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HOOFDSTUK

l

BEGRIPSOMSCHRIJVING

AFDELING

1

RECHTSMACHT VERSUS BEVOEGDHEID

1. De begrippen ,rechtsmacht" en ,bevoegdheid" dekken niet dezelfde
lading, allaat de terminologie in het Gerechtelijk Wetboek ter zake nochtans vaak te wensen over (zie hierover: Heurterre, P., , ,Beschouwingen over
de volstrekte bevoegdheid van de vrederechter", in De vrederechter en het
gerechtelijk recht, Baeteman, G. (ed.), 1992, (1), 3-4, nr. 1; Laenens, J.,
Comm. Ger., art. 8, nr. 4, voetnoot 4 en ,,Rechtsmacht ofbevoegdheid?'',
T.B.H., 1992, 139; vgl. Cambier, C., Droitjudiciaire civil, II, La competence, 1981, 11-13).
2. Het begrip ,rechtsmacht" heeft betrekking op de uitoefening van de
rechterlijke macht. De rechter kan slechts recht spreken wanneer hij hiertoe
de macht heeft. De grondwetgever heeft de beslechting van geschillen
waarbij subjectieve (zie Van Gerven, W., Algemeen dee!, 1973, 87 e.v.) of
materiiHe (De Corte, R., , ,Hoe autonoom is het procesrecht? Studie van
enkele raakvlakken tussen het materieel recht en het gerechtelijk recht",
f. P.R., 1980, (1);2A, ill:. 5) recliten betrokfen-zl.]n, explicietaan de hoven
en rechtbanken toevertrouwd, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen
(art. 92 en 93 G.W.; art. 556 Ger. W.) (zie o.m. Lemmens, P., ,Le
contentieux administratif: fondements et developpements", in Le citoyen
face a !'administration, Luik, 1990, (19), 29-44, nrs. 8-19). Wanneer het
voorwerp van de eis niet tot het imperium van de rechterlijke macht
behoort, moet de rechter bij gebrek aan rechtsmacht de zaak uit handen
geven. Hij mag echter de zaak niet verwijzen naar wie naar zijn oordeel
rechtsmacht heeft, zoals bijvoorbeeld naar een buitenlandse rechter (Arbh.
Gent, 3 februari 1978, R. W., 1977-78, 2220; Gent, 14 juli 1983, R. W.,
1983-84, 1356).
3. Het begrip ,bevoegdheid" daarentegen slaat op de rechtsmacht die de
wetgever aan een bepaalde rechter concreet heeft toebedeeld. Een rechter
is slechts bevoegd wanneer hem de macht verleend werd om daadwerkelijk
kennis te nemen van de eis die voor hem is gebracht (art. 556 e.v. Ger. W.).
4. Uit het voorgaande volgt dat de overheidsrechter zich slechts bevoegd
kan verklaren, wanneer de beslechting van het geschil aan de rechterlijke
macht waartoe hij behoort, werd toevertrouwd. M.a.w., vooraleer zich uit
te spreken over de bevoegdheidsvraag, moet hij nagaan in hoeverre hij
rechtsmacht heeft (over het onderscheid tussen rechtsmacht en bevoegdheid
inzake collectieve geschillen: Laenens, J., ,De rechter in kort geding:
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Iaatste bolwerk inzake collectieve geschillen", inActuele problemen van het
arbeidsrecht, Rigaux, M. (ed.), 1990, 291-310; Martens, P ., ,A propos des
occupations d'entreprise", Jur. Liege, 1986, (593), 594; Rauws, W., ,De
materiele bevoegdheid tot uitdrijving in geval van bedrijfsbezetting",
R. W., 1987-88, (137), 139; Van Compernolle, J., ,Actualite du refere",
Ann. Dr. Louvain, 1989, (141), 168; zie tevens Storme, M., ,De onderneming in het geding. Het rechterlijk optreden bij collectieve arbeidsconflicten
in Belgii:\", in Van vennootschappelijk belang (opstellen aangeboden aan
Prof. mr. J.J.M. Maeijer), 315-320).
5. De partij die van oordeel is dat een administratief rechtscollege, een
buitenlandse rechter of een arbiter kennis moet nemen van het geschil, moet
de rechtsmacht van de geadieerde Belgisch overheidsrechter in limine litis
afwijzen (zie i.v.m. een arbitrage-exceptie: Kh. Brussel, 16 januari 1991,
T.B.H., 1992, 137, noot Laenens, J .). De partij die tevens een exceptie van
onbevoegdheid voordraagt, doet dit noodgedwongen in ondergeschikte
orde. Gaat zij akkoord met de beslechting van het bevoegdheidsincident,
dan doet zij - al is het stilzwijgend - afstand van de door haar voorgedragen exceptie van rechtsmacht (vgl. Cass., 18 maart 1983, R. W., 1983-84,
80; zie tevens Pire, D., ,La convention d'arbitrage", in L 'arbitrage,
Matray, L. en de Leva!, G. (eds.), Brussel, 1989, (31), 41-42, nr. 36).
6. Op te mer ken valt dat de onttrekking van het geschil ten grande aan de
Belgische hoven en rechtbanken de rechtsmacht van de kort gedingrechter
onverkort laat (Laenens, J., a. w., 299, nr. 922; Storme, M. en Taelman,
P., ,Ret kort geding: ontwikkelingen en perspectieven", in Procederen in
nieuw Belgie en komend Europa, Storme, M. en Beirlaen, A. (eds.), 1991,
(1), 38, nr. 31). Aldus kan deze ingeval van urgentie bij voorraad uitspraak
doen over vorderingen die ten grande moeten beslecht worden door een
administratieve rechter (Lindemans, D., Kart geding, 1985, 296-312,
nrs. 539-565; zie echter i.v.m. de vorderingen tot schorsing bij de Raad van
State (art. 17 en 18 R.v.St.-wet): Lemmens, P. en Verlinden, J., ,Toegang
tot de rechter in milieuzaken", in Rechtspraktijk en milieubescherming,
1991, (223), 257, nr. 31; vgl. Krings, E., ,Het kort geding naar Belgisch
recht", T.P.R., 1991, (1059), 1063-1064, nrs. 12 en 13), een buitenlandse
rechter (zie art. 24 EEX; Kort ged. Kh. Namen, 7 mei 1985, T.B.H., 1987,
434, noot Watte, N.) of een arbiter (Van Houtte, H., ,Voorlopige maatregelen bij arbitrage", R. W., 1989-90, (532), 535).
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AFDELING

2

DE MATERIELE BEVOEGDHEID

a) algemene beginselen - toetsingsogenblik

·-

7. De materiele bevoegdheid wordt bepaald op het ogenblik van de rechtsingang, d.w.z. wanneer het geding wordt ingeleid (Cass., 22 oktober 1981,
Arr. Cass., 1981-82, 282; Pas., 1982, I, 272; R. W., 1982-83, 2457; J.T.,
1982, 295; Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 398; Arrondrb. Luik, 30 oktober
1980, Jur. Liege, 1981, 35, noot De Leval, G.). Het ogenblik waarop de
rechter kennis krijgt van een zaak bij de inschrijving op de rol is niet ter
zake dienend. Enkel de datum van de inleidingsakte is doorslaggevend
(Brussel, 28 november 1979, J.T., 1980, 511; anders: Arrondrb. Charleroi,
12 februari 1980, J. T., 1980, 412; De Corte, R., ,Intertemporaal recht en
het Gerechtelijk Wetboek", R. W., 1970-71, 398 en ,Alimentatie onder het
aspect gerechtelijk privaatrecht en bewijsrecht", in Bax, M. e.a., Onderhoudsgeld, Brussel, 1978, 19, nr. 24). Wanneer de rechtsingang bij dagvaarding plaatsvindt, is de zaak bij de rechter aanhangig gemaakt op de datum
van de betekening van de dagvaarding, voor zover uiteraard de zaak op de
algemene rol is ingeschreven voor de in de dagvaarding aangegeven zitting
(Cass., 1 oktober 1990, Arr. Cass., 1990-91, 111; Pas., 1991, I, 102; R. W.,
1990-91, 962; J.T.T., 1990, 433; Soc. Kron., 1991, 151; J.T., 1992, 475,
noot Romain, J ., ,Le point de depart de I' action en droit judiciaire prive";
cas-s~~ 20 december 1991, Ari.Cass., 1991-92;373;R~w:-;-f991-92,1332;
vgl. Vermeulen, P., Comm. Ger., art. 711, blz.6 (1983); zie tevens ClossetMarchal, G., , Toepassing van de wet in de tijd", in Het vernieuwd
gerechtelijk recht, 1992, (35), 37, nr. 10).
8. Wanneer het bedrag van de eis de bevoegdheid ratione summae bepaalt,
bestaat er nopens het toetsingsogenblik geen twijfel. Is de eis in geld
uitgedrukt, dan wordt de waarde van de eis aangegeven door de som die
in de inleidende akte (dagvaardingsexploot, verzoekschrift, proces-verbaal
van vrijwilligeverschijning) wordt geeist (art. 557 Ger. W.). Ben vermeerdering of vermindering van het in de inleidende akte gevorderd bedrag laat
bijgevolg de materiele bevoegdheid van de geadieerde rechter volkomen
onverkort (Rb. Luik, 9 november 1979, Jur. Liege, 1979, 259; Arrondrb.
Luik, 30 oktober 1980, Jur. Liege, 1981, 35, noot De Leval, G.; Vred.
Brussel, 8 oktober 1981, T. Vred., 1982, 67; Arrondrb. Leuven, 20 januari
1982, R. W., 1983-84, 2053, noot; Vred. Verviers, 8 oktober 1982, Jur.
Liege, 1983, 75, noot De Leval, G.; Vred. Etterbeek, 17 mei 1983, T. Vred.,
1984, 113).
9. Een wetswijziging brengt in beginsel evenmin een wijziging aan de
bevoegdheidsregeling (Gutt, E. en Linsmeau, J ., ,Examen de jurisprudence. Droit judiciaire prive", R. C.J.B., 1982, 220, nr. 35). AI zijn de wetten
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op de bevoegdheid van toepassing op de hangende rechtsgedingen, tach
mogen ze niet onttrokken worden aan de instantie van het gerecht waarvoor
zij op geldige wijze aanhangig zijn (art. 3 Ger. W.). Niettemin werd beslist
dat bij de beslechting van een bevoegdheidsincident een zaak moet verwezen
worden naar de rechter die op dat ogenblik krachtens de gewijzigde wettekst
bevoegd is (Cass., 14 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, 874; Pas., 1980, I,
866; R. W., 1980-81, 1780; Arrondrb. Luik, 30 oktober 1980, Jur. Liege,
1981, 33, noot De Leval, G.; Heurterre, P., a.w., 10, nr. 6; anders:
Laenens, J., ,De bevoegdheid ratione summae en de aanleg", R. W.,
1979-80, (1393), 1398, nr. 16).
10. Terwijl in rechtspraak en rechtsleer doorgaans algemeen aangenomen
wordt dat de materiele bevoegdheid bepaald wordt op het ogenblik van de
rechtsingang, lijkt men thans dit standpunt te verlaten, althans wat de
algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft. Enerzijds
werd beslist dat wie niet (meer) ingeschreven is in het handelsregister op het
ogenblik van de inleiding van de zaak, niet meer kan worden gedagvaard
voor de rechtbank van koophandel, zelfs indien het een geschil betreft dat
op zijn handel betrekking heeft (Arrondrb. Charleroi, 15 juni 1977, R.P.S.,
1978, 228; Kh. Charleroi, 14 maart 1980, B.R.H., 1981, 580, noot Born,
H.; Kh. Gent, 29 oktober 1980, B.R.H., 1981, 580, noot). Anderzijds werd
daarentegen gevonnist dat de hoedanigheid van koopman, wat de algemene
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft, moet vaststaan op
het ogenblik dat de daden van koophandel die aanleiding geven tot het
geschil, werden gesteld (Arrondrb. Brugge, 26 februari 1982, T.B.H., 1983,
383, noot; Kh. Namen, 24 februari 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 244). Uit
de recent gepubliceerde rechtspraak blijkt wei een voorkeur om art. 573
Ger. W. zo te lezen dat de hoedanigheid van koopman bestaat op het
ogenblik van de betwiste daad. Het Hof van Cassatie heeft zich aangesloten
bij de voorstanders van een verruimde algemene bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel (Cass., 18 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1213;
Pas., 1984, I, 1135; R. W., 1984-85, 1444, noot Laenens, J.; T.B.H., 1984,
· 506, noot en J. T., 1984, 678): de partijen hoeven geen koopman (meer) te
zijn op het ogenblik van de inleiding van het geding. Zelfs de verweerder
moet deze hoedanigheid niet meer hebben. Voldoende is dat minstens deze
Iaatste koopman was op het tijdstip van de litigieuze handeling. Met
voormeld cassatiearrest wordt wellicht een einde gemaakt aan een reeds
jaren aanslepende onzekerheid in de rechtspraktijk. Het standpunt dat het
Hof van Cassatie nu heeft ingenomen werd echter geenszins gedeeld in de
rechtsleer. De meeste auteurs waren van oordeel dat de hoedanigheid van
koopman moet vaststaan op het ogenblik van de dagvaarding (Cambier, C.,
a. w., 473, voetnoot 3; Fettweis, A., Kohl, A. en De Leval, G., Elements
de Ia competence civile, 1983, 97, nr. 181, 98, nr. 183 en 99, nr. 187;
Li~nens, J., ,Overzicht van rechtspraak (1970-1978). De bevoegdheid",
T.'P.R., 1979, 260, nr. 17; zie nochtans: Fettweis, A., Droitjudiciaireprive,
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1976, 70, voetnoot 3). E.Gutt en J.Linsmeau lieten daarentegen hun voorkeur gelden voor het ogenblik van het ontstaan van het geschil (, ,Examen
de jurisprudence (1971-1978). Droit judiciaire prive", R.C.J.B., 1982, 235,
nr. 44). Ook H. Born opteerde reeds eerder voor het tijdstip van de litigieuze
verbintenis. Op datzelfde ogenblik wordt mede bepaald of de handeling al
dan niet een daad van koophandel is (noot onder Kh. Charleroi, 14 maart
1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 257). Deze redenering vindt men terug in
bovenvermeld cassatiearrest. De interpretatie die het Hof van Cassatie aan
art. 573 Ger. W. geeft, wijkt weliswaar af van de ratio legis (Laenens, J.,
, ,De algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel'', R. W.,
1984-85, 1446-1448).
b) bet voorwerp van de eis

