde gegane recbterlijke beslissing die nadien in cassatie wordt vernietigd; in dat geval
zijn geen vergoedende interesten verscbuldigd vanaf de dag van de betaling (toepassing van
art. 1378 B.W. a contrario), maar enkel verwijlinteresten vanaf de betekening van bet cassatiearrest, die als ingebrekestelling geldt (zie art.1153 B.W.) (Cass. fr., 27november 1867, D.P.,
1868, I, 267 enS., 1868, I, 119; Cass. fr., 29april 1839, D.P., 1839, I, 442 enS., 1839, I,
375; Cass. fr., 22oktober 1981, Gaz. Pal., 14-16maart 1982,8, noot VIATTE, J.; zieook: Cass.
fr., 9november 1983, D., 1985, Jur., 318, noot BOLARD, G.; voor kritiek op deze onderscbeiden bebandeling, naargelang tegen een rechterlijke beslissing nog een gewoon dan wei een
buitengewoon rechtsmiddel open staat, zie: JossERAND, L., o.c., D.P., 1923, II, 50-51;
BOLARD, G., noot onder Cass. fr., 9november 1983, D., 1985, Jur., (319), 320-321; zie
daarover ook: BoRE, J ., La cassation en matiere civile, Parijs, Dalloz, 1980, nrs. 2993-3006,
p. 892-897 en nrs. 3378-3397, p.I000-1004.
(63) SCHUERMANS, L., SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en DEBONNAIRE,
M., ,Overzicht van rechtspraak. Onrecbtmatige daad- schade en schadeloosstelling (19691976)", T.P.R., 1977, (433), nr. 15, p. 467; DIRIX, E., o.c., nr. 56, p.48; ScHUERMANS, L.,
SCHRYVERS, J., SIMOENS, D., VAN 0EVELEN, A. en SCHAMP, H., o.c., T.P.R., 1984, nr.19,
p. 560-561, evenals de door die auteurs geciteerde rechtspraak.
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verzet wordt immers meteen ook de titel teniet gedaan op grond
waarvan de dwangsom verscbuldigd was en ook werd verbaald(64).
25. Hoewel de verplicbting tot teruggave en tot scbadeberstel op
basis van artikel1398, tweede lid, Ger. W., een grote gelijkenis vertoont met de principes van de onverscbuldigde betaling - in geval
van bervorming van bet voorlopig ten uitvoer gelegd vonnis, is
betgeen in uitvoering van deze beslissing werd betaald, inderdaad
onverscbuldigd en kan de teruggave ervan worden gevorderd - tocb
is er een belangrijk verscbilpunt. Anders dan bij de terugbetaling van
bet onverscbuldigd betaalde (zie artt. 1378-1380 B.W.), beeft de
goede of de kwade trouw van de ontvanger geen invloed op de
omvang van de verplicbting tot scbadeberstel van de procespartij die
tot de voorlopige tenuitvoerlegging van een vonnis is overgegaan,
ingeval dit vonnis nadien wordt bervormd: deze partij is, overeenkomstig de principes van bet buitencontractueel aansprakelijkbeidsrecbt, tot volledig scbadeberstel gebouden.
Om die reden verdient bet dan ook de voorkeur de eventuele verplicbting tot scbadeloosstelling op basis van artikel 1398, tweede lid,
Ger.W., niet te bescbouwen als een toepassing van de principes van
de onverscbuldigde betaling, maar wei als een regel van objectieve
aansprakelij kbeid(65).
26. Ofscboon bij toepassing van artikel 1398, tweede lid, Ger.W.
geen fout moet worden bewezen om berstel te verkrijgen voor de
scbade veroorzaakt door de voorlopige tenuitvoerlegging van een
vonnis dat nadien wordt bervormd(66), belet niets dat op de artikelen
1382 en 1383 B.W. een beroep wordt gedaan om scbadeloosstelling
te bekomen in bet geval een procespartij bij deze executiemaatregel
niet volgens de regels van de maatschappelijke zorgvuldigheid is te
'werk gegaan. Dit zal bijvoorbeeld bet geval zijn als een procespartij
op licbtvaardige wijze en zonder nut of noodzakelijkbeid een bij
(64) BALLON, G.L., Dwangsom, in A.P.R., Gent-Leuven, Story-Scientia, 1980, nr.118,
p. 43-44; MOREAU-MAR.GREVE, 1., ,L'astreinte", Ann. Fac. Dr. Liege, 1982, (11), 78;
KRINGS, E., conclusie voor Benelux-Gerechtshof, 14apri! 1983, R. W., 1983-84, 227, waarin
werd beslist dat ten aanzien van de verbeurde dwangsom niet anders moet worden geoordeeld
dat ten aanzien van andere rechtsgevolgen van een teniet gedane rechterlijke uitspraak, welke
rechtsgevolgen in beginsel door het desbetreffende nationale recht worden bepaald.
(65) Zie nochtans Cass., 15 september 1983, Pas., 1984, I, 42, met conclusie van advocaatgeneraal Liekendael, waarin wei toepassing wordt gemaakt van de principes van de onverschuldigde betaling. In zijn cassatiemiddel had de eiser evenwel geen schending van art. 1398, tweede
lid Ger.W. ingeroepen.
·(66) Zie supra, nrs. 20-21, en de verwijzingen aldaar.
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voorraad uitvoerbaar vonnis, ondanks het intussen ingestelde beroep, ten uitvoer legt(67). Dit is eveneens het geval indien op ondoordachte en nutteloze wijze verscheidene beslagen worden gelegd op
goederen die samen meer dan vijftig maal meer waard zijn dan de
som toegekend door het vonnis dat voorlopig ten uitvoer wordt
gelegd(68).
Voorts is het duidelijk dat een procespartij eveneens foutief handelt
wanneer zij een bij voorraad uitvoerbaar vonnis uitvoert of de
tenuitvoerlegging ervan voortzet nadat dit vonnis werd hervormd.
Vanaf dat ogenblik handelt deze partij immers zonder uitvoerbare
titel(69).
27. Behoudens de in het vorig randnummer behandelde uitspraken,
waarin werd geoordeeld dat de voorlopige tenuitvoerlegging foutief
was, zijn er in de gepubliceerde rechtspraak nagenoeg geen beslissingen waarin, wegens hervorming van de voorlopig ten uitvoer gelegde
beslissing, toepassing wordt gemaakt van artikel1398, tweede lid,
Ger. W. Voor zover kon worden nagegaan zijn er slechts een drietal
uitspraken waarin naar deze objectieve aansprakelijkheidsregel
wordt verwezen(70).

(67) Brussel, 10 november 1971, R. W., 1971-1972, 628, Pas., 1972, II, 13, Rev. Not. B., 1972,
161 en Rec. Gen. Enr. Not., 1972, 74.
(68) Brussel, 3 november 1976, Pas., 1977, II, 136; voor andere toepassingsgevallen v66r de
inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek, zie de rechtspraak geciteerd in voetnoot (35).
(69) JOSSERAND, L., o.c., D.P., 1923, II, 49; PLANIOL, M., RIPERT, G. en ESMEIN, P., o.c.,
VI, nr. 583, p. 813; zie ook: Brussel, 3 november 1976, Pas., 1977, II, 136: begaat een fout
de partij die, na het vellen van het arrest dat haar in het ongelijk stelt, niet het nodige doet
om ten spoedigste het beslag op te heffen waartoe zij op onvoorzichtige wijze was overgegaan.
(70) Het gaat om twee arresten van het Hof van Beroep te Brussel waarin de voorlopige
tenuitvoerlegging, wegens de omstandigheden waarin deze plaats had (zie dienaangaande
supra, nr. 26), als foutief werd bestempeld (Brussel, 10november 1971, R. W., 1971-1972, 628,
Pas., 1972, II, 13, Rev. Not. B., 1972, 161 en Rec. Gen. Enr. Not., 1972, 74; Brussel,
3 november 1976, Pas., 1977, II, 136), en om een cassatiearrest dat eerder betrekking heeft
op de strafrechtelijke aspecten van de uitzetting manu militari van huurders, nadat de
huurovereenkomst ten laste van hen was ontbonden door een vonnis van de vrederechter dat
de voorlopige tenuitvoerlegging toestond (Cass., 27 januari 1982, R. W., 1983-1984, 1490). In
geen enkel van deze arresten wordt echter uitspraak gedaan over de draagwijdte en de
toepassingsvereisten van artikel1398, tweede lid, Ger.W. Na het afsluiten van deze bijdrage
is er wei een vonnis verschenen waarin daarover enige aanwijzingen zijn terug te vinden (zie:
Rb. Hoei (Beslagr.), 20mei 1985, Jur. Liege, 1985, 491).
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Ill. BESLISSING IN KORT GEDING EN ANDERSLUIDENDE BESLISSING
VAN DE BODEMRECHTER

A. Probleemstelling

28. Thans dient te worden stilgestaari bij de vraag of een procespartij, die een tegen haar in kort geding uitgesproken veroordeling
vrijwillig of gedwongen ten uitvoer legde, na een andersluidende
beslissing van de bodemrechter in voor komend geval , ,teruggave''
kan vragen van wat zij presteerde in uitvoering van de beslissing in
kort geding, en vergoeding kan ver krijgen van de meerdere , ,schade''
die deze voorlopige maatregel haar heeft veroorzaakt. In bevestigend
geval dient vervolgens te worden onderzocht welke de juridische
grondslag is van deze mogelijkheid tot ,teruggave" en/of van de
eventuele toekenning van een schadeloosstelling. Voor een duidelijker probleemstelling is het nuttig er vooraf op te wijzen dat hetgeen
werd , ,gepresteerd'' in uitvoering van een beschikking in kort geding,
zeer verschillende vormen kan aannemen. Er zijn vooreerst de
(rechts)handelingen die het eigenlijk voorwerp van de maatregel in
kort geding uitmaken, zoals de verplichting tot voortzetting van het
contract, tot levering van bepaalde goederen of diensten, tot uitkering van een provisionele schadevergoeding, het bevel tot stopzetting
van de werken, ... enz. Daarnaast zijn er de prestaties en de vergoedingen die ,onrechtstreeks" voortvloeien uit de beschikking in kort
geding, zoals de contractueel bedongen vergoeding die, ondanks de
stopzetting van de bouwwerken, aan de aannemer verschuldigd is,
de kosten gedaan tot behoud van de zaak, enz ... Tenslotte zijn er de
kosten die verband houden met de gedwongen tenuitvoerlegging van
de beschikking in kort geding en de eventuele dwangsommen betaald
door de veroordeelde partij.
Voor al deze prestaties, geldsommen en vergoedingen die zijn betaald
in uitvoering van een beschikking in kort geding, rijst de vraag naar
de mogelijkheid tot teruggave en de eventuele toekenning van schadevergoeding als door de rechter ten gronde nadien een beslissing in
andere zin wordt genomen.