11. De stelling van het Hof van Cassatie dat de materii:~le bevoegdheid
bepaald wordt naar het voorwerp van de eis zoals dit uit de inleidende
dagvaarding blijkt (Cass., 8 september 1978, Arr. Cass., 1978..79, 26; Pas.,
1979, I, 29; R. W., 1978-79, 960, noot Laenens, J.; Cass., 24 september
1979, Arr. Cass., 1979-80, 89; Pas., 1980, I, 104 en J. T. T., 1980, 99; Cass.,
4 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 996; Pas., 1981, I, 1001; R. W., 1982-83,
147, noot Laenens, J.; J. T. T., 1982, 53, noot Claeys, Th.; J. T., 1983, 395;
R.D.S., 1981, 494) vond weinig navolging (zie nochtans: Arrondrb. Luik,
27 maart 198o;:rur. Likge,1980, 195, noot contrabe Leval, G.; Arrondio.
Luik, 26 mei 1983, Jur. Liege, 1983, 397, noot contra Fettweis, A.). Het
voorwerp van de eis werd doorgaans toch aan een vooronderzoek onderworpen om de materiele bevoegdheid te kunnen bepalen (Arrondrb. Luik,
18 december 1980, Jur. Liege, 1981, 150, noot). De tussen partijen gesloten
overeenkomsten werden nader gekwalificeerd (Arbh. Brussel, 31 oktober
1978, J. T., 1979, 183; Arrondrb. Charleroi, 28 juni 1979, Rev. Reg. Dr.,
1979, 1020; Arrond. Charleroi, 20mei 1980, Rev. Reg. Dr., 1981,360, noot
Cerexhe, G.; Vred. Charleroi, 8 september 1981, J.T., 1981, 676). De
cassatierechtspraak werd trouwens door de rechtsleer nagenoeg unaniem
afgewezen ( Broeckx, K., ,De vicieuze cirkel van de regeling van bevoegdheidsgeschillen", T. Vred., 1989, (227), 232-239, nrs. 20-30; Cambier, C.,
a. w., 36 en 187, voetnoot 64; Cerexhe, G., Rev. Reg. Dr., 1981, 363; De
Leval, G., Jur. Liege, 1980, 195; Fettweis, A., ,Observations sur le
reglement des incidents de competence et de repartition", T.P.R., 1980,
135-137, nr. 1 en noot, Jur. Liege, 1983, 397; Gutt, E. en Linsmeau, J.,
a. w., R. C.J.B., 1982, 242, nr. 49; Kohl, A., , Une jurisprudence controversee et persistante: !'interdiction de determiner la competence en fonction de
l'objet reel de la demande en justice", .J.T., 1983, 389-392; Laenens, J.,
,De bevoegdheidsregeling en de versnelling van de rechtsbedeling",
T.P.R., 1980, 114-122, nrs. 1-15; anders: Claeys, Th., ,Competence
d'attribution des juridictions du travail", .J. T. T., 1982, 54-55; Heurtewe,
P., ,De bevoegdheid en het onderzoek van de grond van de zaak: enk'ele
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beschouwingen", in Liber Amicorum Prof. E. Krings, 1991, 613-622 en
,Beschouwingen over de volstrekte bevoegdheid van de vrederechter", in
De vrederechter en het gerechtelijk recht, 1992, (1), 6-7, nr. 4; Petit, J.,
Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, in A.P.R., 1980, 111, nr. 171).
12. Op te mer ken valt dat het stand punt van het Hof van Cassatie door de
meeste arbeidsgerechten gedeeld werd. Ingevolge voormelde cassatierechtspraak verklaarde een geadieerde arbeidsrechtbank zich bevoegd, indien de
eiser zich op een arbeidsovereenkomst beriep, al werd de band van ondergeschiktheid betwist. De arbeidshoven waren het hierover klaarblijkelijk eens
(zie Arbh. Antwerpen, 28 juni 1985, J.T.T., 1987, 35; Arbh. Brussel, 7
januari 1986, Soc. Kron., 1987, 122; Arb h. Brussel, 9 september 1988, Soc.
Kron., 1990, 63; Pas., 1989, II, 27 enRechtspr. Arb. Br., 1989, 12; Arbrh.
Brussel, 18 oktober 1988, Soc. Kron., 1989, 305, noot; Arbh. Brussel, 17
januari 1989, Soc. Kron., 1989, 143; Rechtspr. Arb. Br., 1989, 236; Arbh.
Brussel, 6 maart 1989, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 251; Arbh. Antwerpen,
23 november 1989, Pas., 1990, II, 110; Arbh. Brussel, 9 februari 1990, Soc.
Kron., 1990, 302, noot Jacqmain, J. en J.T.T., 1991, 11; Arbh. Bergen,
2 april1990, Soc. Kron., 1990, 306, noot Jacqmain, J.). Stelde de rechter
echter vast dat de oorzaak van de eis, met name het geheel van gestelde
rechtsfeiten en rechtshandelingen, het voorwerp van de eis, d.i. wat gevorderd werd, niet kon schragen, dan wees hij de eis als ongegrond af (Arbrb.
Brussel, 7 december 1979, J.T.T., 1980, 161; Arbh. Brussel, 4 februari
1981, T.S.R., 1981, 135; Arbh. Antwerpen, 21 september 1981, R. W.,
1982-83, 844; Arbrb. Brussel, 3 november 1981, Soc. Kron., 1982, 346;
Arbh. Luik, 22 juni 1983, J.T.T., 1984, 133; Arbrb. Brussel, 2 februari
1987, J.T.T., 1988, 237; zie tevens Laenens, J., a.w., T.P.R., 1980, 121,
nr. 14). De oorzaak van de eis bepaalde niet mede de materiele bevoegdheid
(Brussel, 11 september 1984, R.P.S., 1985, 161). Kan de afgewezen eiser
nadien opnieuw zijn geluk beproeven en bijvoorbeeld nag de rechtbank van
koophandel adieren? In hoeverre loopt hij kans nogmaals te stranden,
ditmaal wegens het gezag van het rechterlijk gewijsde? Terecht werd beslist
dat de exceptie van het rechterlijk gewijsde alsdan ongegrond is (Kh.
Brussel, 25 januari 1982, T.B.H., 1983, 90, noot Laenens, J., ,De kwalificatie van een contract en het gezag van het rechterlijk gewijsde"; zie tevens:
Laenens, J., ,De vordering tot staking herbezocht", in De nieuwe wet
handelspraktijken, Stuyck, J. en Wytinck, P.(eds.), Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1992, (149), 154, nr. 9).
13. Deze aangelegenheid bleef in de tachtiger jaren de gemoederen beroeren. Het Hof van Beroep te Brussel was van oordeel dat de rechtbank van
koophandel bevoegd is om zich ter beslechting van een betwisting over de
opneming van de schuldvordering van een werknemer in het bevoorrecht
passief van het faillissement van de werkgever uit te spreken over het
bestaan van de aangevoerde arbeidsovereenkomst. De verwijzing van de
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zaak, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van de arrondissementsrechtbank, geschiedde enkel na een vooronderzoek van het voorwerp van
de ingestelde eis (Brussel, 11 september 1984, T.B.H., 1985, 34, noot; J. T.,
1985, 110; R.P.S., 1985, 161; Brussel, 21 april 1983, T.B.H., 1985, 458,
noot Kohl, A.). Deze oplossing was ongetwijfeld strijdig met de stelling van
het Hof van Cassatie dat de materiele bevoegdheid bepaald wordt naar het
onderwerp van de eis zoals dit uit de inleidende akte blijkt. Het arrest van
het Hof van Beroep te Brussel van 11 september 1984 werd dan ook
gecasseerd (Cass., 19 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 589; Pas., 1986,
I, 511; R. W., 1986-87, 279; J.T., 1986, 281 en T.B.H., 1986, 197): bij de
beoordeling van de bevoegdheid moet worden uitgegaan niet van het
werkelijke, door de rechtbank op te sporen voorwerp van het geschil, maar
van de vordering, in de bewoordingen waarin ze door de eiser is gesteld.
In zijn conclusie weerlegt Procureur-generaal Krings de argumenten van de
hierboven vermelde auteurs (J. T., 1986, 281-283). In een noot onder
voormeld arrest wijst A.Kohl erop dat het Hof van Cassatie eens te meer
de draagwijdte van het artikel 660, tweede lid, Ger. W. miskent. Uitvoerig
toont hij de onjuistheid en de onhoudbaarheid van het standpunt van het
Hof van Cassatie (en van zijn Procureur-generaal) aan (J. T., 1986, 284287).
14. De polemiek was echter met voormeld cassatiearrest nog niet definitief
besleeht. -ln-zijn-arrest-van 19 febmari 1987 deed het Hof-van-Cassatie een
merkwaardige uitspraak: de geadieerde rechter moet zijn rechtsmacht bepalen naar het voorwerp van het geschil zoals eiser dat zelf heeft omschreven;
wanneer hij evenwel vaststelt dat de vordering een andere grondslag zou
kunnen hebben, dient hij zich onbevoegd te verklaren en naar de bevoegde
rechter te verwijzen (Cass., 19 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 808; Pas.,
1987, I, 730 en J.T., 1988, 25). Dit arrest vond weerom geen genade in de
doctrine (zie Van Compernolle, J., ,A propos de l'etendue du pouvoir du
juge de la competence de proceder a 1' examen du fond du litige", J. T.,
1988, 25-28), zelfs niet bij voorstanders van de vorige cassatierechtspraak
in deze aangelegenheid (zie Heurterre, P., ,Beschouwingen over de volstrekte bevoegdheid van de vrederechter'', in De vrederechter en het gerechtelijk recht, Baeteman, G. (ed.), 1992, (1), 7, nr. 4 en ,De bevoegdheid en
het onderzoek van de zaak in de grond: enkele beschouwingen", in Liber
amicorum Prof. em. E. Krings, 1991, (613), 621-622, nr. 7).
15. De hierboven besproken cassatierechtspraak vond navolging wanneer
het een exclusieve bevoegdheid van de geadieerde rechter betreft, zoals deze
van de stakingsrechter (zie Laenens, J., ,De stakingsrechter op de dool?",
Handelspraktijken, Jaarboek 1988, 318-320, ,Gerechtelijke controle van
de handelsgebruiken, grenzen en perspectieven", in Handelspraktijken &
Voorlichting en Bescherming van de consument, Balate, E. en Stuyck, J.
(eds.), 1988, (253), 267-268 en ,De vordering tot staking herbezocht", in
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De nieuwe wet handelspraktijken, Stuyck, J. en Wytinck, P. (eds.), 1992,
(149), 154-157, nrs. 8-12). Wie een stakingsvordering instelt, wenst een
bevel tot staken te bekomen met de typische gevolgen van quasi-penale aard
zoals bedoeld in de Handelspraktijkenwet. Dit bevel kan enkel de voorzitter
van de rechtbank van koophandel hem verlenen (zie i.v.m. de exclusieve
bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel: nr. 128).
De geadieerde voorzitter moet met het oog op zijn bevoegdheid enkel
uitgaan van de feiten en de eis zoals de eiser die stelt: hij bepaalt het
voorwerp en wendt zich dienovereenkomstig tot de bevoegde rechter (in die
zin: Antwerpen, 24 juni 1986, T.B.H., 1987, 352; Brussel, 24 april 1990,
J.T., 1991, 255, noot; zie ook: Voorz. Kh. Kortrijk, 14 november 1988,
Handelspraktijken Jaarboek 1988, 320; Voorz. Kh. Kortrijk, 5 december
1988, Handelspraktijken Jaarboek 1988, 287). Deze redenering kan ook
gevolgd worden voor de vorderingen tot staken met betrekking tot contractuele inbreuken en de bescherming van de intellectuele eigendom. W ordt in
de dagvaarding voor de stakingsrechter een contractuele tekortkoming als
een inbreuk op de bepalingen van de Wet van 14 juli 1991 gekwalificeerd,
dan is de geadieerde voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd.
Wel moet hij de eis in voorkomend geval ongegrond verklaren (V gl. Stuyck,
J., ,De vordering tot staken van de WHP tussen contractspartijen",
T.B.H., 1986, 683-685, ,Ik mag wel maar ik kan niet...Nogmaals over de
stakingsrechter en contracten", T.B.H., 1987, 674-678 en ,De stakingsrechter, de naleving van contracten en de bescherming van intellectuele
eigendom", T.B.H., 1991, 323-327; zie tevens Antwerpen, 18 juni 1984,
R. W., 1985-86, 460). Mutatis mutandis geldt dezelfde regeling voor de
intellectuele rechten. De al dan niet toepassing van het artikel 96 van de Wet
van 14 juli 1991 is dan bijgevolg in beginsel (zie immers het in nr. 14
besproken cassatiearrest van 19 februari 1987) enkel een kwestie van gegrondheidvan de stakingseis (Voorz. Kh. Mechelen, 16 mei 1986, T.B.H.,
1987, 150, noot De Caluwe, A.; Antwerpen, 24 juni 1986, T.B.H., 1987,
352; Wytinck, P., ,Het succesvol verweer op grond van art. 56 W.H.P.
leidt tot het ongegrond verklaren van de vordering van eiser'', Handelspraktijken Jaarboek 1990, 485-487; vgl. Vandenbergh, R., ,Samenloop, reflexwerking en aanvullende werking van intellectuele eigendomsrechten en de
algemene norm inzake eerlijke handelsgebruiken", R. W., 1978-79, 17451765). In beginsel kan eveneens het probleem van de samenloop tussen de
stakingsvordering en de vordering ex contractu of m.b.t. daden van namaking opgelost worden (anders: Voorz. Kh. Brussel, 23 oktober 1989, Handelspraktijken Jaarboek 1989, 486; Brussel, 6juni 1990, T.B.H., 1991,319,
noot Stuyck, J.). Het volstaat namelijk het geschil in de dagvaarding zelf
als een handelspraktijkengeschil te omschrijven. Aldus wordt het enkel een
kwestie van gegrondheid (Voorz. Kh. Kortrijk, 24 september 1990, Handelspraktijken Jaarboek 1990, 595). Al blijkt nadien bij de beoordeling ten
grande dat de kwalificatie van de eiser onjuist was, toch mag de rechter de
zaak niet naar de bevoegde rechter verwijzen. De recente cassatierecht-
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spraak in die zin (Cass., 19 februari 1987, zie nr. 14) kan geen toepassing
vinden op de exclusieve bevoegdheid van de stakingsrechter. Op te mer ken
valt dat voormelde oplossing in de literatuur aanvankelijk enkel door
H. Swennen en R. Vandenbergh geformuleerd werd (Wet Handelspraktijken. Overzicht rechtspraak 1976-1982, Antwerpen, Kluwer, 1983, 151,
nr. 161 en 153, nr. 164; zie inzake tekortkomingen aan contractuele verplichtingen ook De Vroede, P. en Ballon, G.L., Handelspraktijken, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1986, 715, nr. 1425 en inzake het
vroegere art. 56 W.H.P.: Wytinck, P., a. w., t.a.p.). De meeste auteurs
bleven zich - zeker wat de intellectuele rechten betreft - blind staren op
een bevoegdheidsprobleem (De Vroede, P. en Ballon, G.L., a. w., 701,
nr. 1392; Van Gerven, W. en Stuyck, J., Handelspraktijken, in Beginselen
van Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, deel2, 29
e.v., nrs. 30 e.v.). Ontegenzeggelijk betreft het evenmin een toelaatbaarheidsprobleem. Het ius agendi komt immers hoegenaamd niet ter sprake
(zie nochtans Bellemans, W., ,Procedure en cessation", in Protection du
consommateur, 1981, (99), 123, nr. 47; De Vroede, P. en Ballon, G.L.,
a. w., 701, nr. 1393; Verougstraete, 1., ,Bevoegdheid van de voorzitter van
de rechtbank van koophandel rechtdoende op grond van art. 55 W.H.P.",
R. W., 1978-79, (817), 840, nr. 40; Voorz. Kh. Dendermonde, 31 januari
1990, Ing. Cons., 1990, 107).

16. Tenslotte inoet erop gewezen worden dat een specifieke regel bij liet
instellen van een verzet tegen een verstekvonnis in acht moet worden
genomen. De rechter die een verstekvonnis heeft gewezen, verkrijgt door
het verzet geen uitsluitende bevoegdheid om over de grond van de zaak
uitspraak te doen. Wel is hij uitsluitend bevoegd om de toelaatbaarheid van
het verzet te beoordelen. De gegrondheid ervan kan echter beoordeeld
worden door een andere rechter die als bevoegd wordt aangewezen (Arrondrb. Luik, 10 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 395, noot De Leval, G.;
Vred. Berchem, 28 mei 1985, T. Vred., 1986, 81; vgl. Fettweis, A. en De
Leval, G., Elements de Ia Competence Civile, 1989, IV-2, 83 c; Laenens,
J., Noot onder Kh. Gent, 4 december 1984, T.B.H., 1983, 89).

c) de waarde van de eis
17. Wanneer het bedrag van de eis de bevoegdheid ratione summae bepaalt,
wordt eronder verstaan de som die in de inleidende akte wordt geeist,
vermeerderd met de geeiste vervallen interesten (Cass., 26 juni 1981, Arr.
Cass., 1980-81, 1275; Pas., 1981, I, 1252; R. W., 1981-82, 1869, noot
Laenens, J. en J. T., 1982, 277). Voor de bepaling van de materiele bevoegdheid wordt er geen rekening gehouden met de gevorderde dwangsom
(art. 1385 nonies Ger. W.) (Ballon, G.L., Dedwangsom, inA.P.R., 1980,
102-103, nrs. 279 e.v.; Moreau-Margreve, 1., ,L'astreinte", Ann. Fac. Dr.
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Liege, 1982, 35; Storme, M., ,Een revolutionaire hervorming: de dwangsom", T.P.R., 1980, 235, nr. 23).
18. Ter gelegenheid van een vrijwillige verschijning kunnen de partijen
zowel een hoofd- als een tegeneis instellen. De materiele bevoegdheid wordt
dan niet bepaald door de samenvoeging van de bedragen van de hoofd- en
de tegeneis. Enkel het bedrag van de hoofdeis komt in aanmerking (Cass.,
27 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 842; Pas., 1981, I, 810; R. W., 1982-83,
20, noot Laenens, J. en J. T., 1982, 278; anders: Arrondrb. Brugge, 3
februari 1978, R. W., 1979-80, 255; Arrondrb. Antwerpen, 7 maart 1978,
R. W., 1979-80, 398; Arrondrb. Hasselt, 21 december 1981, Limb. Rechtsl.,
1982, 120, noot). Wanneer echter meerdere (hoofd)vorderingen bij vrijwillige verschijning worden ingeleid, wordt de bevoegdheid ratione sum mae wei
bepaald door de samenvoeging van de gevorderde bedragen (art. 558 Ger.
W.) (Arrondrb. Nijvel, 2 oktober 1990, T.B.B.R., 1991, 89).
19. Een vermeerdering of vermindering van het in de inleidende akte
gevorderd bedrag laat de materiele bevoegdheid van de geadieerde rechter
onverkort, al kan zijn bevoegdheid aldus aanzienlijk verruimd worden
(Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981, 25, nrs. 75-79). Terecht wordt echter op voormelde regel een
uitzondering gemaakt voor een bedrieglijke beperking of overdrijving van
de gevorderde som (Vred. Brasschaat, 13 oktober 1976, R. W., 1976-77,
1126; Arrondrb. Leuven, 20 januari 1982, R. W., 1983-84, 2053, noot;
Fettweis, A., Bevoegdheid, 64, nr. 91; Heurterre, P., a. w., 13, nr. 9;
Verrycken, M., ,De materiele bevoegdheid van de vrederechter", inVerrycken, M. e.a., Taak en bevoegdheid van de Vrederechter, Brussel, 1979,
23, nr. 22; Vlies, M., ,La competence generale ratione summae du juge de
paix", in Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters, Benoit,
G., Lievens, F. en Lousberg, L. (eds.), Die Keure, 1992, (39), 44; vgl.
nochtans: Arrondrb. Kortrijk, 23 mei 1978, R. W., 1978-79, 976). De
rechter moet ambtshalve nagaan of de uitbreiding van de eis geen omzeiling
van de bevoegdheidsregels inhoudt (Vred. Brasschaat, 21 maart 1984,
R. W., 1985-86, 1504 en T. Vred., 1985, 89).