B. Beknopt rechtsvergelijkend onderzoek
29. Er werd reeds op gewezen dat, voor zover bekend, tot nog toe
geen enkel Belgisch auteur deze problematiek nader heeft onder1072

zocht(71). In bet buitenland, en vooral dan in Nederland en de Duitse
Bondsrepubliek, heeft de doctrine hieraan wel de nodige aandacht
besteed. Het is dan ook passend eerst even na te gaan hoe in de ons
omringende Ianden deze problematiek werd benaderd, alvorens,
gewapend met deze kennis, een proeve van oplossing voor bet
Belgisch recht uit te werken.
Vele rechtstelsels kennen immers een kort geding-procedure. Om
slechts enige E.E.G.-landen te vermelden: Duitsland kent de ,einstweilige Verfiigung" om onverwijld bescherming te verlenen aan
bepaalde bedreigde rechten(72). Volgens bet Engels recht k~m de
eisende partij ter voorkoming van onherstelbare schade een ,interlocutory injunction" vragen aan de rechter(73). In Belgie(74), Luxemburg(75) en Frankrijk(76) bestaat de ,action en refere", ,bet kort
geding''. Ook in Nederland bestaat bet kort geding(77) en in Italie
kent men een ,domanda di provvedimenti urgenti"(78).
30. AI deze rechtsplegingen hebben gemeen(79) dat zij zich van
gewone procedures onderscheiden door enerzijds de urgentie en de
summiere behandeling, anderzijds door bet feit dat steeds een nieuw
en grondig onderzoek van de feitelijke vragen en rechtskwesties in
een gewone procedure mogelijk blijft. Het zijn ,voorlopige voorzieningen".
De verschillen betreffen de bevoegde rechter, de mogelijkheid van
boger beroep of cassatie en vooral de band met bet geding ten gronde:
in sommige Ianden wordt bet instellen van een geding ten gronde aan
de vrijheid van partijen overgelaten, terwijl in andere Ianden bet
instellen van bet geding ten gronde een absolute voorwaarde is voor
de rechtskracht van de voorlopige voorziening.
(71) Zie supra, nr. 4.
(72) Z.P.O. §§935-945.
(73) Deze regeling bestaat zowel in Groot-Brittannie als in Ierland.
(74) Art. 584 Ger.W.; artt. 1035-1041 Ger.W.
(75) Artt. 806 e.v. C.P.C., als vervangen door de wet van 23rnaart 1983.
(76) C.P.C. artt. 808-811.
(77) Artt. 289 e.v. W.Rv.
(78) Art. 700 Codice de procedura civile. Italii: kent drie types van voorlopige rnaatregelen,
n1. de specifieke rnaatregelen (sekwester, uit het Rorneins recht starnrnende aanzegging van
nieuw werk en klacht voor dreigende schade, en de vrijwaring van bewijsrniddelen), het
gerneenrechtelijk kort geding voor dringende rnaatregelen en tenslotte een reeks in de wetgeving
verspreide bijzondere voorlopige rnaatregelen die echter niet als dusdanig worden gekwalificeerd. Zie hierover, o.rn., CAPPELLETTI, M. en PERILLO, K.M., Civil procedure in Italy, Den
Haag, Martinus Nijhoff, 1965, nrs. 604 e.v., p.134.
(79) Zie hierover, o.rn., Conclusie advocaat-generaal CAPOTORTI bij H.v.J., 24rnei 1977,
zaak 107176, Jur., 1977, (957), 977.
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AI deze landen kennen het probleem dat ontstaat bij andersluidende
bodembeslissing. Voor Nederland, Duitsland en Frankrijk worden
de oplossingen die aan dit probleem worden gegeven hierna toegelicht.
31. In Nederland wordt meestal, in navolging van een arrest van de
Hoge Raad van 26januari 1934(80), onderscheid gemaakt tussen:
a) de schade die het gevolg is van het ,gehoorzamen" aan de
beslissing in kort geding, en
b) de schade die het gevolg is van het feit dat de veroordeelde niet
tijdig of niet zonder gedwongen tenuitvoerlegging het bevelschrift
heeft nageleefd (zoals verbeurde dwangsommen en schade uit lijfsdwang).
Dat onderscheid brengt de rechtspraak en de doctrine echter tot de
meest uiteenlopende standpunten i.v.m. het onderwerp dat hier
wordt behandeld(81).
Op de vraag of de eiser verplicht is tot vergoeding van de schade die
de gedaagde heeft geleden door het vrijwillig uitvoeren van de kort
geding-beslissing, antwoordt oud-rechtbankvoorzitter Schenk(82)
dat het rechtsgevoel geneigd is de eiser aansprakelijk te stellen voor
de geleden schade, maar hij geeft toe dat de theoretische fundering
hiervoor niet zo eenvoudig is te geven.
Meijers stelt dat, wanneer krachtens een vonnis van de gewone
rechter komt vast te staan dat de in kort geding bevolen en ook
nageleefde gedraging van de veroordeelde niet mocht worden gevorderd, de voldoening aan het kort geding-vonnis als een onverschuldigde betaling is aan te mer ken. Ben verdere vordering tot schadevergoeding kan aileen worden ingesteld wanneer de eiser in kort geding
een onrechtmatige daad kan worden te laste gelegd.
Het instellen zonder rechtsgrond van een rechtsvorderil).g is op zich
echter niet als een onrechtmatige daad te beschouwen, zo merkt
Meijers op(83). De gelijkenis met het tergend en roekeloos procederen valt hier op.
Kamphuysen meent dat hier een risico-aansprakelijkheid geldt, geba(80) N.J., 1934, 1021.
(81) Zie vooral de rechtspraak, gepubliceerd in ORION, H., (red.), Onrechtmatige daad,
Kluwer, I, nrs. 277 e.v., p. 334 e.v. en II, nr. 264, p.194.
(82) ScHENK, W ., Het kart geding en zijn taepassing in Nederland, Deventer, Kluwer, 1982,
81.
(83) MEIJERS, E.M. en VERMEULEN, J. Th., Het kart geding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1967,
236.
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seerd op artikel292 Rv., dat bepaalt dat de beslissingen bij voorraad
geen nadeel toebrengen aan de zaak ten principale(84).
· Zonderland ziet geen enkel verschil tussen de vernietiging in boger
beroep en de andersluidende beslissing ten gronde, tussen aansprakelijkheid voor roekeloos kort geding en aansprakelijkheid bij bet
uitoefenen van een rechtsvordering in bet algemeen(85). Er is, aldus
Zonderland, een algemene procesrechtelijke regel ingevolge welke
iemand, die zich bedient van een aantastbare processuele bevoegdheid, zulks op eigen risico doet en derhalve met de verplichting om
schade te vergoeden, in zoverre hij zijn bevoegdheid niet heeft
kunnen waarmaken. Dit volgt ,uit de regelen die wij voortdurend
toepassen bij bet vaststellen van schadevergoedingen"(86).
Hugenholtz en Heemskerk stellen meer algemeen dat schade geleden
door een gedaagde die zich naar een in kort geding gegeven verbod
heeft gedragen, maar naderhand in de hoofdzaak in bet gelijk wordt
gesteld, , ,als regel'' door de wederpartij, die bet verbod had uitgelokt
in strijd met gedaagdes recht, zal moeten worden vergoed(87).
Bij deze verscheidenheid in de doctrine is bet verrassend te moeten
vaststellen dat, zeer recent, de Hoge Raad in stellige bewoordingen
een belangrijk arrest heeft geveld(88). Daarin wordt de in kort geding
zegevierende, maar ten gronde in bet ongelijk gestelde partij aansprakelijk gesteld voor aile schade ten gevolge van de vrijwillige of
gedwongen uitvoering van bet kort geding (met uitsluiting van verbeurde dwangsommen).
Volgens de Raad behoort de partij, die een kort geding ten uitvoer
legt, te weten dat zij haar handelen baseert op een voorlopige
maatregel, en de daaruit voortvloeiende schade ,behoort te gelden"
als door haar schuld veroorzaakt. Bovendien, aldus de Raad, is deze
oplossing maatschappelijk meer verantwoord dan de omgekeerde.
(84) KAMPHUISEN, P.W., ,De positie van partijen na vonnis in kort geding (slot)", N.J.B.,
1943, 29.
(85) ZONDERLAND, P., Het kort geding, in het bijzonder tegen de overheid, Zwolle,Tjeenk
Willink, 1972, 75 e.v.
(86) o.c., 77.
(87) HVFENHOLTZ, W. en HEEMSKERK, W.H., Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 'sGravenhage, VUGA, 1979, 119.
(88) H.R., 16 november 1984, N.J., 1985, 547, noten WHH en LWH.: Er dient in beginsel
te worden aangenomen dat degeen die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft
gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft
gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht
had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de betreffende gedragingen onthield. Voorts
mag er, gegeven de aard van het kort geding-vonnis, van worden uitgegaan dat degeen die als
voormeld met executie dreigde, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde
op - kort gezegd - een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte
schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden.

1075

Terecht merkt annotator Heemskerk op dat het ,gekunsteld" voorkomt om ter zake te denken in termen van onrechtmatigheid en
schuld(89).
Het lijkt dan ook niet uitgesloten dat de oordeelsvorming van de
Raad in eerste orde is be1nvloed door deze , ,maatschappelijke verantwoording", waarbij de aldus gevonden oplossing achteraf is gefundeerd op een merkwaardig gemotiveerde foutaansprakelijkheid.
Heemskerk toont ook aan dat de redengeving die tot foutaansprakelijkheid leidt, in strijd komt met de conclusie dat een dwangsom,
verbeurd wegens niet-naleving van een kort geding-vonnis, zelfs bij
andersluidend bodemvonnis verbeurd blijft(90). Toch concludeert
ook Heemskerk tot aansprakelijkheid, zij het dan gebaseerd op
artike1292 Rv., dat bepaalt dat de beslissing in kort geding geen
nadeel mag toebrengen aan de zaak ten principale(91).
Het arrest van de Hoge Raad is ook nog op andere punten merkwaardig. Zo valt de Raad de stelling bij van het Hof, waarin werd gesteld
dat de betekening van een vonnis reeds een dreiging met executie
inhoudt- welke conclusie eveneens door Heemskerk wordt bekritiseerd. De Raad aanvaardt eveneens de aanvechtbare zienswijze van
het Hof, waarin wordt uitgegaan van een gelijkschakeling tussen een
hervorming door de hogere rechter en een andersluidende beslissing
van de bodemrechter.
Er mag dan ook geredelijk worden aangenomen dat dit arrest geen
eindpunt zal zetten achter de discussie.
32. In Duitsland is deze aangelegenheid uitdrukkelijk geregeld in de
Zivilprozessordnung. In§ 945 is nopens de ,Schadenersatzpflicht"
(de schadevergoedingsplicht) volgende regeling bepaald: Blijkt de
maatregel van het kort geding van de bij aanvang af onverantwoord
of wordt de bevolen maatregel opgeheven op grond van § 926, tweede
lid, of van § 942, derde lid(92), dan is de partij die de maatregel
bekomen heeft, gehouden de schade van de tegenpartij te vergoeden,
die haar bij uitvoering van de m:aatregel wordt aangedaan of ontstaat