20. Art. 559 Ger. W. bevat een uitzondering op de regel vervat in artikel
557 Ger. W. Wanneer de som die in de inleidende akte wordt geeist, deel
uitmaakt van een betwiste schuldvordering van een hoger bedrag, wordt de
bevoegdheid ratione summae bepaald door het totaa/ bedrag van de schuldvordering of in voorkomend geval door het nag verschuldigd sa/do ervan
(Arrondrb. Antwerpen, 22 december 1987, Verkeersrecht, 1988, 258).
Art. 559 Ger. W. vindt doorgaans toepassing in geschillen die de betaling
van verzekeringspremies beogen (Verrycken, M., a. w., 24, nr. 25; Vlies,
M., a. w., 48). De waarde van de eis tot betaling van een vervallen verzekeringspremie wordt bepaald door het bedrag van de betrokken premie te
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vermeerderen met het bedrag van de moratoire interest en van de nog te
vervallen premies, indien de geldigheid van de verzekeringsovereenkomst
betwist wordt (Vred. Berchem, 28 mei 1985, T. Vred., 1986, 81; Arrondrb.
Charleroi, 2 juni 1987, Jur. Liege, 1987, 1003; Heurterre, P., a. w., 14-15,
nr. 11).
21. De eis tot ontbinding van een overeenkomst is een eis die niet in geld
is uitgedrukt, maar wei in geld waardeerbaar is, zodat art. 592 Ger. W. van
toepassing is (Arrondrb. Gent, 11 april1983, R. W., 1983-84, 2321). Indien
een vordering verschillende punten bevat, waarvan een van onbepaalde
waarde, moeten deze samengevoegd worden en dient art. 592 Ger. W.
eveneens te worden toegepast (Vred. Borgerhout, 30 januari 1992, T. Vred.,
1992, 90). De rechter kan dan geenszins ambtshalve zijn bevoegdheid
rationesummaein twijfel trekken (Arrondrb. Luik, 18 september 1980, Jur.
Liege, 1981, 27). Art. 592 Ger. W. is immers niet van openbare orde en
vormt een uitzondering op art. 9, tweede lid, Ger. W. Zelfs bij verstek van
de verweerder mag de geadieerde rechter niet ambtshalve onderzoeken of
de waarde van de eis kennelijk hager of lager is dan 50.000 F (thans 75.000
F) (Heurterre, P., a. w., 17, nr. 16; Arrondrb. Gent, 11 mei 1981, R. W.,
1981-82, 2039; Arrondrb. Gent, 30 april 1984, T.G.R., 1985, 23; anders:
Vred. Gent, 9 maart 1984, T.G.R., 1985, 22; zie nochtans: Fettweis, A.,
a. w., 71, nr. 107, voetnoot 42). Het geschil wordt dan steeds in eerste aanleg
·· bereeht-(art-.-619 Ger~-W-;-) (Gass-;-;-5 oktober-19'79,-Arr-;-Gass. ,--19'79-80,-1-54;Pas., 1980, I, 164 enR. W., 1979-80, 1915). De meningen blijven verdeeld
over de beslechting van het bevoegdheidsincident ex art. 592 Ger. W. De
enen bepleiten de toepassing van art. 639 Ger. W. (Chabot-Leonard, D.,
,Le reglement des incidents de competence. La solution adoptee par le
Code Judiciaire", Ann. Dr. Fac. Liege, 1969, (357), 422; Fettweis, A., a. w.,
70, nr. 106; Laenens, J., a.w., T.P.R., 1979, 258, nr. 15; Rouard, P.,
Traite etementaire de droit judiciaire prive, T. prel.II, 683; Verrycken, M.,
a. w., 25, nr. 26). Anderen daarentegen zijn van oordeel dat de vrederechter
zelf in voorkomend geval de zaak naar de bevoegde rechter moet verwijzen
(Cambier, C., a.w., 43, voetnoot 66; Closset-Marchal, G., ,Le tribunal
d'arrondissement: saisine, pouvoirs et decision", J. T., 1985, (2 en 17), 18;
Heurterre, P., a.w., 18, nr. 17; Van Compernolle, J., J.T., 1972, 326).
d) de urgentie
22. Steunend op art. 9 Ger. W. kan men met A. Fettweis stellen dat de
urgentie een wezenlijke component is van de materiele bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank rechtsprekend in kart geding (Bevoegdheid,
253, nr. 468). De auteurs blijven terzake nochtans zeer verdeeld (zie De
Leva! G., en Van Compernolle, J., ,L'evolution du refere: mutation ou
renouveau?", J. T., 1985, (517), 519, nr. 7; Lemmens, P., ,Studiedag kart
geding, Antwerpen, 11 oktober 1985", R. W., 1985-86, 1036-1037; Paques,
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M., ,Journee d'etude sur le refere a l'UIA", Ann. Fac. Dr. Liege, 1986,
85-86, nr. 2). Sommigen achten de urgentie een component van de materiele
bevoegdheid (Fettweis, A., a. w., T.P.R., 1980, 137-142; Gutt, E., en
Linsmeau, J., a.w., R.C.J.B., 1982,260, nr. 58; Verougstraete, I., ,Het
kort geding. Recente trends", T.P.R., 1980, 259, nr. 4 en 271, nr. 21);
anderen daarentegen beschouwen de urgentie als een toelaatbaarheidsvereistevan een eis in kart geding (Cambier, C., a. w., 44, 176 en 336; De Corte,
R., ,Hoe autonoom is het procesrecht?", T.P.R., 1980, 1, nr. 30; Demez,
G., ,Le refere social", Soc. Kron., 1982, 63, voetnoot 13; Krings, E., ,Het
kart geding naar Belgisch recht", T.P.R., 1991, (1059), 1060-1061, nr. 1;
Laenens, J., a.w., T.P.R., 1980, 123-126, nrs. 16-23; Lindemans, D., Kort
geding, Antwerpen, 1985, 68-70, nrs. 105-106; Poupart, J.-M., ,Les voies
de fait et lajurisprudence des referes", Ann. Dr., 1974, 327, nr. 7; Rommel,
G., ,Bevoegdheid, urgentie en voorlopigheid in het sociaal kart geding.
Tendenzen en perspectieven", J. T. T., 1982, 65-72; Storme, M., ,150 jaar
Belgisch procesrecht", in 150 jaar rechtsleven in Belgie en Nederland,
Spanoghe, Eg. en Feenstra, R., (eds.), Leiden, 1981, 142, nrs. 13-14; vgl.
Lindemans, D., ,Zijn bevoegdheidsincidenten in kart geding verdelingsincidenten?", R. W., 1979-80, 1908-1909). De rechtspraak bleek voor de
toelaatbaarheid te opteren (zie ondermeer: Antwerpen, 18 oktober 1979,
B.R.H., 1980, 181, noot contra Verougstraete, I.; Kart Ged. Kh. Brussel,
12 maart 1981, R. W., 1981-82, 2623, noot Lemmens, P.; Kart Ged. Rb.
Brugge, 10 maart 1982, R. W., 1982-83, 1321, noot Senaeve, P.; Kart ged.
Rb. Bergen, 29 januari 1986, J.T., 1986, 440; Kort ged. Rb. Namen, 31
oktober 1986, Rev. Reg. Dr., 1987, 60; Gent, 28 juni 1988, T.G.R., 1988,
160; Kart ged. Rb. Neufchateau, 30 november 1988, J. T., 1989, 602; Kart
ged. Rb. Namen, 29 juni 1990,Amen., 1991, 56; Luik, 5 maart 1991, J.T.,
1991, 456; Kart ged. Rb. Namen, 2 februari 1992, Cah. Dr. Jud., 1992, 19;
Voorz. Rb. Luik, 25 februari 1992, Act. Dr., 1992, 1135; Rev. Not. B.,
1992, 382; Journal Proc., 1992, afl. 216, 26; als curiosum: Kart Ged. Rb.
Hoei, 5 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 421: de rechter in kart geding wees bij
gebrek aan urgentie de eis als ontoelaatbaar af en verklaarde zich onbevoegd; anders: Kart Ged. Kh. Luik, 24 april 1982, Jur. Liege, 1982, 344,
noot De Leval, G.; Brussel, 30 juni 1982, R. W., 1983-84, 1025, noot; Kart
Ged. Kh. Luik, 2 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 551). Aanvaardt men dat de
urgentie enkel op de toelaatbaarheid van de eis in kort geding slaat, dan
kan men geen toepassing maken van de artikels 88, par. 2, 639-640 en 660
Ger. W., (Laenens, J., a.w., T.P.R., 1980, 125, nr. 21; Laenens, J.,
,Urgentie en devalutie", R. W., 1983-84, 1026-1027; Kart ged. Rb. Namen,
20 maart 1991, T.B.B.R., 1991, 295; Kart ged. Rb. Namen, 28 maart 1991,
J.T., 1991, 586; anders: Fettweis, A., a.w., T.P.R., 1980, 137, nr. 2; vgl.
Brussel, 30 juni 1982, R. W., 1983-84, 1025, noot Laenens, J.; Kart ged.
Rb. Charleroi, 22 februari 1988, T.B.B.R., 1989, 73, noot Michaelis, J.,
,I} absence d'urgence en refere" en J. T., 1988, 516; Kart ged. Rb. Aarlen,
29augustus 1988, J.L.M.B., 1989, 331; Kortged. Rb. Aarlen, 21 september
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1988, T.B.B.R., 1989, 174). De wettelijke regeling inzake de bevoegdheidsincidenten kan hierbij dan niet worden toegepast (Laenens, J., a.w.,
T.P.R., 1980, 124, nr. 20). Ook valt op te merken dat de regel van de
urgentie in kort geding geldt zowel voor de hoofdeis als voor de tegeneis
(Arrondrb. Luik, 8 oktober 1981, J.T., 1982,432, noot De Leval, G.). De
urgentie wordt daarenboven door de rechter in kort geding beoordeeld op
het ogenblik van zijn uitspraak (Storme, M. en Taelman, P., ,Het kort
geding: ontwikkelingen en perspectieven", in Procederen in nieuw Belgie
en komend Europa, 1991, (1}, 17-18, nr. 12; Kort ged. Kh. Brugge, 15
januari 1982, R. W., 1982-83, 2784; Luik, 12 november 1985, Pas., 1986,
II, 16; J.T., 1986, 330; fur. Liege, 1986, 38; Rev. Reg. Dr., 1986, 95;
Bergen, 2 februari 1989, Pas., 1989, II, 189; Arb h. Brussel, 7 februari 1991,
T.S.R., 1991, 61).
23. Voormelde betwisting die jarenlang rechtsleer en rechtspraak verdeelde
(zie hierover: De Leval, G., ,Le refere en droit judiciaire", Act. Dr., 1992,
855; Storme, M. en Taelman, P., a. w., in Procederen in nieuw Belgie en
komend Europa, 1991, (1), 18-23, nrs. 13-15; Stranart, A.-M., ,Les referes
commerciaux et le role preventif du tribunal de commerce", L'evolution
du droit judiciaire, au travers du contentieux economique, social et familial,
Brussel, 1984, (561), 571, noot 50; Van Compernolle, J., ,Actualite du
refere", Ann. Dr. Louvain, 1989, (141), 143-144), werd beslecht door het
Hofvan Cassatie in zijn arresten vai:J.11 rifei 1990. De rechter in korCgedingdie de vordering bij gebrek aan urgentie ontoelaatbaar verklaart, hoewel de
urgentie niet gesteld werd, schendt art. 9 Ger. W. (Cass., 11 mei 1990, Arr.
Cass., 1989-90, 1169; Pas., 1990, I, 1045; J.T., 1991, 725). Wanneer bij de
rechter in kort geding een vordering wordt aangebracht waarvan de eiser
stelt dat het spoedeisend is, is hij bevoegd om van die vordering kennis te
nemen (Cass., 11 mei 1990, Arr.Cass., 1989-90, 1175; Pas., 1990, I, 1050;
R. W., 1990-91, 987; J.T., 1991, 725 en T.B.H., 1990, 774). Voor het Hof
van Cassatie lijdt het klaarblijkelijk geen twijfel: ingevolge art. 9 Ger. W.
is de urgentie een wezenlijke component van de materiele bevoegdheid van
de rechter in kort geding. In voormelde arresten bevestigt het Hof van
Cassatie nogmaals dat de materiele bevoegdheid bepaald wordt door wat
de eiser in de inleidende akte stelt. Het past thans het standpunt inzake het
voorwerp van de eis (zie nr. 11) toe op de urgentie: in een geval waarvan
de eiser stelt dat het spoedeisend is, is de rechter in kort geding bevoegd
om van die eis kennis te nemen. Nochtans kan het parallellisme tussen het
voorwerp van de eis en de urgentie als bevoegdheidscomponenten niet
volledig worden doorgetrokken. Men mag immers de leer van het cassatiearrest van 19 februari 1987 niet uit het oog verliezen (zie nr. 14). Inzake
urgentie komt het Hof van Cassatie alvast tot een andere oplossing: in plaats
van de zaak naar de bevoegde rechter te verwijzen moet de rechter in kort
geding bij gebrek aan urgentie de eis ongegrond verklaren. Het Hof van
Cassatie hield wellicht doelbewust geen rekening met de belangrijke omme-
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keer in 1987. Het doet dit door te refereren aan de art. 584 en 1039 Ger.
W.: de rechter in kort geding neemt geen kennis van de zaak zelf, zodat
hij, wanneer hij het geval niet spoedeisend acht, het gevorderde, zoals het
bij hem aangebracht is, niet kan toekennen en de eis bijgevolg ongegrond
moet verklaren. Er is in zodanig geval geen sprake van een bevoegdheidsincident, zodat de regeling ter zake niet van toepassing is of kan zijn (zie b.v.
art. 88, par. 2 Ger. W.). Deze cassatierechtspraak wordt ten volle bijgetreden door D. Lindemans (,, W anneer er wegens het ontbreken van spoed
geen aanleiding is tot kort geding, is de vordering ongegrond' ', T.B.H.,
1990, 777-782). De zienswijze van het Hof van Cassatie zal in de praktijk
best werkbaar blijken. Of zij past in het kader van een correcte opvatting
over de eigenheid van de vordering in kort geding, is daarentegen wei
betwistbaar (Laenens, J., ,De urgentie en het kort geding", R. W., 1990-91,
988-989). Voormelde recente cassatierechtspraak vond reeds navolging: de
rechter in kort geding mag de door eiser gestelde en door de verweerder niet
betwiste urgentie niet ambtshalve in twijfel trekken (Brussel, 27 november
1991, J. T., 1992, 98, noot). Als op het ogenblik van de uitspraak de
ingeroepen, doch betwiste urgentie niet voorhanden blijkt, moet de eis in
kort geding ongegrond worden verklaard (Kort ged. Rb. Luik, 20 maart
1992, Act. Dr., 1992, 1179).