(89) I.e., nrs. 8 en 9.
(90) I.e., nr. 13.
(91) I.e., nr. 13.
(92) § 926 Abs. 2 betreft het verval van de beslissing in kort geding, wanneer de hoofdzaak
niet binnen de in kort geding gestelde periode aanhangig gemaakt wordt.
§ 942 Abs. 3 betreft de opheffing van het bevel wanneer de hoofdzaak niet binnen de gestelde
periode aanhangig gemaakt wordt, de zaak in kort geding niet is voorgelegd aan de rechter
van de plaats die ook de bevoegdheid van de bodemrechter bepaalt.
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uit het stellen van zekerheid om de tenuitvoerlegging te voorkomen
of om de opheffing van de maatregel te bekomen(93).
Er bestaat in de rechtsleer geen eenstemmigheid omtrent de aard en
de grondslag van deze aansprakelijkheid, maar men is het er wei over
eens dat het een aansprakelijkheid is buiten elke fout(94). Dit belet
echter niet dat vele algemene bepalingen van de schadevergoedingswetgeving en van de aquiliaanse aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk toepasselijk worden geacht(95). Ben schadeeis op grond van
§ 945 moet in de regel afzonderlijk van het kort geding en het
bodemproces worden ingesteld.
Bij de beoordeling of een maatregel in kort geding van bij de aanvang
af onverantwoord was, is de schadevergoedingsrechter in beginsel
vrij, tenzij in het proces ten gronde definitief uitspraak is gedaan over
de rechtmatigheid van het bevelschrift. Is in dat proces enkel uitgemaakt of een eis op het ogenblik van het bevelschrift gegrond of
ongegrond was, dan blijft de schadevergoedingsrechter vrij om te
bepalen of de eis in kort geding al dan niet ,verdedigbaar" was,
aangezien het gezag van gewijsde van de bodembeslissing ter zake
niet bindt(96).
De redenen waarom een kort geding ,onverantwoord" is, kunnen
velerlei zijn: onbevoegdheid van de rechter, ontbreken van het ingeroepen recht, wijziging van constante rechtspraak(97).
Wordt het bevel ,opgeheven" op grond van de§§ 926 en 942, dan
is de schadevergoedingsrechter gebonden door deze opheffing. Zulke
opheffing is te vergelijken met de opheffing van een bevelschrift in
hoger beroep(98): het bevel wordt geacht nooit te hebben bestaan.
34. In Frankrijk is er, merkwaardig misschien, (nog) niet veel aandacht besteed aan dit vraagpunt. Over het principe bestaat er wei
eenstemmigheid: ,Pour reparer le prejudice qu'aurait cause l'execu(93) In Duitsland geldt een gelijklopende regeling voor de aansprakelijkbeid bij beslag (arrest)
en bij kort geding (einstweilige Verfiigung).
(94) STEIN-JONAS, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 1971, S. 945, I, 2.
(95) STEIN-JONAS, o.c., S. 945, I, 4. Zo gelden o.m. de regelen uit bet schadevergoedingsrecht
i.v.m. de omvang en de werkingssfeer van de scbadevergoedingseis, bet causaal verband tussen
tenuitvoerlegging en scbade, de gedeelde aansprakelijkbeid, de verjaring en de bevoegde
rechtbank.
(96) THOMAS, H. en PuTzo, H., Zivilprozessordnung mit Gerichtsverjassungsgesetz und den
Einfiihrungsgesetzen, Miinchen, BEcK's, 1977, 1356, met verwijzing naar ScHWERDTNER,
N.J. W., 1970, 597.
(97) STEIN-JONAS, o.c., § 945, II, 6.
(98) BLOMEYER, A., Zivilprozessrecht, Erkentnisverjahren, Berlin, Springer-Verlag, 1963,
669.
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tion des mesures prises a tort par le juge des refen!s, le juge du fond
peut condamner le perdant a des dommages-interets(99).
Curet(l 00) valt de stelling van Moreau bij dat de recp.ter ten gronde
vrij blijft , ,de compenser eventuellement par une reparation pecuniaire le dommage qui a pu resulter de !'execution d'une ordonnance
rendue a propos". Wanneer een beslissing ,mal a propos" is, wordt
niet toegelicht. Ook omtrent de omvang van de te vergoeden schade
wordt geen standpunt ingenomen.
35. Deze korte rechtsvergelijkende excursie bevestigt dat uiteenlopende oplossingen kunnen worden gevonden voor het geschilpunt
dat hier wordt behandeld. Voorts is gebleken dat zelfs een ingrijpen
van de wetgever geen , ,juridische vrede'' kan teweegbrengen in een
aangelegenheid waarin elk geschil specifieke kenmerken vertoont en
waarin ook het ,rechtsgevoelen" geen algemene maatstaf voor een
oplossing kan bieden.
36. Het voorgaande toont ook aan dat het vraagstuk van de eventuele ,teruggave" en/of ,vergoeding" van hetgeen in uitvoering van
een beschikking in kort geding werd gepresteerd, na een andersluidende beslissing van de bodemrechter~ een moeilijk en delicaat
probleem is dat een genuanceerde benadering vereist. Hierna zal
worden gepoogd voor het Belgisch recht een oplossing ter zake voor
te stellen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de eigenheid en de
autonomie van het kort geding.

C. Proeve van oplossing voor het Belgisch recht
1. Algemeen uitgangspunt

37. Uitgangspunt bij de behandeling van deze problematiek lijkt te
moeten zijn de onafhankelijke werking van de bodembeslissing ten

aanzien van de beslissing in kort geding(101).
De beschikkingen in kort geding brengen, luidens artikel1039, eerste
(99) C:EzAR-BRu, Ch. en HEBRAUD, P., Traite theorique et pratique des referes et des
ordonnances sur requete, Tome I, Des referes, 3° uitg., Parijs, Marchal et Billard, 1938, 128,
met verwijzing naar, o.m., GARSONNET en C:EzAR-BRu, Traite theorique et pratique de Ia
procedure civile et commerciale, T. VIII, nr.215; CHAUVEAU sur CARRE, quest.2754ter.
(100) CURET, A., La juridiction des referes, Parijs, A. Pedone, 1907, 598.
(101) Zie supra, nrs. 1-4; zie voorts: LINDEMANS, D., o.c., nr. 28, p. 22 en nrs. 446-447,
p. 229-230; KRINGS, E., conclusie voor Benelux-Gerechtshof, 14april1893, R. W., 1983-1984,
226-227.
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lid, Ger. W., ,geen nadeel toe aan de zaak zelf", hetgeen juist
uitgelegd, betekent dat de bodemrechter zich niet mag gebonden
achten door de uitspraak van de rechter in kort geding. De rechter
ten gronde beoordeelt volledig vrij de hem voorgelegde rechtszaak,
zowel in rechte als in feite(102).
Hieruit volgt dat wanneer de bodemrechter een andersluidende beslissing neemt, zijn uitspraak geen afkeuring behelst van de voorlopige maatregelen die in kort geding zijn getroffen.
Met gezag van gewijsde is immers in kort geding beslist dat de
spoedeisende omstandigheden de bevolen maatregelen vereisten. Ben
andersluidend bodemvonnis doet de beslissing in kort geding teniet.
De titel van de in kort geding genomen voorlopige maatregelen blijft
met andere woorden wei rechtsgeldig; alleen de uitvoering ervan
houdt op bij de definitieve uitspraak over de grond van de zaak(103).

2. Gevolgen voor de partijen
38. Na de werking van een andersluidend bodemvonnis op de beslissing in kort geding in herinnering te hebben gebracht, kunnen de
gevolgen hiervan voor de partijen worden onderzocht. Door welke
juridische regelen worden de rechten en plichten van de partijen
beheerst vanaf het ogenblik dat zij er in kennis van gesteld zijn dat
de bodemrechter anders heeft beslist dan de rechter in kort geding?
Theoretisch lijken hier een viertal mogelijkheden in aanmerking te
komen, die achtereenvolgens zullen besproken worden: een analogische toepassing van artikel1398, tweede lid, Ger.W. (a); de principes
van de onverschuldigde betaling (artt.1235 en 1376-1381 B.W.) (b);
de regels van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
(artt.1382-1383 B.W.) (c); andere juridische regelen, afgeleid uit de
eigen, specifieke werking van een andersluidend bodemvonnis op de
beschikking in kort geding (d).

(a) Analogische toepassing van artikel 1398, tweede lid, Ger. W.
39. In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of hier de
objectieve aansprakelijkheidsregeling van artike/1398, tweede lid,
Ger. W., analogisch kan worden toegepast. Om twee redenen lijkt het
antwoord hierop ontkennend te moeten luiden.
(102) Zie supra, nr. 1 en 2.
(103) KRINGS, E., conclusie voor Benelux-Gerechtshof, 14april1983, R. W., 1983-1984, 227;
zie ook: R.H., noot onder Cass., 7 juli 1941, Pas., 1941, I, (279), 280.
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Daarbij moet vooreerst worden onderstreept dat de situaties in beide
gevallen niet dezelfde zijn. Artike11398, tweede lid, Ger.W., doelt
op de situatie van een rechterlijke beslissing die reeds voorlopig ten
uitvoer wordt gelegd, hoewel ze nog vatbaar is voor hervorming in
graad van beroep of op verzet. In de hier besproken hypothese staan
we enerzijds voor een beschikking van de voorzitter in kort geding
die eventueel reeds in kracht van gewijsde is gegaan en anderzijds
voor een beslissing van de rechter ten gronde die in andere zin luidt
dan de voorlopige maatregel in kort geding. Daar artikell398,
tweede lid, Ger. W. een van het gemeen recht afwijkende aansprakelijkheidsregeling bevat, dient deze bepaling op restrictieve wijze te
worden ge'interpreteerd en mag ze niet worden uitgebreid tot slechts
schijnbaar analoge situaties.
Een tweede, meer fundamentele reden is dat de werking van een
beslissing in hoger beroep die een bestreden beslissing vernietigt,
aanzienlijk verschilt van de werking van een andersluidende bodembeslissing op de beschikking in kort geding(104). De beslissing van
de appelrechter waarbij het in eerste aanleg gevonniste wordt hervormd of vernietigd, vernietigt tegelijkertijd deze beslissing zelf en
de gevolgen ervan(105). Bij een hervorming in hoger beroep vervalt
met andere woorden de titel die (voorlopig) ten uitvoer werd gelegd
en wordt hetgeen ter uitvoering van de beslissing van de eerste rechter
werd betaald, onverschuldigd(106). Bij een andersluidende beslissing
van de bodemrechter daarentegen wordt de titel van de voorlopige
maatregel niet teniet gedaan; deze titel houdt enkel op uitwerking te
hebben ten gevolge van de andersluidende uitspraak over de grond
van de zaak(l 07).
(b) De principes van de onverschuldigde betaling (artt. 1235 en 13761381 B. W.)

40. Daarmee is meteen de vraag opgeworpen of hetgeen ter uitvoering van de beschikking in kort geding werd gepresteerd, onverschuldigd is geworden van zodra de uitspraak in het bodemgeschil in
kracht van gewijsde is gegaan. Kan met andere woorden een beroep
worden gedaan op de principes van de onverschuldigde betaling om
(104) Zie daarover vooral: KRINGS, E., conclusie voor Benelux-Gerechtshof, 14april 1983,
R. W., 1983-1984, 226-227; zie ook supra, nrs.1-3 en 37.
(105) KOHL, A., o.c., R.P.D.B., Complement VI, nr.1106, p.104.
(106) Zie ook supra, nr. 25.
(107) Zie supra, nrs. 1-3 en 37.
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,teruggave" en/of ,vergoeding" te vragen van hetgeen, na een
andersluidende beslissing van de bodemrechter, gepresteerd werd in
uitvoering van de voorlopige maatregel in kort geding?
Om aanspraak te kunnen maken op terugvordering van het onverschuldigd betaalde (zie artt.1235 en 1376-1381 B.W.), dient volgens
de heersende opvatting in rechtspraak en rechtsleer thans aan twee
voorwaarden voldaan te zijn: er moet een betaling voorhanden zijn
en het onverschuldigd karakter daarvan moet vaststaan(108).
41. Meestal wordt aangenomen dat het begrip ,betaling" in deze
context het voorhanden zijn van twee elementen veronderstelt: een
materieel en een moreel bestanddeel(109). Het materieel bestanddeel
impliceert dan de overhandiging of de verwezenlijking van het voorwerp van de verbintenis, die kan bestaan in de afgifte van een
geldsom of in de overdracht van een lichamelijke of zelfs een onlichamelijke zaak, zowel een soortzaak als een species(llO). Met het
morele bestanddeel dat meestal wordt vereist opdat er van betaling
sprake zou kunnen zijn, bedoelt men dat de afgifte van een geldsom
of de overdracht van een voorwerp moet gebeuren in uitvoering van

(108) LECLERCQ, J., ,Reflexions sur un principe general de droit: Ia repetition de l'indft",