AFDELING

3

DE TERRITORIALE BEVOEGDHEID

a) algemene beginselen
24. Het Hof van Cassatie wijst elk prejudicieel onderzoek van de grond van
de zaak met het oog op de beslechting van een bevoegdheidsincident af (zie
nr. 11). De cassatierechtspraak geldt niet alleen voor de materiele bevoegdheid. Ook inzake de bevoegdheid ratione loci stelde het Hof van Cassatie
dat een dergelijk onderzoek ten gronde wettelijk niet voorgeschreven is
(Cass., 11 februari 1904, Pas., 1904, I, 134; Cass., 21 februari 1944, Pas.,
1944, I, 219). De territoriale bevoegdheid moet beoordeeld worden, los van
de grond van de zaak, aan de hand van wat in de dagvaarding gesteld wordt
(Rb. Mechelen, 29 november 1982, R. W., 1983-84, 1819; zie echter Laenens, J., a.w., T.P.R., 1979, 343, nr. 218).
b) bevoegdheidsovereenkomsten(1)
25. In het kader van de wilsovereenstemming beperkt de rechterlijke controle zich tot een onderzoek van de kennisneming en de aanvaarding van
(1) Zie wat art. 17 EEX betreft: Laenens, J., ,Bevoegdheidsovereenkornsten in Europese
context", in Liber Amicorum Prof. em. E. Krings, Story-Scientia, Brussel, 1991, 635-657.
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het bevoegdheidsbeding. De rechter onderzoekt op de eerste plaats of de
contracterende partijen kennis hadden van de bevoegdheidsaanwijzing en
vervolgens of ze deze uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard hebben (zie
hierover: Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch
recht, Antwerpen, 1981, 93-1 05). Het recht van elk rechtssubject te verschijnen voor de rechter die de wet hem toekent, is een fundamenteel grondrecht.
Het is vervat in artikel 8 G. W.: niemand kan tegen zijn wil worden
afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent. In dit artikel 8 G.W.
moeten de woorden ,tegen zijn wil" onderstreept worden. Ret grondrecht
wordt slechts in acht genomen wanneer de wilsovereenstemming tussen
partijen bestaat (zie Laenens, J., ,Geschillenbeslechtingsovereenkomsten
en de grondrechten'', in De toepasselijkheid van de grondrechten in private
verhoudingen, Rimanque, K. (ed.), Antwerpen, 1982, (279), 294-299).
26. De door een partij opgestelde algemene voorwaarden kunnen slechts
gevolg sorter en ten opzichte van de andere partij, indien op het ogenblik
van het sluiten van de overeenkomst laatstgenoemde partij hun bestaan
kende of hoorde te kennen bij de aanwending van een normale zorg
(Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten, 98, nr. 352). Kennisneming
of mogelijkheid tot kennisneming van het bevoegdheidsbeding volstaat
echter niet (zie in verband met de standaardvoorwaarden vermeld op
b_orden: Dirix, _E<:. (:11 V~rlQevel(:!l,_A., ,,YerlJinj:enissen", B. W. ,_!980-81, _
2384, nr. 16). De aanvaarding ervan moet bewezen worden (zie Dirix, E.
en Van Oevelen, A., ,Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)",
R. W., 1992-93, (1209), 1214, nr. 15). Voornamelijk ten aanzien van bevoegdheidsbedingen vermeld als standaardvoorwaarden op een factuur
kunnen problemen rijzen. Aangetoond moet worden dat het beding bij het
tot stand komen van de overeenkomst waarvan de factuur de geschreven
bevestiging is, aanvaard werd (Gent, 23 oktober 1978, R. W., 1978-79, 2430;
vgl. Vred. Menen, 22 april1981, Pas., 1982, III, 5). Aldus werd beslist dat
een bevoegdheidsbeding in de eenzijdig opgestelde factuurvoorwaarden de
vervoervoorwaarden in de vrachtbrief niet kunnen aanvullen (Kh. Gent, 13
februari 1989, T.B.H., 1989, 1078, noot J.L.). De toestemming van een
partij kan echter niet slechts uitdrukkelijk, doch ook stilzwijgend tot uiting
komen en deze partij binden (Cass., 11 december 1970, Arr. Cass., 1971,
369; Pas., 1971, I, 347; R. W., 1970-71, 1129). Hierbij speelt het onderscheid
tussen handelaars en niet-handelaars een belangrijke rol. Handelsverbintenissen kunnen inderdaad met aile middelen van recht bewezen worden en
dus ook met vermoedens (art. 25 W .Kh.). Het stilzwijgen van een handelaar
kan tengevolge van begeleidende omstandigheden, ·bijvoorbeeld in het licht
van vroegere zakenrelaties, als toestemming gei:nterpreteerd worden (Van
Gerven, W., Algemeen deel, 300, nr. 102; zie i.v.m. met ,protestlast" in
hoofde van een handelaar: Storme, M.E., ,Bewijs- en verbintenisrechtelijke beschouwingen omtrent het stilzitten van de aangesprokene bij een
factuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging", T.B.H., 1991,
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463-503). Ret stilzwijgen van een handelaar voor wie het bevoegdheidsbeding tot de bekende en in zijn branche voorkomende clausule behoort en
bovendien constant in zijn handelsbetrekkingen gehandhaafd bleef, geldt
als toestemmende wilsuiting (Kh. Tongeren, 9 september 1976, B.R.H.,
1978, 70; Kh. Brussel, 26 september 1979, B.R.H., 1979, 549; Vred. Brussel
1, 13 november 1986, T. Vred., 1988, 84). De systematische verwijzing in
aile briefwisseling naar algemene voorwaarden tussen handelaars die jarenlang in handelsrelaties stonden en die vertrouwd waren met transport en
verzending en in Belgie gevestigd waren, leidt ertoe dat deze voorwaarden
bij gebrek aan enig protest stilzwijgend, maar ondubbelzinnig aanvaard
werden (Kh. Antwerpen, 3 maart 1978, B.R.H., 1979, 468; in dezelfde zin:
Kh. Brussel, 26 september 1979, B.R.H., 1979, 549). Een dergelijke stilzwijgende aanvaarding van een bevoegdheidsbeding wordt door de Belgische
rechtspraak algemeen aanvaard (Kh. Mechelen, 5 juni 1981, Pas., 1982, III,
57; Arrondrb. Charleroi, 9 november 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 65). Ret
betreft immers een gewoon beding dat in de algemene voorwaarden van de
meeste facturen voorkomt (Gent, 18 oktober 1978, R. W., 1979-80, 591).
27. De bevoegdheidsovereenkomst die wettig is aangegaan, strekt degenen
die deze hebben aangegaan, tot wet (artikel1134 B.W.) (Cass., 2 februari
1979, Arr. Cass., 1978-79, 630; Pas., 1979, I, 634; R. W., 1978-79, 2109;
Eur. Vervoerr., 1979, 595; Bull. Transp., 1979, 439, noot). De gebeurlijke
nietigheid van het contract Iaat de toepassing van het erin opgenomen
bevoegdheidsbeding onverkort (Brussel, 16 maart 1989, J. T., 1989, 600).
De bevoegdheidsovereenkomst kan niet herroepen worden dan met de
wederzijdse instemming van de contracterende partijen. Deze herroeping
kan ondermeer blijken uit het feit dat de verweerder nalaat in limine litis
een toelaatbare exceptie van onbevoegdheid ratione loci op te werpen
(artikel 854 Ger. W.) (zie Laenens, J., a. w., 108-110, nrs. 386-391).
E.Krings aanvaardt daarentegen een optierecht in hoofde van de partij in
wier voordeel de bevoegdheidsovereenkomst gesloten werd (,Reflexions au
sujet de Ia prorogation de competence territoriale du for contractuel", Rev.
Dr. Int. Comp. , 1978, 97, voetnoot 29). Rij meent hierbij te mogen steunen
op de leer van het op 10 december 1971 gewezen arrest van het Rof van
Cassatie (Arr. Cass., 1972, 361, noot E.K.; Pas., 1972, I, 356; B.R.H.,
1972, 518; R.W., 1971-72, 1143, noot; J.T., 1972, 340). Dit arrest heeft
echter enkel betrekking op een conventionele woonstkeuze. Welnu, de
bevoegdheidsaanwijzing die vervat is in de woonstkeuze, is hoegenaamd
niet uitsluitend (zie bijvoorbeeld: Arrondrb. Charleroi, 24 januari 1984,
J. T., 1985, 144). De eisende partij behoudt immers haar keuzevrijheid: de
mogelijkheden voorgeschreven in artikel 624 Ger. W. blijven voor haar
onverkort gelden (Delvoie, G., Comm. Pers., art. 111, nr. 25). De bevoegdheidsaanwijzing in een dergelijke woonstkeuze is niet uitsluitend, doch
enkel facultatief. De keuze van woonplaats is een recht waarvan de eiser
gebruik of geen gebruik kanmaken (Delvoie, G., a. w., nr. 19; Fettweis, A.,
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a. w., 301, nr. 551). Hieruit volgt dat de cassatierechtspraak inzake woonstkeuze niet terzake dienend is. Voormelde regeling geldt alvast niet voor de
internationale bevoegdheidsovereenkomsten (Laenens, J., ,lnternationaal
privaatrechtelijk procesrecht en de bevoegdheidsovereenkomsten",
T.P.R., 1982, (215), 258, nr. 63). Hoe dan ook, wie een rechtsgeldige
bevoegdheidsovereenkomst negeert, maakt nog geen procesrechtmisbruik
(Brussel, 18 december 1986, J.T., 1987, 126).
28. De partijautonomie moet echter wijken voor de proceseconomie. Is de
bevoegdheid van een rechtscollege bij wet om proceseconomische redenen
geprorogeerd, kan een bevoegdheidsovereenkomst daaraan in beginsel geen
afbreuk doen. Dit verklaart waarom elke bindende kracht moet ontzegd
worden aan een bevoegdheidsovereenkomst ingeval van een eis in tussenkomst. Dezelfde regel werd toegepast inzake samenhang (zie de rechtspraak
en de rechtsleer aangehaald in Laenens, J., a. w., 111-113, nrs. 395-400).
Kan een verweerder zich beroepen op de bevoegdheidsovereenkomst die hij
met de eiser sloot, wanneer hij samen met andere verweerders gedagvaard
wordt voor een rechtscollege dat bevoegd is volgens de regels van het
gemeenrecht? Beslist werd dat ingeval van pluraliteit van verweerders een
van hen zich voor de rechtbank van de woonplaats van een van de andere
verweerders niet kan beroepen op een met de eiser gesloten bevoegdheidsovereenkomst (Kh. Luik, 25 oktober 1983, Jur. Liege, 1984, 612; Kh.
Antwerpen, 28 januari 1985, Eur. Vervoel'r., 1985, 117). Subjectieve samenhang lijkt voldoende (zie nochtans Laenens, J., a.w., 114, nr. 406 waarin
een onsplitsbaar geschil als voorwaarde wordt gesteld).
29. Slechts een bepaald gerecht wordt als bevoegd aangewezen. Zonodig
betreft het meerdere rechtscolleges. De bepaalbaarheid met betrekking tot
het rechtscollege veronderstelt een juiste en ondubbelzinnige formulering
van de bevoegdheidsovereenkomst (Kh. Antwerpen, 12 juni 1984, Eur.
Vervoerr, 1986, 238). De rechter moet op de eerste plaats nagaan welke de
gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest,
veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden (artikel1156
B.W.) (Arrondrb. Brussel, 15 maart 1971, B.R.H., 1971, 691 en J. T., 1971,
573). Wordt de bevoegdheid opgedragen aan ,de rechtbanken te Brussel",
dan worden hiermede de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement
Brussel bedoeld (Vred. St.-Jans-Molenbeek, 17 december 1981, J.T., 1982,
376; Vred. Anderlecht, 13 november 1986, T.B.H., 1987, 745; zie Laenens,
J., a. w., 107, nr. 383; vgl. echter Arrondrb. Charleroi, 27 november 1979,
Rev. Reg. Dr., 1980, 149; Vred. Oudenaarde, 18 november 1985, T.B.H.,
1986, 733, noot).
30. Het Hof van Cassatie heeft inzake het geldigheidsonderzoek van de
bevoegdheidsovereenkomst de draagwijdte van artikel660, tweede lid, Ger.
W. scherp en juist gesteld: de redenen van de beslissing betreffende de
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bevoegdheid, waarbij de zaak naar de bevoegde rechter wordt verwezen,
hebben wat het bodemgeschil betreft, geen gezag van het rechterlijk gewijsde voor laatstbedoelde rechter (Cass., 29 april1983, Arr. Cass., 1982-83,
1070; Pas., 1983, I, 977; R. W., 1983-84, 1827). Komt de eerst geadieerde
rechter tot de bevinding dat een bevoegdheidsbeding in de algemene voorwaarden van een partij niet rechtsgeldig is bij gebrek aan wilsovereenstemming, dan is de rechter naar wie de zaak verwezen wordt, geenszins
gebonden door deze beoordeling van de wilsovereenstemming bij zijn
uitspraak over de rechtsgeldigheid van andere bedingen in dezelfde algemene voorwaarden (zie Laenens, J., a. w., 106, nr. 378). Op te mer ken valt dat
volgens C. Cambier het geldigheidsonderzoek van de bevoegdheidsovereenkomsten ontsnapt aan de wettelijke regeling van de bevoegdheidsincidenten
(a. w., 144). Wie de rechtsgeldigheid van een bevoegdheidsovereenkomst
aanvecht, werpt naar zijn oordeel een toelaatbaarheidsexceptie op die door
de geadieerde rechter moet beoordeeld worden (anders: Laenens, J., a. w.,
105, nr. 374).
31. Op te merken valt dat ingevolge art. 32.20 Wet 14 juli 1991 op de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument als
onrechtmatig wordt aangezien het beding in een overeenkomst tussen een
verkoper en een consument (zie de definities in art. 1 van voormelde wet)
dat de eiser toestaat zijn vordering, op grond van een contractueel bedongen
keuze van woonplaats, voor een andere rechter in te leiden dan die welke
is aangewezen in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek
onverminderd de toepassing van het EEX-verdrag. Deze tussenkomst van
de wetgever werd reeds betreurd (Dirix, E., ,De bezwarende bedingen in
de W.H.P.", in De nieuwe wet handelspraktijken, Stuyck, J. en Wytinck,
P. (eds.) 1992, (289), 313, nr. 30). Ook werd reeds gewezen op het boemerangeffect ervan (Laenens, J., ,Gerechtelijke controle van de handelsgebruiken: grenzen en perspectieven", in Handelspraktijken & Voorlichting
en bescherming van de consument, Balate, E. en Stuyck, J. (eds.), 1988,
(253), 265-266; vgl. Balate, E. en Bourgoignie, Th., ,Le traitement des
clauses abusives en droit belge: examen critique au regard du projet 826 sur
les pratiques du commerce et sur I' information et la protection du consommateur", T.B.H., (651), 690-694).
c) verstek van de verweerder
32. Wanneer de verweerder niet ter zitting verschijnt, wordt hij geacht de
territoriale bevoegdheid af te wijzen van de rechter voor wie de zaak
aanhangig is (artikel630, laatste lid, Ger. W.) (men leze: Laenens, J., ,De
procedure inzake bevoegdheidsincidenten voor de arrondissementsrechtbank", R. W., 1974-75, 1559, nr. 28; ,De territoriale bevoegdheid van de
vrederechter", in Verrycken, M., e. a., Taak en bevoegdheid van de vrederechter, Brussel, 1979, 219, nr. 25; a.w., T.P.R., 1979, 265, nr. 31; ,De
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bevoegdheidsregeling en de versnelling van de rechtsbedeling", T.P.R.,
1980, 132, nrs. 31 e.v.; a. w., 54-59, nrs. 188-203). Van de verweerder die
niet verschijnt, wordt daarentegen niet vermoed dat hij de materiele bevoegdheid van de geadieerde rechtbank afwijst (Arrondrb. Aarlen, 30 mei
1989, T.B.B.R., 1990, 88). Het toepassingsgebied van artikel 630, laatste
lid, Ger. W. gaf aanleiding tot heel wat betwistingen. Enerzijds werd
beweerd dat bij verstek van de verweerder de geadieerde rechter slechts zijn
territoriale bevoegdheid moet onderzoeken, indien deze van imperatieve
aard is (Cambier, C., a. w., 147; Gutt, E. en Linsmeau, J., a.w., R.C.J.B.,
1982, 274, nr. 67); anderzijds werd geponeerd dat de rechter ook zijn
territoriale bevoegdheid moet onderzoeken in de gevallen waarin de wet niet
uitdrukkelijk bepaalt welke rechter ratione loci bevoegd is om van de eis
kennis te nemen (bijvoorbeeld artikel624 Ger. W.) (Fettweis, A., a. w., 13,
nr. 18; Kohl, A., ,,Pouvoirs et devoirs dujuge statuant par defaut. Application des principes au respect des regles de competence territoriale'', J. T.,
1972, 331-332; Laenens, J., a. w. 54 e.v., nrs. 188 e.v.; zie tevens Krings,
E., noot onder Cass., 16 januari 1976, Arr. Cass., 176, 577). Artikel 630,
laatste lid, Ger. W. verdient ongetwijfeld een brede interpretatie (De Corte,
R. en Laenens, J., ,Verstek en taak van de rechter bij verstek", T.P.R.,
1980, 498, nr. 125). Bij verstek van de verweerder moet de rechter zijn
bevoegdheid onderzoeken, ook wanneer slechts bij afwijking van artikel624
Ger. W. gedagvaard werd (zie ook Raskin, P., ,De bevoegdheid ratione
_/oci -meer-speciaaLartikel-630,-lid-3, Ger-.-W.' '-, Limb. -Rechtsl., 1-982, -105-110). Artikel 630, 3e lid, Ger. W. vindt toepassing al is de territoriale
bevoegdheid slechts van aanvullend recht (Arrondrb. Luik, 16 oktober
1980, Jur. Liege, 1981, 31, noot De Leval, G.).
33. De rechtspraak sluit zich echter nagenoeg unaniem aan bij de aanhangers van de eerste stelling: het laatste lid van artikel 630 Ger. W. is slechts
van toepassing op de in het eerste lid vermelde gevallen van dwingend recht
(Arrondrb. Charleroi, 24 januari 1978, Rev. Reg. Dr., 1979, 845; Arbrb.
Gent, 30 november 1981, Pas., 1981, III, 48; Arrondrb. Marche, 3 mei
1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 326; Arrondrb. Aarlen, 5 november 1985, Jur.
Liege, 1986, 80). Het Hof van Cassatie heeft de juistheid van deze rechtspraak onderstreept: het vermoeden dat de verweerder die niet verschijnt
de territoriale bevoegdheid van de geadieerde rechter afwijst, bestaat enkel
in de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen van dwingend recht
(namelijk de art. 627, 628 en 629 Ger. W.) (Cass. 13 juni 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 1423; Pas., 1985, I, 1315; J. T., 1985, 668 en Ann. Fac. Dr. Liege,
1986, 121, noot Fettweis, A.). Het Hofvan Cassatie voegt er echter aan toe:
zelfs bij ontstentenis van een wettelijk vermoeden dat de verweerder de
territoriale bevoegdheid betwist, moet de rechter ze bij verstek van de
verweerder nagaan. A. Fettweis juicht deze rechtspraak toe. Naar zijn
oordeel past het Hof van Cassatie het adagium ,absens, si bonam causam
habuit, vincet" correct toe (Ann. Fac. Dr. Liege, 1986, 121). Zijn argumen-
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ten zijn nochtans niet overtuigend. De vraag of de rechter bij verstek de
gegrondheid van de eis al dan niet moet onderzoeken, moet zelfs ni~t
beantwoord worden en is terzake niet dienend. De enige vraag die men
hierbij moet stellen, is de volgende: valt een onderzoek van de territoriale
bevoegdheid bij verstek van de verweerder binnen het processueel toezicht
van de rechter? Onbetwistbaar behoort het tot de essentiele taak van de
rechter erover te waken dat eenieder de kans heeft gekregen om voor hem
te verschijnen. Deze processuele bescherming behelst zonodig een onderzoek van de territoriale bevoegdheid. Men moet immers uitgaan van de
finaliteit van art. 624 Ger. W .. Deze wettekst speelt in het voordeel van de
verweerder, zodat men van hem niet mag verwachten dat hij zich voor de
rechter zou aanbieden, aileen om de onbevoegdheid op te werpen. De
rechter moet nagaan of het gebeurlijk aftrekken van de verweerder van de
rechter die de wet hem toekent, het verstek van deze partij al dan niet kan
verklaren (Laenens, J., a. w., 57, nrs. 197-199; De Corte, R. en Laenens,
J., ,De taak van de rechter bij verstek- het verzet", R. W., 1983-84, (2731),
2739, nr. 28 en 2747, nr. 47).
34. Dezelfde processuele bescherming moet ook bij procedures op eenzijdig
verzoekschrift gelden. Ben schoolvoorbeeld is terzake de summiere rechtspleging om betaling te bevelen. De geadieerde vrederechter moet zijn
territoriale bevoegdheid onderzoeken, al is deze slechts van suppletieve aard
(Vred. Brugge, 16 november 1979, T. Vred., 1980, 108; Vred. Fosses-la-Ville, 9 september 1981, fur. Liege, 1982, 290; Vgl. Vred. Luik, 28 maart 1984,
T. Vred., 1985, 137; in dezelfde zin: Laenens, J., a. w., 59-61, nrs. 204-208;
anders, Storme, M., ,De kruimelrechter", T.P.R., 1980, 354, nr. 13). Deze
processuele bescherming dient echter niet verleend te worden aan openbare
instellingen waarvan de activiteit zich uitstrekt over heel het Rijk: van de
R. V.A. die niet verschijnt, wordt bijgevolg niet vermoed dat hij de territoriale bevoegdheid van de geadieerde arbeidsrechtbank afwijst (Arbrb. Bergen, 16 december 1981, J. T. T., 1983, 369, adv. De Leuze). Dit vermoeden
geldt evenmin voor het R.I.Z.I. V. (Arrondrb. Bergen, 8 juni 1984, J. T. T.,
1984, 494) en voor de R.S.V.Z. (Arbrb. Gent, 6 december 1984, R. W.,
1985-86, 827, noot).
35. Moet nu de rechter die zich in het kader van voormelde processuele
bescherming ratione loci onbevoegd acht, rechtstreeks naar de naar zijn
oordeel bevoegde rechter verwijzen? Ook deze vraag werd betwist. Enerzijds werd de tussenkomst van de arrondissementsrechtbank afhankelijk
gesteld van de houding van de eiser (art. 639 Ger. W.) (Vred. Brugge, 16
november 1979, T. Vred., 1980, 108; Arrondrb. Gent, 24 december 1979,
R. W., 1980-81, 599, noot contra Laenens, J., ,Verwijzing naar de arrondissementsrechtbank bij verstek van de verweerder"; in dezelfde zin: Cambier, C., a. w., 166); anderzijds werd geponeerd dat de tussenkomst van het
voorzitterscollege verplicht is (art. 640 Ger. W.) (Arrondrb. Luik, 16 okto-
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ber 1980, Jur. Liege, 1981, 31, noot De Leval, G.; Fettweis, A., a. w., 293,
nr. 540; Laenens, J., a. w., 58, nr. 200). De juistheid van dit tweede standpunt werd met zoveel woorden onderstreept in het op 13 juni 1985 gewezen
arrest van het Hof van Cassatie (Arr. Cass., 1984-85, 1423; Pas. 1985, I,
1315; J. T., 1985,668 en Ann. Fac. Dr. Liege, 1986, 121, nootFettweis, A.).
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1. ])e vrederechter(2)
A. ALGEMENE BEVOEGDHEID