J.T., 1976, (105), nr.8, p.106; VANDAMME, J.A., Cursus Verbintenissenrecht, Brussel,
V.U.B., 1976, I, nr. 749, p. 399; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-1980).
Verbintenissen", T.P.R., 1983, (495), nr.152, p. 659-660. Sinds de cassatiearresten van
17 september 1970 (Arr. Cass., 1971,47 en Pas., 1971, I, 40) en 18 september 1970 (Arr. Cass.,
1971, 60, Pas., 1971, I, 48, R. W., 1970-1971, 843, J.T., 1971, 116 en R.G.A.R., 1972,
nr. 8 .830) vormt de vergissing van de solvens inderdaad geen derde, afzonderlijk vereiste meer
opdat de vordering tot terugbetaling van het onverschuldigde zou kunnen worden ingewilligd.
Deze dwaling of vergissing heeft thans enkel nog een probatoir karakter, in die zin dat het
bewijs daarvan slechts dient te worden geleverd indien er enige twijfel mogelijk is betreffende
de oorzaak van de teruggevorderde betaling en bijgevolg ook nopens het onverschuldigd
karakter ervan (DE PAGE, H., Traite, III, nr.14, p. 20-23; KRUITHOF, R., MoONS, H. en
PAULUS, C., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1973). Verbintenissen (tweede deel)", T.P.R.,
1975, (715), nr.112, p. 722-723; VAN 0MMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence (1965 a
1973). Les obligations (suite)", R.C.J.B., 1975, (597), nr. 79, p. 634-637; LECLERCQ, J., o.c.,
J. T., 1976, nrs. 45-53, p. 112-114).
(109) DE PAGE, H., Traite, III, nr. 6, p.I0-11; LECLERCQ, J., o.c., J.T., 1976, nr. 9, p.106;
VANDAMME, J.A., o.c., I, nr. 750, p. 399; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII, nr. 737,
p. 24; MARTY, G. enRAYNAUD, P., Droit Civil, II,Lesobligations, Vol.1, Parijs, Sirey, 1962,
nr. 624, p. 657; GHESTIN, J., ,Repetition de l'indft", in Repertoire de Droit Civil, VI, Parijs,
Dalloz, s.d., nrs. 5-6.
(110) LECLERCQ, J., o.c., J.T., 1976, nr.10, p.106; VANDAMME, J.A., ibid., PLANIOL, M.
en RIPERT, G., ibid.; MARTY, G. en RAYNAUD, P., o.c., II, Vol.1, nr.625, p. 657; GHESTIN,
J., o.c., I.e., nr. 5.
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een vermeende verbintenis. Degene die de betaling deed moet gebandeld bebben met bet oog op de uitdoving van een scbuld(lll).
Zoals bekend beeft bet woord ,betaling" in bet algemeen verbintenissenrecbt een ruimere betekenis dan aileen maar bet uitkeren van
een geldsom, zoals dit begrip in bet gewone spraakgebruik verstaan
wordt. In bet recbt betekent ,betaling" de uitvoering door de
scbuldenaar van de verbintenis die bij beeft aangegaan(112), welke
verbintenis, volgens de indeling van artikelllOl B.W., kan bestaan
in iets te geven, d.i. de verplicbting de eigendom van een goed of van
een ander zakelijk recbt over te dragen, in iets te doen, d.i. de
verplicbting een bepaalde prestatie te verricbten, of in iets niet te
doen, d.i. de verplicbting zicb van bepaalde daden te ontbouden. De
vraag rijst dan of in de context van de onverscbuldigde betaling aan
bet begrip ,betaling" ook dezelfde ruime betekenis mag worden
gegeven. Uit de bierboven gegeven omscbrijving van bet materieel
bestanddeel van de betaling, blijkt duidelijk dat de uitvoering van
de verbintenis om iets te geven, in bet raam van de onverscbuldigde
betaling aileszins als een betaling geldt. Betwist is daarentegen de
vraag of de uitvoering van de verbintenis om iets te doen, m.a. w. een
bepaalde prestatie te verricbten, in deze context als een betaling kan
worden bescbouwd. Meestal wordt bierop ontkennend geantwoord,
om de praktiscbe reden dat een prestatie, als ze niet verscbuldigd is,
niet bet voorwerp kan uitmaken van een teruggave; men kan boogstens de geldelijke tegenwaarde ervan terugbetalen(113). Delicater
nog is dezelfde vraag voor de uitvoering van de verbintenis om iets
niet te doen, m.a.w. zicb van bepaalde daden te ontbouden. Over
bet algemeen bescbouwt men dat voor de toepassing van de regels
van de onverscbuldigde betaling een ontbouding of een nalaten niet
als een betaling kan gelden, niet aileen omdat een ontbouding, als
ze niet verscbuldigd is, niet vatbaar is voor teruggave, maar ook
omdat degene die zicb van bepaalde daden beeft ontbouden, zijn
,,animus so/vendi, niet kan bewijzen(114).
(111) DE PAGE, H., Traite, III, nr.6, p.10-11; R.P.D.B., XI, Tw. Quasi-contrat, nr.193,
p. 34; LECLERCQ, J., o.c., J. T., 1976, nr.lO, p.106-107; VANDAMME, J.A., ibid.; PLANIOL,
M. en RIPERT, G., ibid.; MARTY, G. en RAYNAUD, P., ibid.; GHESTIN, J., o.c., I.e., nr.6;
contra: DEMOGUE, R., Traite des obligations en general, III, Sources des obligations, Parijs,
Rousseau, 1923, nr. 87, p.142, die het vereiste van een moreel bestanddeel afwijst.
(112) DE PAGE, H., Traite, III, nrs. 394-395, p. 391-392; MATTHIJS, J. en BAETEMAN, G.,
,Overzicht van rechtspraak (1961-1964). Verbintenissen (tweede deel)", T.P.R., 1966, (225),
nr.163, p.285; VANDAMME, J.A., o.c., II, nr. 972, p. 541.
(113) LECLERCQ, J., o.c., J.T., 1976, nr.10, p.106; PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII,
nr. 737, p.24, voetnoot (1); MARTY, G. en RAYNAUD, P., o.c., II, Vo1.1, nr.625, p.657;
GHESTIN, J ., o.c., /.c., nr. 5.
(114) LECLERCQ, J., ibid.
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Ten aanzien van de hier behandelde problematiek volgt uit het
voorgaande dat, voor zover de in kort geding genomen voorlopige
maatregel bestaat in de verplichting een geldsom uit te keren, of de
eigendom van een zaak over te dragen of een lichamelijk goed te
leveren, er in geval van een andersluidend bodemvonnis voldaan is
aan het vereiste dat, voor de toepassing van de regels van de onverschuldigde betaling, er een betaling moet voorhanden zijn(l15). De
zaak ligt echter anders wanneer de in kort geding genomen voorlopige maatregel bestaat in de verplichting een bepaalde prestatie te
verrichten of zich van bepaalde daden te onthouden. Logische en
praktische motieven verzetten er zich in die gevallen tegen de uitvoering van zulke verplichtingen te beschouwen als een betaling die, als
ze niet verschuldigd is, vatbaar is voor terugvordering(ll6).
42. Om aanspraak te kunnen maken op terugvordering van het
onverschuldigd betaalde, is op de tweede plaats vereist dat de betaling die werd verricht onverschuldigd is, d.w.z. zonder dat er een
verbintenis of een schuld bestond(117). Deze afwezigheid van schuld
kan ofwel absoluut of objectief zijn, wanneer er namelijk hoegenaamd geen schuld bestaat, ofwel relatief of subjectief, wanneer er
namelijk wel een schuld bestaat, maar deze werd betaald, hetzij aan
iemand anders dan de schuldeiser, hetzij door iemand anders dan de
werkelijke schuldenaar(118).
Afgezien van de hoger vermelde logische en praktische bezwaren om
in de hier bedoelde zin het bestaan van een betaling aan te nemen
voor de uitvoering van d~ in kort geding opgelegde maatregel om een
(115) Er zij opgemerkt dat volgens een dee! van de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer een
beroep kan worden gedaan op de principes van de onverschuldigde betaling om ,teruggave"
of ,vergoeding" te verkrijgen van hetgeen, na een andersluidende beslissing van de bodemrechter, gepresteerd werd in uitvoering van de in kort geding genomen voorlopige maatregel,
zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de aard van de in kort geding
opgelegde verplichting (MEIJERS, E.M. en VERMEULEN, J. Th., o.c., nr.147, p. 236; H.R.,
26januari 1934, N.J., 1934, 1021, conclusie van procureur-generaal TAKen noot E.M.M.;
H.R., 31 mei 1963, N.J., 1966, nr. 336, p. 876, conclusie van procureur-generaal LANGEMEIJER).
(116) Er zij opgemerkt dat de Nederlandse Hoge Raad de bepalingen betreffende de onverschuldigde betaling (artt.1395 e.v. Nederlands B.W .) wei toepasselijk acht op de onverschuldigde prestaties die in een doen of een niet-doen bestaan (H.R., 7 november 1935, N.J., 1936,
239, noot E.M.M. HoETINK), wat meteen verklaart waarom volgens een dee! van de NederIandse rechtspraak en rechtsleer ook voor zulke maatregelen in kort geding een beroep kan
worden gedaan op de regels van de onverschuldigde betaling, als de beslissing van de
bodemrechter nadien in andere zin Iuidt (zie de verwijzingen in vorige voetnoot).
(117) R.P.D.B., XI, Tw. Quasi contrat, nr. 194, p. 34, en de verwijzingen aldaar; LECLERCQ,
J., o.c., J.T., 1976, nr.12, p.107; VANDAMME, J., o.c., I, nr.751, p.399.
(118) LECLERCQ, J., ibid.; VANDAMME, J.A., ibid.; CARBONNIER, J., Droit Civil, II, Les
obligations, Parijs, Presses Universitaires de France, 1976, nr. 20, p. 460-462; zie ook: GHESTIN, J., o.c., I.e., nrs. 7-17.
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bepaalde prestatie te verrichten of zich van bepaalde daden te onthouden(119), dient volledigheidshalve, in het bijzonder voor de
uitvoering van de verplichting iets te ,geven" (uitkering van een
geldsom, overdracht van een goed), nog te worden onderzocht of de
naleving van zulk bevel tot op het ogenblik van het andersluidend
bodemvonnis(120), als onverschuldigd kan worden beschouwd. Het
antwoord op deze vraag die, zo blijkt uit het voorgaande, enkel dient
te worden onderzocht voor de absolute of objectieve vorm van
onverschuldigde betaling, lijkt ontkennend te moeten zijn.
Men kan inderdaad niet stellen dat de verplichtingen die werden
nagekomen in uitvoering van de beslissing in kort geding, echt
,onverschuldigd" waren tot op het ogenblik van het andersluidend
bodemvonnis; vanaf dat moment komen deze verplichtingen weliswaar te vervallen, houden zij op uitwerking te hebben(121), maar
voordien waren zij verschuldigd en dienden zij te worden nagekomen
op grond van de beschikking in kort geding. Zoals H. Drion terecht
schrijft, ,lijkt het ( ... ) onjuist te zeggen, dat door de latere uitspraak
van de gewone rechter het naleven van het bevel van de president
onverschuldigd zou zijn geworden. Dit bevel moet namelijk uit eigen
hoofde worden nagekomen, het schept een eigen verplichting, totdat
het do-or eerr -strijdige uitspraak van de -gewone rechter komt--te
vervallen''(122).
Ofschoon voor de oplossing van het hier behandelde vraagstuk de
principes van de onverschuldigde betaling als zodanig niet kunnen
worden toegepast, belet dit niet dat deze principes een nuttige inspiratiebron kunnen vormen om na een andersluidend bodemvonnis de
rechtsverhouding tussen partijen vast te leggen en te bepalen hoe de
uitwerking van de in kort geding bevolen maatregelen kan worden
beeindigd(l23).

(119) Zie supra, nr. 41.
(120) Het spreekt vanzelf dat vanaf de uitspraak van het andersluidend bodemvonnis - of
beter: vanaf het ogenblik dat deze uitspraak duidelijk is ter kennis gebracht van de partij die
de voorlopige maatregel in kort geding heeft verkregen (zie supra, nr. 2) - de in kort geding
opgelegde verplichtingen niet meer verschuldigd zijn.
(121) Op die wijze - het ophouden uitwerking te hebben - werd inderdaad de werking van
een andersluidend bodemvonnis op de beslissing in kort geding omschreven (zie supra, nrs. 1-3
en 37).
(122) DRION, H., ,Antwoord op rechtsvraag 65", Ars Aequi, 1961-1962, (127), 129.
(123) Zie infra, nrs. 46-48.
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(c) De regels van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
(artt. 1382-1383 B. W.)
43. Er moet ook nog worden onderzocht of voor het vastleggen van
deze rechtsverhouding eventueel een beroep kan worden gedaan op
de regels van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
(artt. 1382-1383 B.W.).
Ook hier lijkt het antwoord ontkennend te moeten zijn, en wei om
dezelfde redenen als waarom de voorlopige tenuitvoerlegging van een
vonnis dat nog vatbaar is voor hervorming in hoger beroep of op
verzet, op zichzelf niet als foutief kan worden beschouwd(124). Het
aanwenden van een procedure in kort geding en het ten uitvoer leggen
van de door de voorzitter genomen maatregel, in de wetenschap dat
nadien door de bodemrechter eventueel in andere zin wordt geoordeeld, kan als dusdanig niet als een quasi-delictuele fout worden
aangemerkt(125). Een procespartij die op die wijze handelt, maakt
immers slechts gebruik van een haar door de wet of de rechter
toegestane mogelijkheid, wat op zichzelf bezwaarlijk onrechtmatig
kan genoemd worden. Het enkel instellen van een vordering in kort
geding kan slechts een onrechtmatige daad uitmaken indien er bij de
eiser kwade trouw of ernstig verzuim in het spel is geweest; zo ook
kunnen enkel de begeleidende omstandigheden aan het ten uitvoer
leggen van een beschikking in kort geding een foutief karakter
verlenen( 126).

(d) Andere juridische regelen
44. Een bruikbare norm om de rechtsverhouding tussen partijen te
regelen in het geval na de uitvoering van een in kort geding genomen
voorlopige maatregel een andersluidend bodemvonnis wordt gewezen, lijkt artikel 1039, eerste lid, Ger. W. te zijn, waarin wordt
bepaald dat de beschikking in kort geding geen nadeel mag toebrengen aan de zaak zelf. Zoals reeds gezegd, houdt deze bepaling in dat
de bodemrechter zich niet mag gebonden achten door de uitspraak
(124) Zie supra, nr. 21, en de verwijzingen aldaar.
(125) LINDEMANS, D., o.c., nr. 448, p. 230, met verwijzing naar MEIJERS, E.M. en VERMEULEN, J. Th., o.c., nr.147, p.237; zie echter H.R., 16november 1984, N.J., 1985,547, noten
W.H.H. en L.W.H.; Bijblad Industriele Eigendom, 1985, nr. 5, p.l34 (zie daarover supra,
nr.16).
(126) LINDEMANS, D., o.c., nr. 448, p. 230-231; MEIJERS, E.M. en VERMEULEN, J. Th., o.c.,
nr. 147, p. 237-238, met verwijzing naar H.R., 6 april1933, N.J., 1933, 1038, met eensluidende
conclusie van advocaat-generaal BESlER en naar de conclusie van procureur-generaal BESlER
voor H.R., 27maart 1936, N.J., 1936, nr. 770, p.1253.
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van de rechter in kort geding(127). De beschikking in kort geding
heeft met andere woorden een eigen rechtswaarde, die niet zonder
meer afhankelijk is van de uitkomst van het geding ten gronde(l28).
Er mag dus geen juridische - eventueel wei een feitelijke - binding
bestaan tussen de beschikking in kort geding en de uitspraak ten
gronde.
45. De eigen, specifieke werking van een andersluidend bodemvonnis op de beschikking in kort geding, brengt met zich mee dat men
de gevolgen van zo'n andersluidend bodemvonnis ten aanzien van de
partijen slechts kan bepalen door toepassing te maken van een
algemene en vrij vage basisnorm, namelijk dat alles in het werk moet
worden gesteld om, in de mate van het mogelijke, de uitwerking van
de in kort geding genomen voorlopige maatregelen te doen ophouden.
Het afmeten van deze gevolgen voor de partijen lijkt aileen maar te
kunnen gebeuren door zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat
moet worden gedaan om de uitvoering van de in kort geding genomen
voorlopige maatregel te doen ophouden. Ofschoon hiervoor slechts
een zeer algemene basisnorm kan worden aangegeven, zijn er toch
enkele n:~gels~ orider meei die iilzake oriverschuldigde betalirig, die
daarbij een leidraad en een nuttige inspiratiebron kunnen vormen.
Anderzijds hangt de toepassing van deze basisnorm af van de aard
van de in kort geding genomen voorlopige maatregelen. Daarom is
het nuttig voor de verschillende soorten maatregelen die in kort
geding kunnen worden genomen, in concreto na te gaan welke de
gevolgen voor de partijen zijn van een andersluidend bodemvonnis.
46 Wanneer in kort geding aan een procespartij de verplichting
wordt opgelegd om een bepaalde geldsom uit te keren, bijvoorbeeld
bij een veroordeling tot bepaling van een provisionele schadevergoeding of een voorlopig onderhoudsgeld, of om een bepaald goed te
leveren, is het vrij gemakkelijk om voor de partijen de gevolgen te
bepalen van een andersluidend bodemvonnis. Om de uitwerking van
de in kort geding genomen voorlopige maatregel te beeindigen, zal
het volstaan dat deals voorschot betaalde geldsommen of de gelever-

(127) Zie supra, nr. 1-2 en 37, en de verwijzingen aldaar.
(128) LANGEMEIJER, conclusie voor H.R., 31 mei 1963, N.J., 1966, (881), nr. 336, p. 882; zie
ook: DRION, H., o.c., Ars Aequi, 1961-1962, 129.
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de goederen worden teruggegeven(l29). Als de teruggave betrekking
heeft op een onroerend goed of een lichamelijk roerend goed, kan,
bij analogische toepassing van de regels van de onverschuldigde
betaling (zie art.1379 B.W.), worden gesteld dat de teruggaveverplichting in de regel in natura moet worden uitgevoerd. Als het om
vervangbare zaken gaat, zal principieel eenzelfde hoeveelheid zaken
van dezelfde soort en dezelfde kwaliteit moeten worden teruggegeven(130).
Dienen ook de interesten op de ontvangen geldsommen en de vruchten van de ontvangen goederen te worden teruggegeven? Quid indien
het geleverde goed door toeval is teniet gegaan of beschadigd werd?
Voor de beantwoording van deze vragen kan, bij wijze van analogie,
nuttig een beroep worden gedaan op de principes van de onverschuldigde betaling, waarbij ten aanzien van de omvang van de terugbetalingsverplichting een onderscheid wordt gemaakt tussen de ontvanger te goeder trouw en te kwader trouw (zie artt. 1378-1381
B.W.)(l31). Het begrip ,goede trouw" in deze context dient in
objectieve zin te worden verstaan en doelt op de persoon die niet weet
dat hetgeen hij ontvangen heeft, hem niet verschuldigd is(l32).
Er werd reeds op gewezen dat de verplichtingen die werden nagekomen in uitvoering van een beschikking in kort geding, werkelijk
verschuldigd waren tot op het ogenblik van het andersluidend bodemvonnis(l33).
De procespartij die het voordeel van een voorlopige maatregel in kort
geding heeft gehad, maar nadien door het vonnis van de bodemrechter in het ongelijk werd gesteld, dient bijgevolg, als men bier de
principes van de onverschuldigde betaling analogisch toepast, a
fortiori als een ontvanger te goeder trouw te worden beschouwd.
Voor wat de omvang van de teruggaveverplichting betreft, zijn
hieraan verschillende gevolgen verbonden.
(129) LINDEMANS, D., o.c., nr. 447, p. 230, waarbij in voetnoot (68) wordt opgemerkt dat de
borgtocht die de rechter in kort geding eventueel heeft gesteld, enkel dient om de ,teruggave"
te waarborgen en niet de functie heeft van een schadevergoeding.
(130) GHESTIN, J., o.c., {.c., nr. 58.
(131) Betreffende de algemene principes ter zake, zie o.m.: DE PAGE, H., Traite, Ill,
nrs.19-24, p. 27-30; VANDAMME, J.A., o.c., I, nrs. 762-763, p. 405-406; PLANIOL, M. en
RIPERT, G., o.c., VII, nr. 746, p. 33-36; MARTY, G. en RAYNAUD, P., o.c., II, Vol.1,
nrs. 633-634, p. 663; AuBRY, C. en RAu, C., Cours de droit civilfram;ais, VI, 6° uitgave door
PONSARD, A. en DEJEAN DE LA BATIE, N., Parijs, Librairies Techniques, 1975, nr. 307,
p. 461-464; GHESTIN, J., o.c., {.c., nrs. 56-72.
(132) DE PAGE, H., Traite, III, nrs.19-20, p. 28; Rb. Dendermonde, 27 oktober 1934, Pas.,
1936, III, 45.
(133) Zie supra, nr. 42, en de verwijzingen aldaar.
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47. De procespartij die in kort geding de uitkertng van een ge/dsom
heeft verkregen, zal, in geval van een andersluidend bodemvonnis,
enkel het kapitaal en niet de interesten moeten terugbetalen (analogische toepassing van art. 1378 B. W.). Overeenkomstig artikel1153,
derde lid, B.W., is deze partij slechts moratoire interesten verschuldigd vanaf de dag van de aanmaning tot betaling. Volgens artikell139 B.W. dient deze ingebrekestelling te gebeuren ,door een
aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte". Men
weet dat in de recente rechtspraak het begrip ,gelijkstaande akte"
ruim wordt ge1nterpreteerd en dat zelfs in burgerlijke zaken een al
dan niet aangetekend schrijven voldoende wordt geacht(134).
48. De procespartij die in kort geding de overdracht of de levering
van een bepaald goedheeft verkregen, zal, in geval van een andersluidend bodemvonnis, de eventuele vruchten die dit goed heeft opgebracht, niet moeten teruggeven (analogische toepassing van art. 1378
B.W.). Als het terug te geven goed door toeval teniet ging of
beschadigd werd, zal deze partij, als ontvanger te goeder trouw,
alleen moeten teruggeven wat er nog van overblijft, ofwel de rechten
en vorderingen overdragen die haar uit hoofde van deze vernietiging
of beschadiging toekotnen (zakelijke indeplaatstelling)(135). Daarnaast heeft deze partij recht op vergoeding van al de noodzakelijke
en nuttige uitgaven die tot behoud van de zaak zijn gedaan (art. 1381
B.W.)(136).
49. Wanneer in kort geding aan een procespartij de verplichting
(134) Zie b.v. Brussel, 11 oktober 1965, Pas., 1966, II, 236 en R.G.A.R., 1967, nr. 7865;
Antwerpen, 21 november 1978, R. W., 1978-79, 2432, Pas., 1979, II, 15, T. Not., 1980, 172
enRec. Gen. Enr. Not., 1980, nr.22.543, noot; zie daarover o.m.: DE PAGE, H., Traite, Ill,
nr. 80, p.107-111; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., R.C.J.B., 1975, nr.107, p. 689-690; VANDEPUTTE, R., De overeenkomst. Haar ontstaan, haar uitvoering en verdwijning, haar bewijs,
Brussel, Larcier, 1977, 200-202; DIRIX, E. en VAN OEVELEN, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (Gerechtelijke jaren 1978-1979 en 1979-1980) (slot)", R. W., 1980-81, (2435),
nr. 38, p. 2448; KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, nr.163, p. 668-669; WILMS, W., De
ingebrekestelling & De kwijtende verjaring, in Prolegomena, 8, Brussel, Swinnen, 1985, nr. 17,
p.19-20.
(135) DE PAGE, H., Traite, III, nr.20, p.29; VANDAMME, J.A., o.c., I, nr.762, p.405.
Artikell379 B.W. vindt ter zake inderdaad geen toepassing op de accipiens te goeder trouw
(DE PAGE, H., Traite, Ill, nr.19, p.28; LAURENT, F., Principes de droit civil, XX, Brussel/Parijs, Bruy1ant/Durant & Pedone, 1876, nr. 376, p. 397-398; PLANIOL, M. en RIPERT,
G., o.c., VII, nr. 746, p. 33 en voetnoot (2) aldaar; AUBRY, C. en RAu, C., o.c., VI, nr. 307,
p.462, en voetnoot (30) aldaar; GHESTIN, J., o.c., I.e., nr.67).
(136) Klaarblijkelijk gaat het hier om een toepassing van de onkostentheorie (DE PAGE, H.,
Traite, III, nr. 24, p. 30, met verwijzing naar Cass., 23 december 1943, Pas., 1944, I, 123; zie
ook: DEMOGUE, R., o.c., Ill, nr.123, p.186-187;,PLANIOL, M. en RIPERT, G., o.c., VII,
nr. 746, p. 36; AUBRY, C. en RAu, C., o.c., VI, nr. 307, p.462).
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wordt opgelegd om een bepaalde prestatie te verrichten of zich van
bepaalde daden te onthouden, is het moeilijker om voor de partijen
de gevolgen te bepalen van een andersluidend bodemvonnis. De
uitvoering van zulke in kort geding bevolen maatregelen is immers
niet vatbaar voor teruggave; hoogstens kan, in bepaalde gevallen, de
tegenwaarde ervan worden terugbetaald(l37). Bij toepassing van de
hierboven genoemde basisregel zal de procespartij die ten gronde in
het gelijk werd gesteld zich ermee moeten tevreden stellen dat aan
de verplichting een bepaalde prestatie te verrichten een einde wordt
gesteld of dat het stopzettingsbevel wordt opgeheven(138). Naar
analogie met de vorige hypothese - overdracht of levering van een
bepaald goed - zou aan deze partij wei het recht moeten worden
toegekend op vergoeding van al de noodzakelijke en nuttige uitgaven
die zij tot het behoud van de zaak heeft gedaan, bijvoorbeeld de
kosten van de bewarende maatregelen die zij heeft getroffen bij
stopzetting van bouwwerken.
In beginsel zal de in kort geding veroordeelde, maar ten groncie
zegevierende partij niet meer kunnen bekomen dan het doen verdwtjnen van de in kort geding genomen voorlopige maatregel. Voor de
meerdere schade die voortvloeit uit de nakoming van de in kort
geding opgelegde verplichting, z~als winstderving, de betaling van ~e
contractueel bedongen vergoedmg aan de aannemer, ondanks de
stopzetting van de bouwwerken, zal deze partij slechts een vergoedingsaanspraak kunnen Iaten gelden indien de handelwijze van de
tegenpartij als een onrechtmatige daad kan worden aangemerkt(l39), bijvoorbeeld bij het ten uitvoer leggen van een kennelijk
onjuiste beslissing in kort geding.
Er anders over beslissen en, buiten het geval van een onrechtmatige
daad, aan de in kort geding veroordeelde maar ten gronde zegevierende partij wei vergoeding toekennen voor de schade veroorzaakt
door bijvoorbeeld het stopzettingsbevel dat in kort geding werd
opgelegd, zou de eigen rechtswaarde van de in kort geding genomen
maatregel als ordemaatregel ontkennen(140).
50. Ten slotte blijft nog de vraag of een procespartij die een teg¢n
(137) Zie ook supra, nr. 41, en de verwijzingen aldaar.
(138) LINDEMANS, D., o.c., nrs. 447-448, p. 230, met verwijzing in voetnoot (69) naar o.)n.
Rb. Charleroi, 20 oktober 1855, Cl. et B., 1855, 639: wederintrek van een uitgedreven huurd~r.
(139) LINDEMANS, D., o.c., nr. 448, p. 230, met verwijzing naar MEIJERS, E.M. en VERMEULEN, J. Th., o.c., nr.147, p.237.
(140) Zie supra, nr. 44, en de verwijzingen aldaar in voetnoot (126).
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haar in kort geding uitgesproken veroordeling niet tijdig vrijwillig
heeft uitgevoerd, zodanig dat de tegenpartij tot gedwongen tenuitvoerlegging en tot het Iaten verbeuren van dwangsommen is moeten
overgaan, na de andersluidende bodembeslissing in voorkomend
geval teruggave en/ of vergoeding kan vragen van de betaalde proceskosten in kort geding, de betekeningskosten, de executiekosten en de
dwangsommen. Deze vraag dient stellig ontkennend te worden beantwoord, om reden dat deze bijkomende ,schade" haar oorsprong
niet vindt in de in kort geding opgelegde voorlopige maatregel als
zodanig, maar wei in de eigen fout van de veroordeelde. Deze had
immers als eerste verplichting zich te schikken naar de tegen hem
uitgesproken voorlopige maatregel, en in de nakoming van deze
verbintenis is hij tekort geschoten.
Als de wederpartij dan is moeten overgaan tot het nemen van
executiemaatregelen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten het gevolg van de eigen fout van de veroordeelde in kort geding. Deze
laatste dient dan ook, als hij nadien in het bodemvonnis in het gelijk
wordt gesteld, deze ,schade" voor zijn eigen rekening te nemen,
zonder ze op de wederpartij te kunnen afwentelen(141). Dit is een
eenvoudige toepassing van de in het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht geldende principes voor het geval de schade uitsluitend door
de eigen fout van de benadeelde werd veroorzaakt(142).
Het voorgaande verklaart tevens waarom, als bij een in kracht van
gewijsde gegane beslissing in kort geding een dwangsom wordt
opgelegd, die dwangsom verbeurd wordt telkens als de uitgesproken
hoofdveroordeling niet wordt nageleefd, en zulks tot op bet ogenblik
dat over bet bodemgeschil uitspraak wordt gedaan, en vooral dat die
dwangsom definitief verbeurd blijft, zelfs indien ingevolge de uit-