36. Op 1 januari 1980 trad de Wet 29 november 1979 tot wijziging van
art. 573, 590, 1338 en 617 Ger. W. in werking (B.S., 22 december 1979).
Ingevolge voormelde wetswijziging was de vrederechter ratione summae
bevoegd om kennis te nemen van alle vorderingen waarvan het bedrag
50.000 frank niet te boven ging, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht onttrok, inzonderheid de vorderingen bedoeld in de artikels 569 tot
571, 574 en 578 tot 583 Ger. W. (artikel590, 1e lid, Ger. W. aldus gewijzigd
door artikel 2 van voormelde wet). Dit betekende dat de rechtbank van
koophandel enkel nog kennis nam van geschillen met betrekking tot de
vorderingen waarvan het bedrag hoger was dan 50.000 frank. Artikel573,
2 Ger. W. was dan ook in die zin gewijzigd (artikel1 van voormelde wet).
Ook artikel 1338 Ger. W. werd aangepast (artikel 3, Wet 29 november
1979). De summiere rechtspleging om betaling te bevelen gold eveneens voor
geldschulden waarvan het bedrag 50.000 frank niet te boven ging. De
wetswijziging beoogde op de eerste plaats de versnelling van de rechtsbedeling. De aanpassing van de bevoegdheid ratione summae van de vrederechter aan de munterosie werkte immers een betere spreiding van de zaken
onder de verschillende rechtscolleges in de hand (zie over de ratio legis:
(2) Zie in het algemeen: Krings, E., ,De vrederechter en de rechter in de politierechtbank,
gisteren, vandaag en morgen", in Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters,
Benoit, G., Lievens, F. en Lousberg, L. (eds.), Die Keure, 1992, XXIX-XXXIX; voor een lijst
van de verschillende bevoegdheden van de vrederechters: a. w., 427-434; zie tevens: Krings, E.,
T. Vred., 1991, 4-13.
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Laenens, J., ,De bevoegdheid ratione summae en de aanleg", R. W.,
1979-80, 1393-1401; zie tevens: Dermagne, J.-M., ,Les regles nouvelles sur
la competence et le ressort", J. T., 1980, 113-115). Een gelijkmatige verdeling van de zaken bood alvast een kans om de gerechtelijke achterstand in
te halen. Men kan zich nochtans niet van de indruk ontdoen dat de
aanpassing aan de munterosie tamelijk willekeurig was gebeurd.
37. De inwerkingtreding van de Wet 29 november 1979 heeft problemen
van intertemporaal recht doen rijzen bij gebrek aan uitdrukkelijke overgangsmaatregelen (zie nr. 9). Nieuwe wetten die de bevoegdheid regelen,
hebben een onmiddellijke toepassingskracht (men leze: De Corte, R.,
,Intertemporaal recht en het gerechtelijk wetboek", R. W., 1970-71, 393;
Duquesne, A., , ,La solution des lois dans le temps et le droit transitoire dans
le code judiciaire", J. T., 1979, 1; Closset-Marchal, G., L'application dans
le temps des lois de droit judiciaire civil, Brussel, 1983, 128 e.v.). De
inwerkingtreding van de gewijzigde bevoegdheidsregel ratione summae op
1 januari 1980 onttrok echter geenszins de hangende rechtsgedingen aan de
instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig waren.
Dit zegt artikel 3 Ger. W. met zoveel woorden. Een nieuwe wet op de
bevoegdheid doet geen afbreuk aan de vroegere bepalingen. Een geschil
nopens de bevoegdheid van een voor 1 januari 1980 geadieerde rechter
moest bijgevolg opgelost worden volgens de toen geldende regels, zelfs
indien de beslechting van het bevoegdheidsincident plaats had na 31 december 1979 (Laenens, J., a.w., R. W., 1979-80, 1398-1399, nr. 16; Laenens,
J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981,
45, nr. 154). Het Hofvan Cassatie was echter een andere meningtoegedaan
(Cass. 14 maart 1980, Arr. Cass., 1979-80, 874; Pas., 1980, I, 866, noot;
R. W., 1980-81, 1780, noot): bij vonnis van 26 oktober 1976 verklaarde de
vrederechter zich ratione sum mae onbevoegd, vermits het totale gevorderde
bedrag 25.968 frank beliep; de arrondissementsrechtbank verwees hierop de
zaak naar de rechtbank van eerste aanleg. Het voorzitterscollege deed echter
uitspraak op 18 januari 1980, d.i. na de inwerkingtreding op 1 januari 1980
van de Wet 29 november 1979, waarbij de vrederechter bevoegd werd voor
aile vorderingen waarvan het bedrag 50.000 frank niet te boven ging. Het
Hof van Cassatie meende dat de arrondissementsrechtbank naar de vrederechter had moeten verwijzen. Uiteindelijk belandde de zaak- na maanden
- terug bij de oorspronkelijk geadieerde vrederechter. Blijkbaar is G.
Closset-Marchal oak van oordeel dat bij de beslechting van een bevoegdheidsincident een zaak moet verwezen worden naar de rechter die op dat
ogenblik krachtens een gewijzigde wettekst bevoegd is (a.w., 134 nr. 169,
voetnoot 131).
38. Bij Wet 3 augustus 1992 (B.S., 31 augustus 1992) werd de bevoegdheid
ratione summae van de rechtscolleges opnieuw aangepast. De aanpassing
was het rechtstreeks gevolg van de verhoging van de aanleggrens (Gedr. St.,
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Senaat, 1990-91, 1198/1, blz.4). De vrederechter werd vanaf 1 januari 1993
bevoegd om kennis te nemen van alle vorderingen waarvan het bedrag
75.000 F niet te boven gaat (art. 590 Ger. W.). De summiere rechtspleging
om betaling te bevelen geldt dan eveneens voor geldschulden tot voormeld
bedrag (art. 1338 Ger. W.). Door deze uitbreiding van de algemene bevoegdheid van de vrederechter dienden de art. 569, eerste lid, 7° (auteursrechten) en 573, eerste lid, 2° (wisselbrieven) Ger. W. eveneens aangepast
te worden (zie over deze wetswijziging: Laenens, J., ,De bevoegdheid
ratione summae, de aanleg en de regeling van bevoegdheidsincidenten", in
Het vernieuwd gerechtelijk recht, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1992, (71}, 72-73, nrs. 4-6; Laenens, J. enBroeckx, K., ,Hetgerechtelijk recht in een stroomversnelling", R. W., 1992-93, (897), 909, nrs. 76-78).
Weerom ontbraken overgangsbepalingen (zie Closset-Marchal, G., ,Toepassing van de wet in de tijd", in Het vernieuwd gerechtelijk recht, Kluwer
Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1992, 35-48). Aangenomen wordt dat
de nieuwe bepalingen inzake bevoegdheid van toepassing zijn op de gedingen die vanaf 1 januari 1993 worden ingeleid. Niet de datum van de
rolstelling, maar wel die van de betekening van het exploot van dagvaarding
is doorslaggevend (zie Laenens, J. en Broeckx, K., a.w., R. W., 1992-93,
931; nr. 218; Vanlersberghe, P., ,De werking in de tijd van de Wet van 3
augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek", P. & B., 1993,
(85), 88, nr. 2.1.). De nieuwe wet is echter eveneens van toepassing, wanneer
een gerez~n_bevoegdheidsincident na de inwerkingtreding_ va!!__jl~et 3 _
augustus 1993 beslecht moet worden (zie Cass., 14 maart 1980, Arr. Cass.,
1979~80, 874; Pas., 1980, I, 866; R. W., 1980-81, 1780).
B.