(141) MEIJERS, E.M., noot onder H.R., 26 januari 1934, N.J., 1934, (1024), nr. 2, p.1025;
KAMPHUISEN, P.W., o.c., N.J.B., 1943, 34; SLAGTER, W.J., o.c., 99; MEIJERS, E.M. en
VERMEULEN, J. Th., o.c., nr.147, p.238-239; ZONDERLAND, P., o.c., 77; zie ook: LINDEMANS, D., o.c., nr.242, p.148 en nr.448, p.231.
(142) Zie daarover o.m. DALCQ, R.O., Traite, II, nr. 2704, p. 219; VAN QUICKENBORNE, M.,
De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Gent-Brussel, ElsevierSequoia, 1972, nrs. 790-793, p.455-458; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en
HAMELINK, P ., o.c., T.P.R., 1980, nr. 207, p.1401-1402 en de aldaar geciteerde rechtspraak;
zie b.v. Cass., 25april1963, Pas., 1963, I, 902 en R. W., 1963-64, 959; Cass., 20november
1967, Arr. Cass., 1968, 402 en Pas., 1968, I, 375; Cass., 9maart 1976, Arr. Cass., 1976, 782
en Pas., 1976, I, 746.
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spraak over het bodemgeschil de door de rechter in kort geding
genomen maatregel geen reden van bestaan meer heeft(143).
Wat de gerechtskosten van het kort geding aangaat, kan de verwijzing in de kosten, bevolen in kort geding, niet ongedaan gemaakt
worden door de rechter ten gronde. Zijn andersluidende beslissing
kan evenmin grond vormen voor een eis tot teruggave van de kosten
die door de in kort geding verliezende partij reeds zouden betaald
zijn.
In de praktijk echter zal het zelden voorkomen dat bij inwilliging van
een vraag om voorlopige maatregelen, de kort geding-rechter de
tegenpartij veroordeelt tot de kosten, zodat geschillen omtrent de
weerslag van een andersluidende bodembeslissing eerder uitzonderlijk zijn. De rechters maken van hun vrijheid inzake kostenveroordeling in kort geding gebruik om de kosten, bij inwilliging van de
maatregel, meestal aan te houden opdat daarover bij de beslissing
ten gronde zou worden beslist(144).
IV.

SAMENVATTENDE CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWINGEN

51. In de voorgaande bladzijden werd gepoogd een antwoord te
geven op de vraag of er in ons recht gronden zijn tot het toekennen
van schadeherstel aan de procespartij die een tegen haar in kort
geding uitgesproken veroordeling vrijwillig of gedwongen heeft ten
uitvoer gelegd, in het geval nadien door de bodemrechter in andere
zin wordt geoordeeld. Voor een goed inzicht in de te behandelen
materie leek het nuttig vooraf de enigszins gelijklopende problematiek te onderzoeken voor het geval een reeds voorlopig ten uitvoer
gelegde beschikking in kort geding nadien in hoger beroep of op
verzet wordt hervormd. Uit dit onderzoek kunnen twee belangrijke
conclusies worden getrokken.

52. In de eerste plaats is uit dit onderzoek duidelijk naar voren
gekomen dat de werking van een beslissing in hoger beroep of op
verzet die een bestreden beslissing vernietigt, aanzienlijk verschilt van
de werking van een andersluidende bodembeslissing op de beschik(143) KRINGS, E., conclusie voor Benelux-Gerechtshof, 14 april1983, R. W., 1983-84, 228; zie
in die zin in Nederland, o.m.: H.R., 31 mei 1963, N.J., 1966, nr. 336, p. 876, conclusie van
advocaat-generaal LANGEMEIJER; TAK, conclusie voor, en MEIJERS, E.M., noot onder H.R.,
26januari 1934, N.J., 1934, 1022-1023 en 1025; KAMPHUISEN, P.W., o.c., N.J.B., 1943,
33-34.
(144) LINDEMANS, D., o.c., nr. 238. p. 145.
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king in kort geding. Het hoeft geen betoog dat deze verschillende
werking ook een wezenlijke invloed uitoefent op de rechtspositie van
partijen en op de mogelijkheid tot het verkrijgen van schade,herstel
in beide gevallen.
In geval van hervorming van een reeds voorlopig ten uitvoer gelegde
beschikking in kort geding die in hoger beroep of op verzet wordt
hervormd, wordt de problematiek van een eventueel recht op schadeherstel beheerst door artikel 1398, tweede lid, Ger. W.
Deze bepaling, die een objectieve aansprakelijkheid, gebaseerd op de
idee van het risico, ten laste legt van de procespartij die een vonnis,
dat nog vatbaar is voor hervorming in hoger beroep of op verzet,
reeds voorlopig ten uitvoer legt, is evenzeer en op dezelfde wijze
toepasselijk als het gaat om een bodemvonnis als om een vonnis in
kort geding(145).
Voor de beantwoording van de vraag naar de mogelijkheid tot
schadeherstel voor het geval na een - vrijwillige of gedwongen tenuitvoerlegging van een beschikking in kort geding een andersluidend bodemvonnis wordt gewezen, werd beklemtoond dat het uitgangspunt daarbij moet zijn dat een andersluidend bodemvonnis op
de beslissing in kort geding deze werking heeft dat de in kort geding
genomen voorlopige maatregelen opliouden uitwerking te hebben
door het andersluidend bodemvonnis(146). Om die reden kan, voor
het normeren van de rechtsverhouding tussen partijen na een andersluidend bodemvonnis, als zodanig geen toepassing worden gemaakt
van artikel1398, tweede lid, Ger.W., noch van de principes van de
onverschuldigde betaling, noch van de regels van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad(147). Om ten aanzien van de partijen
de gevolgen te bepalen van de werking van een andersluidend bodemvonnis op de beslissing in kort geding, werd de - weliswaar vage basisnorm vooropgesteld dat al het mogelijke moet worden gedaan
om de uitwerking van de in kort geding genomen voorlopige maatregelen te doen ophouden(148). Concrete invulling van deze norm
heeft aangetoond dat ingeval in kort geding een veroordeling werd
uitgesproken tot betaling van een geldsom of tot levering van een
bepaald goed, teruggave ervan, evenwel zonder de interesten of de
vruchten, kan worden verkregen, maar dat ingeval van een veroordeling om een bepaalde prestatie te verrichten of zich van bepaalde
(145)
(146)
(147)
(148)

Zie
Zie
Zie
Zie
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daden te onthouden, de veroordeelde partij zich ermee moet tevreden
stellen dat aan de uitvoering van deze maatregelen een einde wordt
gesteld, zonder enige mogelijkheid op verdere schadevergoeding,
behoudens wanneer een beroep kan worden gedaan op de regels van
de buitencontractuele aansprakelijkheid. In geen geval kan de veroordeelde partij echter teruggave of vergoeding verkrijgen van de
betaalde executiekosten en de dwangsommen(149).
53. De beperkte mogelijkheid tot ,rechtsherstel" die, volgens de
hier verdedigde opvatting, de autonome werking van een andersluidend bodemvonnis ten aanzien van de beslissing in kort geding met
zich ineebrengt, houdt meteen een waarschuwing in - en dit is dan
de tweede conclusie van dit onderzoek - namelijk een aanmaning
tot voorzichtigheid voor al degenen die bij het proces in kort geding
betrokken zijn: de partijen, hun raadslieden en de magistraten.
54. De partijen die een vordering in kort geding instellen, moeten
erop bedacht zijn dat de voorlopige maatregelen die worden gevraagd en door de voorzitter worden toegekend, aan de tegenpartij
eventueel een nadeel kunnen berokkenen dat, in geval van een
andersluidende bodembeslissing, definitief onvergoed blijft. Zonder
daarmee de gestadige ontwikkeling van het kort geding te willen
afremmen, dient dit toch aan te zetten tot enige behoedzaamheid bij
het aanwenden van een procedure in kort geding.
Zowel voor het instellen van een vordering in kort geding, in het
bijzonder bij de keuze van de aard van de gevraagde maatregelen,
als voor het ten uitvoer leggen van een beschikking in kort geding,
mag van de partijen en hun raadslieden een grotere zorgvuldigheid
worden gevraagd dan bij het voeren van een proces ten gronde, juist
omdat bij hervorming in hoger beroep van een beslissing ten gronde
de reeds toegebrachte schade eventueel nog kan worden hersteld of
vergoed op basis van artikel1398, tweede lid, Ger. W., wat vaak niet
het geval zal zijn wanneer na een beschikking in kort geding een
andersluidende bodembeslissing wordt gewezen. Het niet in acht
nemen van deze (verhoogde) zorgvuldigheid zou eventueel hun aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen, bijvoorbeeld bij het
lichtzinnig vragen van bepaalde maatregelen in kort geding of bij het
ten uitvoer leggen van een kennelijk foutieve beschikking van de
voorzitter, als dit reeds blijkt uit de akte van hoger beroep.
(149) Zie supra, ms. 46-50.
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Dit risico van slechts een beperkte mogelijkheid tot ,rechtsherstel"
na een andersluidende bodembeslissing, kan, ingeval het gaat om een
veroordeling tot betaling van een geldsom, door de veroordeelde
partij zelfin zekere mate worden geneutraliseerd. De schuldenaar die
veroordeeld is bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing waartegen
verzet of hoger beroep is ingesteld, heeft namelijk het recht om te
kantonneren(150), waardoor via de storting in handen van de Deposito- en Consignatiekas of van een sekwester, de eventuele teruggave
van de betaalde geldsommen wordt gewaarborgd. Voor zover de
rechter niet anders beslist, mag kantonnement in principe niet uitgesloten geacht worden bij een beslissing in kort geding. Het feit dat
deze van rechtswege uitvoerbaar is bij voorraad (art. 1039, lid 1,
Ger.W.), doet hieraan geen afbreuk(l51).
55. Wat in het vorig randnummer werd gezegd over de (verhoogde)
zorgvuldigheid die van de partijen mag worden gevraagd bij het
aanwenden van een procedure in kort geding, geldt uiteraard eveneens en a fortiori voor hun raadslieden. In hun hoedanigheid van
raadgevers van hun clienten dienen zij, niettegenstaande de vereiste
spoed, aandachtig toe te zien op de aard en de omvang van de
voorlopige maatregelen die worden gevraagd. In voorkomend geval
zouden zij niet mogen aarzelen hierin een eerste selectie door te
voeren als bepaalde door hun clienten gevraagde maatregelen hen
onverantwoord of lichtzinnig lijken te zijn. Zij dienen hun clienten
tevens te wijzen op de mogelijke risico's verbonden aan het ten
uitvoer leggen van een beschikking in kort geding, als nadien een
andersluidende bodembeslissing wordt gewezen. Het niet in acht
nemen van deze elementaire voorzorgsmaatregelen kan eventueel,
onder voorbehoud van de bewijsmoeilijkheden die inherent zijn aan
de snelheid waarmee moet worden opgetreden, hun aansprakelijkheid in het gedrang brengen.
56. De magistraten ten slotte dienen bij het verlenen van een beschikking in kort geding voor ogen te houden dat de tenuitvoerlegging van
de door hen genomen maatregelen aan de veroordeelde partij een
nadeel kan berokkenen dat helemaal niet of slechts gedeeltelijk kan
worden vergoed in het geval hun beschikking nadien in hoger beroep
(150) Op deze mogelijkheid werd gewezen door DE LEVAL, G., o.c., J.T., 1982, nr.20,
p.424-425.
(151) LINDEMANS, D., o.c., nr. 451, p. 232, en de verwijzingen aldaar in voetnoot (78); zie
ook: Luik, 20maart 1985, Jur. Liege. 1985, 481; Luik, 2mei 1985, Jur. Liege, 1985, 484; Luik,
28juni 1985, Jur. Liege, 1985, 486, noot G. DE LEVAL.
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wordt hervormd of door een andersluidende bodembeslissing wordt
gevolgd. De voorzitter in kort geding kan dit risico in zekere mate
tegengaan en daarbij een preventieve rol vervullen door, meer nog
dan thans het geval is(152), gebruik te maken van de mogelijkheid
de voorlopige tenuitvoerlegging van zijn beschikking, voor het geheel
of voor een deel ervan, te verbinden aan de voorwaarde dat een
zekerheid of een borgtocht wordt gesteld, die hij bepaalt en waarvoor
hij, zo nodig, de modaliteiten vaststelt (artt. 1039, lid 1, en 1400, § 1,
Ger.W.)(153). Zonder daarbij aan enige voorwaarde gebonden te
zijn(154), kan de voorzitter volledig vrij, hetzij ambtshalve, hetzij op
verzoek van een van de partijen, beslissen dat een borgtocht moet
worden gesteld(155).
De verplichting van borgtocht of een zekerheid te stellen kan nuttig
zijn wanneer in kort geding een veroordeling tot betaling van een
provisionele schadevergoeding, of in het algemeen van een geldsom,
wordt uitgesproken(156). Dit kan ook nuttig zijn wanneer de rechter
in kort geding beslist tot het hernemen van leveringen(157).
57. De beperkte mogelijkheid tot ,,rechtsherstel'' bij een andersluidende bodembeslissing roept nog een ander probleem op. In dit
verband kan de vraag worden gesteld of eventueel een aansprake/ijkheidsvordering zou kunnen worden ingesteld tegen de voorzitter in

(152) Zie b.v. Rb. Luik (kort ged.), 2februari 1984, Jur. Liege, 1984, 121; zie ook: Kh. Luik
(kort ged.), 29december 1982, Jur. Liege, 1983, 123, noot A. FETTWEIS, J. T., 1983, 70 en
Reset Jura Immobilia, 1983, 183, waarin de voorzitter in zijn beschikking, op grond van een
ruim gei"nterpreteerde macht tot zekerheidsstelling van artikel1039, eerste lid, Ger.W., reeds
beslist hoe de verzekeraars de provisionele schadevergoeding kunnen terugvorderen als later
zou worden beslist dat deze ten onrechte werd toegekend.
(153) Op deze mogelijkheid werd gewezen door DE LEVAL, G., o.c., J.T., 1982, nr. 20, p. 425.
(154) LINDEMANS, D., o.c., nr. 434, p. 224-225; contra: Kh. Mechelen (kort ged.), 3 april
1981, R. W., 1981-82, 1572.
(155) Ret woord ,borgtocht" dient hier in ruime zin te worden verstaan en doelt op iedere
persoonlijke of zakelijke zekerheid (DE LEVAL, G., o.c., J.T., 1982, nr.20, p.425; zie in
dezelfde zin, voor wat artikel 1400, § 1, Ger.W. betreft: CHABOT-LEONARD, D., o.c., 148,
met verwijzing naar de parlementaire voorbereiding).
(156) DE LEVAL, G., ibid.
(157) Rb. Luik (kort ged.), 2 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 121.
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kort geding of tegen de Staat, wiens orgaan de magistraat is(158),
in bet geval deze laatste bijvoorbeeld een onbetwistbaar foutieve
beslissing zou hebben genomen of duidelijk zijn bevoegdheid zou
hebben overschreden.
De magistraten zelf hoeven de lege lata niet veel te vrezen, daar zij
voor fouten en onzorgvuldigheden, in de uitoefening van hun ambt
begaan, slechts persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in
de uitzonderlijke en limitatief bepaalde gevallen waarin tegen hen bet
verhaal op de rechter kan worden aangewend (zie art. 1140
Ger.W.)(159).
Voor wat de aansprakelijkheid van de Staat betreft, liggen de zaken
iets deli cater. De heersende rechtspraak en rechtsleer sluit een mogelijke aansprakelijkheid van de Staat uit voor de schade veroorzaakt
door ,foutieve" rechterlijke beslissingen(160). In een recent doctoraal proefschrift werd door een van de ondergetekende auteurs
evenwel de stelling verdedigt dat deze aansprakelijkheid niet a priori
mag worden uitgesloten en dat in ons recht gronden aanwezig zijn
om de aansprakelijkheid van de Staat te accepteren voor de schade
veroorzaakt door een ,foutieve" of onzorgvuldig tot stand gekomen

(158) DALCQ, R.O., Traite, I, nr. 988, p. 358 en nr.1361, p.455; SUETENS, L.P., ,Actuele
ontwikkelingen in bet administratief recht", R. W., 1973-74, (1233), nr. 20, p. 1255; SILANCE,
L., ,Laresponsabilite dujuge en droit beige", inL 'educazione giuridica, III, La responsabi/ita
del giudice, Perugia, Universita degli Studi di Perugia, 1978, (412), nr. 25, p. 426-427;
LAMBRECHTS, W., ,De overheidsaansprakelijkheid van 1963 tot 1980", T.B.P., 1981, (114),
123 en 126; CORNELIS, L., ,De aansprakelijkheid van de rnagistraten zetelend in opsporingsdiensten, en van de Belgische Staat voor de gebeurlijke fouten van die rnagistraten", T.B.H.,
1983, (414), nr.12, p.421; VAN OEVELEN, A., De overheidsaansprakelijkheid voor het
optreden van de rechterlijke macht, Antwerpen/Brussel, Maarten Kluwer/Ced-Sarnsorn, ter
perse, nrs. 136 en 138; Rb. Charleroi, 1 april1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 214; zie ook: Cass.,
11 rnei 1922, Pas., 1922, I, 285.
(159) Luidens artikell140 Ger.W. bestaat er verhaal op de rechter in de volgende gevallen:
,1° indien hij (de rechter) zich aan bedrog of list schuldig heeft gernaakt hetzij tijdens bet
onderzoek, hetzij bij zijn vonnis; 2° indien verhaal op de rechter uitdrukkelijk bij de wet is
bepaald; 3° indien de wet de rechter aansprakelijk stelt voor eventuele schade; 4° indien
rechtsweigering is geschied". Voor een uitvoerige bespreking van deze gevallen, zie: VAN
0EVELEN, A., o.c., nrs. 361-369.
(160) Zie o.rn.: Brussel, 5decernber 1953, J.T., 1955, 274, noot RuZETTE, M.-F.; Brussel,
lljuni 1974, R.W., 1975-76, 1099; Rb. Brussel, 25rnei 1951,'J.T., 1952, 10; Rb. Brussel,
24decernber 1954, J.T., 1955, 233; Rb. Brussel, 19april1956, R.G.A.R., 1961, nr. 6660; Rb.
Brussel, 21 juni 1961, R. W., 1961-62, 888; LAURENT, F., o.c., XX, nr. 444, p. 469-471;
CAMBIER, C., La responsabilite de Ia puissance publique et de ses agents, Brussel, Larcier,
1947, 334 e.v.; DEMBOUR, J., Les pouvoirs de police administrative generate des autorites
locales. Brussel, Bruylant, 1956, 13, voetnoot (2); WIGNY, P., Droit Administratif. Principes
Generaux, Brussel, Bruylant, 1962, nr.400, p.317; BuTTGENBACH, A., Manuel de droit
administratif, I, Theorie generate du droit administratif beige, Brussel, Larcier, 1966,
nr. 480bis, p. 438-439, voetnoot (7); DALCQ, R.o ..• Traite, I, nr. 988, p. 358; MAsT, A. en
DUJARDIN, J., Overzicht van het Belgisch administratief recht, Gent, Story-Scientia, 1984,
501, voetnoot (20).
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rechterlijke beslissing, voor zover deze schade niet kan worden
afgewend of hersteld door een beroep te doen op de voorhanden
zijnde rechtsmiddelen en andere procesrechtelijke procedes(161).

SOMMAIRE
LE REFERE: REPARATION DU DOMMAGE EN CAS DE DECISION
DIFFERENT£ DU JUGE DU FOND

La presente etude constitue un essai de reponse a la question de savoir s'il existe,
dans notre droit, un fondement a !'octroi de dommages-interets a la partie a un
proces qui a execute une condamnation prononcee contre elle en refere lorsque,
ulterieurement, le juge du fond statue en sens contraire. Une meilleure comprehension de la matiere appelle un examen prealable des problemes analogues qui se
posent en cas d'execution provisoire d'une ordonnance de refere ulterieurement
reformee en appel ou sur opposition.
L'etude fait clairement apparaitre une tres nette difference entre, d'une part, l'effet
d'une decision rendue en appel ou sur opposition et annulant une decision querellee
et, d'autre part, l'effet d'une decision au fond allant a l'encontre d'une ordonnance
de refere. Cette difference exerce une incidence substantielle sur la position juridique
des parties en cause dans ces deux cas et sur leurs possibilites d'obtenir reparation
du dommage subi.
Dans le cas oil une ordonnance de refere deja executee par provision est ulterieurement reformee en appel ou sur opposition, !'article 1398, alinea2 du Code judiciaire
fournit une reponse a la question de savoir si la partie lesee par cette execution
provisoire peut eventuellement invoquer un droit a indemnisation. Cette disposition
qui met une responsabilite objective, fondee sur la notion de risque, a charge de
la partie qui poursuit !'execution provisoire d'un jugement encore susceptible
d'appel ou d'opposition, s'applique de la meme fa<;:on qu'il s'agisse d'une decision
au fond ou d'une ordonnance de refere.
Pour repondre ala question de savoir s'il est possible d'obtenir reparation en cas
d'execution d'une ordonnance de refere suivie d'une decision differente sur le fond,
il convient de partir de l'idee que cette decision differente sur le fond a pour effet
de mettre fin aux effets des mesures provisoires prises en refere. Pour regler les
rapports juridiques entre les parties en cause apres un jugement different sur le fond,
il ne peut etre fait application comme telle de !'article 1398, alinea2 du Code
judiciaire, ni des principes regissant le paiement indO., ni des regles en matiere de
responsabilite pour fait illicite. Seule peut etre appliquee, a cet egard, la norme de
base assez vague que tout doit etre mis en reuvre pour mettre fin aux effets des
mesures provisoires prises en refere. L'application concrete de cette norme fait
apparaitre qu'au cas oil I' ordonnance de refere a decide le paiement d'une somme
d'argent ou la delivrance d'une chose determinee, il est possible d'obtenir la

(161) VAN 0EVELEN, A.,

o.c., nrs. 777-780 en 783-797.
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restitution de cette chose rnais sans les interets ou les fruits; par contre, au cas ou
!'ordonnance de refere a prononce une condarnnation a executer une prestation
determinee ou a s'abstenir de poser certains actes, Ia partie condarnnee en refere
devra se contenter de voir rnettre fin aces rnesures rnais sans avoir aucune possibilite
d'obtenir reparation du dornrnage subi, sauf le cas ou i1 peut etre fait appel aux
dispositions regissant la responsabilite extra-contractuelle. En aucun cas, la partie
condarnnee ne pourra obtenir restitution des frais d'execution, des frais judiciaires
ou des astreintes qu'elle a dii payer.
La possibilite ainsi reduite d'obtenir reparation, suivant la these ici defendue, en
raison de l'autonornie d'une decision differente du juge du fond par rapport a la
decision prise en refere, arnene des lors a recornrnander une grande prudence a tous
ceux qui interviennent dans une procedure en refere, les parties, leurs conseils et
les rnagistrats.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS SUMMARISCHE VERFAHREN: SCHADENERSATZ BEl
ANDERSLAUTENDEM URTEIL DES SACHRICHTERS
In diesern Beitrag wird versucht die Frage zu beantworten, ob es in unserern Recht
Grfrnde gibt zur Gewii.hrung eines Schadenersatzes an die prozessfiihrende Partei,
die eine gegen sie irn surnrnarischen Verfahren ausgesprochene Verurteilung vollzogen hat, falls nachher vorn Sachrichter irn anderen Sinne geurteilt wird. Zu besserer
Einsicht in diese Materie wird irn voraus die rnehr oder weniger parallelle Problernatik des Falles untersucht, in dern eine vorlii.ufig schon vollzogene einstweilige
Verfiigung nachher in Berufung oder in Berufung gegen ein Sii.urnnisurteil urngestaltet wird.
Aus dieser Untersuchung hat sich deutlich gezeigt, dass die Wirkung einer Entscheidung in Berufung oder in Berufunf gegen ein Sii.urnnisurteil, die eine bestrittene
Entscheidung vernichtet, sich von der Wirkung eines anderslautenden Sachurteils
in der Hauptsache hinsichtlich der einstweiligen Verfiigung erheblich unterscheidet.
Diese unterschiedliche Wirkung iibt auch auf die Rechtslage der Parteien in beiden
Fallen und auf ihre Moglichkeiten zur Erhaltung eines Schadenersatzes einen
wesentlichen Einfluss aus.
Falls eine vorlii.ufig schon vollzogene einstweilige Verfiigung nachher in Berufung
oder in Berufung gegen ein Sii.urnnisurteil urngestaltet wird, bietet Art. 1398, zweiter
Absatz, der Zivilprozessordnung die Antwort auf die Frage ob die durch die
vorlaufige Vollstreckung benachteilte Partei rnoglicherweise ein Recht auf Schadenersatz geltend rnachen kann. Diese Bestirnrnung, die eine auf die Risikoidee gegriindete Gefii.hrdungshaftung der prozessfiihrenden Partei zur Last legt, die ein noch
der Berufung oder der Berufung gegen ein Saurnnisurteil unterliegendes Urteil
vorlii.ufig schon vollzieht, ist ebenso und in derselben Weise anwendbar, wenn es
sich urn ein Sachurteil in der Hauptsache handelt wie urn eine einstweilige Verfiigung.
Fiir die Beantwortung der Frage nach der Moglichkeit zurn Schadenersatz, falls nach
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der Volistreckung einer einstweiligen Verfiigung ein anderslautendes Sachurteil in
der Hauptsache gefalit wird, soli von der Tatsache ausgegangen werden, dass infolge
eines anderslautenden Sachurteils in der Hauptsache die im summarischen Verfahren getroffenen, vorsorglichen Massnahmen aufhoren eine Auswirkung zu haben.
Fur die Normierung des Rechtsverhiiltnisses zwischen den Parteien nach einem
anderslautenden Sachurteil in der Hauptsache, kann deshalb auch nicht als solcher
weder der Art. 1398 der Zivilprozessordnung angewendet werden, noch die Prinzipien der Zahlung einer Nichtschuld, noch die Regeln der Haftung wegen schadigenden Ereignisses.
Fur eine Normierung dieses Rechtsverhiiltnisses kann nur diese vage Basisnorm
angewendet werden, dass alies Mogliche gemacht werden soli, urn die Wirkung der
im summarischen Verfahren getroffenen, vorsorglichen Massnahmen aufhoren zu
lassen. Bei konkreter Beschreibung dieser Norm zeigt sich, dass, falls im summarischen Verfahren eine Verurteilung zur Zahlung einer Geldsumme oder zur Lieferung
eines gewissen Gutes ausgesprochen wird, deren Ruckerstattung, allerdings ohne die
Zinsen oder die Fruchte, erhalten werden kann, aber im Faile einer Verurteilung zu
einer gewissen Leistung oder zur Enthaltung von gewissen Sachen muss sich die im
summarischen Verfahren verurteilte Partei damit zufrieden geben, dass der Ausfiihrung dieser Massnahmen ein Ende gesetzt wird, ohne jeweilige Moglichkeit zu
weiterem Schadenersatz, ausser wenn man sich auf die Regeln der ausservertraglichen Haftung berufen kann. Auf keinen Fall kann die verurteilte Partei jedoch die
Ruckerstattung der bezahlten Vollstreckungs- und Gerichtskosten oder der Zwangsstrafe erhalten. Die beschriinkte Moglichkeit zur rechtlichen Rehabilitation, die
nach der hier verteidigten Auffassung die autonome Wirkung eines anderslautenden
Sachurteils in der Hauptsache hinsichtlich der Entscheidung im summarischen
Verfahren mit sich bringt, enthiilt zur gleichen Zeit fiir all diejenigen die am
summarischen Verfahren beteiligt sind, die Parteien, ihre Rechtsanwiilte, die Richter, eine Ermahnung zu grosserer Sorgfiiltigkeit.

SUMMARY
SUMMARY JURISDICTION: COMPENSATION IN CASE OF A
CONTRARY JUDGMENT BY THE TRIAL JUDGE
In this article we will try to answer the question whether our law contains any
grounds for allocating compensation to a party in legal proceedings who has
executed a judgment taken in summary jurisdiction if the decision is subsequently
reversed by rial judge. In order to have a better understanding of the matter, we
will first examine a similar question, i.e. what happens if a judgment in summary
proceedings is provisionally executed but is reformed afterwards on appeal or on
appeal against a sentence by default.
When examining the matter it appeared that the effects of a judgment on appeal
or on appeal agfainst a sentence by default that cancels the decision at first instance
are substantially different from the effects of a summary order by the trial judge.
This difference in effects also has a considerable impact on the legal position of the
parties in both cases and on their chances of obtaining compensation.
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When, in summary jurisdiction a provisionally executed judgment is reformed on
appeal or on appeal against a sentence by default, art. 1398 § 2 of the Judicial Code
solves the question whether the party harmed by the provisional execution can
possibly assert its rights to claim compensation. This stipulation imposes on the
party who has already executed a judgment still open to appeal or appeal against
a sentence by default a strict liability based on the notion of risks. The clause applies
in the same way and to the same extent to a judgement on the merrits as to a
summary order.
The starting point for answering the question whether compensation is possible if
a different judgment is pronounced on the merrits of the case after the summary
order has been executed, lies in the fact that the provisional measures taken in
summary proceedings cease to exist when a contrary judgment on the merrits is
pronounced afterwards. Therefore neither art.1398 of the Judicial Code nor the
principles concerning indue payments or the law of torts can be used to establish
the legal relationship between the parties. The only poosible rule to apply is the
vague basic principle that anything possible should be done to stop the effects of
the provisional measures taken in a summary order. In practice this means that a
summary judgment ordering to pay a sum of money or to provide a certain good
can be repealed in such a way that restitution - though without intrests or fruits
- is compulsory, but in case of a judgment ordering to do or to abstain from doing
a certain thing, the party against whom the summary judgment has been pronounced
can obtain nothing more than termination of execution of the measures, without
any possibility of further compensation, unless the rules of tort liability can by
involved. In no way the party against whom the judgment has been pronounced can
obtain restitution of costs of- execution, court-costs-orfines;From the text above it appears that the autonomy of a judgment on the merrits which
differs from a summary judgment brings about a very limited possibility of rehabilitation, and this should warn all people involved in a summary trial (parties,
barristers and judges) to be more careful.
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