BIJZONDERE BEVOEGDHEID

I. Verhuring van onroerende goederen
39. Overeenkomstig art. 591, 1 Ger. W. is de vrederechter niet alleen
bevoegd wanneer een betwisting is ontstaan uit de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van een huurovereenkomst, maar tevens in ruime zin,
wanneer een betwisting gegrond is op de wettelijke regels die de contractuele
betrekkingen tussen de verhuurder en de huurder regelen (Cass., 4 december
1975, Arr. Cass., 1976, 422; Pas., 1976, I, 417; R. W., 1975-76, 2074, noot;
J.T., 1976, 277; voor een uitvoerig overzicht: Vankerckhove, J., ,Competence speciale du juge de paix dans le louage d'immeubles", in Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters, Die Keure, 1992, (135), 139141). Voormelde bevoegdheidsregel geld~ echter niet voor de geschillen
waartoe de verhuring van een onroerend goed slechts aanleiding heeft
gegeven (Vred. Berchem, 2 maart 1982, R. W., 1983-84, 2325, noot;_zie
Verrycken, M., a. w., 35, nr. 47). De vrederechter werd wel bevoegd verklaard om uitspraak te doen over de geldigheid van een beding in een
handelshuurovereenkomst waarbij een recht van voorkeur bij verkoop van
het pand aan derden wordt toegekend (Vred. Brugge, 10 januari 1983,
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R. W., 1983-84, 2119; anders: Rb. Mechelen, 27 maart 1990, Pas., 1990, III,
115). Het beding maakt immers een bijkomende bescherming uit van de
huurder en zijn handelshuur (anders: Rb. Gent, 12 september 1985, T. G.R.,
1985, 115). Een geschil nopens de geldigheid van de handelshuurovereenkomst zelf behoort eveneens tot de bevoegdheid van de vrederechter (Arrondrb. Gent, 29 juni 1981, R. W. 1981-82, 1776).
40. Een geschil nopens een bruiklening of commodaat van een onroerend
goed valt daarentegen niet onder de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter (Vred. Roeselare, 19 november 1982, R. W., 1983-84, 2839, noot).
De vrederechter werd eveneens onbevoegd geacht om kennis te nemen van
een geschil m.b.t. een contract van huisvesting in een rusthuis, vermits het
een contract sui generis betreft (Rb. Doornik, 20 februari 1991, T.B.B.R.,
1991, 662). De vrederechter is evenmin bevoegd om uitspraak te doen over
een geschil inzake de concessie van een stationsbuffet (Vred. La Louviere,
6 januari 1988, J. T., 1988, 398).
41. Op te merken valt dat de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter
eveneens geldt voor wie gesubrogeerd is in de rechten van de verhuurder.
Aldus werd de vrederechter bevoegd verklaard om uitspraak te doen over
de vordering wegens brandschade van de verzekeraar, gesubrogeerd in de
rechten van de verhuurder, tegen de huurder (Kh. Gent, 28 april 1988,
T.G.R., 1989, 61; vgl. wat de vordering van de verhuurder zelf betreft: Rb.
Tongeren, 20 juni 1989, T.B.B.R., 1990, 238). De vrederechter werd echter
onbevoegd verklaard, wanneer het gaat om een rechtstreekse vordering van
de verzekeraar van de verhuurder tegen de verzekeraar van het huurrisico
(Arrondrb. Brussel, 5 juni 1989, Pas., 1989, 10; in dezelfde zin wat de
rechtstreekse vordering van de verhuurder zelf betreft: Vred. Herentals, 8
januari 1985, T. Vred., 1987, 139).
2. Bewoning zonder recht

42. De vrederechter is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot
uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen aldan niet volgen uit een overeenkomst (art. 591, 1 Ger. W.) (Vred.
Aat, 30 november 1989, T. Vred., 1990, 129; Rb. Doornik, 16 januari 1990,
T. Vred., 1990, 132). Deze bevoegdheid geldt voor onverschillig welke
bezetting van lokalen (Arrondrb. Doornik, 18 september 1981, J.T.T.,
1982, 271). De uitzetting van een gefailleerde uit zijn pand (Vred. Oostende,
18 maart 1980, Reset Jura Immobilia, 1980, 237) of de uitdrijving van een
ontslagen concierge uit het gebouw (Arrondrb. Charleroi, 6 juni 1978, Rev.
Reg. Dr., 1979, 846, noot) kan door de vrederechter bevolen worden. Zelfs
inzake bedrijfsbezetting is de vrederechter bevoegd (zie over de bevoegdheidsregeling inzake collectieve geschillen: Laenens, J., , ,De rechter in kort
geding: laatste bolwerk inzake collectieve geschillen'', inActuele problemen
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van het arbeidsrecht 3, Rigaux, M. (ed.), Antwerpen, 1990, (291), 299-303,
nrs. 923-931). Hij kan de uitdrijving van de bedrijfsbezetters bevelen (Kart
Ged. Rb. Verviers, 9 juli 1981, J.T.T., 1982,74, noot Rommel, G.; Vred.
Grivegnee, 8 juli 1982, T. Vred., 1983, 14; Soc. Kron., 1982, 387, noot
Cuvelliez, M.; Jur. Liege, 1986, 615; Vred. Luik, 5 januari 1984, Jur. Liege,
1986, 612; Kart ged. Rb. Luik, 25 april1984, Jur. Liege, 1986, 602; Vred.
Grivegnee, 3 mei 1984, Jur. Liege, 1986, 620; zie nochtans anders: Rb. Luik,
12 februari en 15 oktober 1979, Jur. Liege, 1979,444, noot). W. Rauws sluit
zich de lege lata bij deze rechtspraak aan (,,De materiele bevoegdheid tot
uitdrijving in geval van bedrijfsbezetting", R. W., 1987-88, (137), 143; zie
tevens Lagasse, F. en Vannes, V., ,Occupation d'entreprise, voie de fait
et pouvoir judiciaire'', J. T. T., 1988, (105), 110-111). De aantasting van het
eigendomsrecht vormt volgens hem de bevoegdheidsgrond voor de vrederechter. Dit standpunt wordt nochtans door talrijke auteurs aangevochten
(zie onder andere: Demanet, G., ,Reflexions sur le droit de greve dans le
secteur prive", J.T.T., 1988, (397), 404, nr. 254; Dubois, B., ,Juridische
benadering van het collectief geschil", T.S.R., 1987, (377), 397-398,
nrs. 32-33; Humblet, P ., ,Ret boemerangeffect van de tolerantie: van
repressie naar preventie in het collectief arbeidsconflictenrecht", Or., 1989,
(102), 103). Wanneer blijkt dat de eis tot uitzetting uit plaatsen zonder recht
betrokken, in feite een eigendomsvordering betreft, is de vrederechter echter
onbevoegd, wanneer de eis 50.000 frank te boven gaat (Vred. Kamen, 26
juJ!19~2, T._JI'rt~d.,_1913,269; Fettweis, A.,_ a. w., 130, nr.].24;_yerryc;~(.!n,
M., a. w., 37, nr. 49).
3. Recht van voorkoop
43. Aile geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop
ten gunste van de huurders van landeigendommen behoren tot de bijzondere
bevoegdheid van de vrederechter (art. 591, 1 Ger. W.) (Arrondrb. Neufchiiteau, 18 januari 1983, Rev. Reg. Dr. 1983, 156), al gaat het om het verlijden
van de notariele akte (Bergen, 8 september 1986, J. T., 1986, 271; J.L.M.B.,
1987, 95, noot Renier, V.). De vrederechter is echter onbevoegd wanneer
het gaat over de gevolgen van een commandverklaring gedaan in strijd met
het doel van het recht van voorkoop (Luik, 29 mei 1986, Jur. Liege, 1986,
549).

4. Medeeigendom
44. Een vordering tot betaling van de gemeenschappelijke kosten voor een
appartementsgebouw kan bij de vrederechter aanhangig gemaakt worden
(art. 591, 2 Ger. W.). Het gaat immers om een geschil inzake het gebruik,
genot, onderhoud, behoud of beheer van een gemeenschappelijk goed
(Linsmeau, J., ,Droit Judiciaire", in La copropriete, Brussel, 1985, 289290; Timmermans, R., Practische handleiding voor bestuurders en bewo-
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ners van appartementen, Antwerpen, 1986, 75, nr. 209). De vrederechter
blijft bevoegd, al heeft de schuldenaar een gerechtelijk akkoord bekomen
en moeten de gevorderde kosten voldaan worden door de vereffenaar (Rb.
Antwerpen, 12 april1984, R. W., 1984-85, 1170).De eventuele hoedanigheid
van handelaar in hoofde van de syndicus die in rechte optreedt in eigen
naam, doch voor rekening van de gemeenschap van medeeigenaars, is ter
zake niet dienend. Een geschil waarbij een gemeenschap van eigenaars
betrokken is, blijft zuiver civielrechtelijk (Laenens, J., ,Het optreden in
rechte van een gemeenschap van medeeigenaars in een appartementsgebouw", R. W., 1991-92, (286), 291, nr. 34). Zelfs een geschil inzake de
beeindiging van het beheerscontract van de syndicus van een appartementsgebouw behoort tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter (Arrondrb. Antwerpen, 25 juni 1987, R. W., 1987-88, 1484, noot; vgl. Gutt,
E. en Linsmeau, J., ,Examen de jurisprudence. Droit judiciaire prive",
R.C.f.B., 1982, 250; Laenens, J., ,Overzichtvanrechtspraak. De bevoegdheid", T.P.R., 1979, 269, nr. 36).
5. Uitkeringen tot onderhoud
45. Geschillen betreffende uitkeringen tot onderhoud in verband met een
rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed waarover
geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis
of arrest, behoren niet tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter
(art. 591, 7° Ger. W.). De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,
rechtsprekend in kort geding, is dan bij uitsluiting van de vrederechter
bevoegd om te beslissen over de gezamenlijke voorlopige maatregelen, met
inbegrip van uitkeringen tot onderhoud, die in de loop van de (echt)scheidingsprocedure aangevraagd worden (art. 1280 Ger. W.) (voor kritische
bedenkingen: Van Nuffel, J ., ,Pleidooi voor een grondige wijziging van
de procedures inzake voorlopige maatregelen tussen echtgenoten'', R. W.,
1986-87, 1992-1996). Urgentie is hierbij hoegenaamd niet vereist (Luik, 4
november 1980, fur. Liege, 1981, 413). De voorzitter van de rechtbank is
bevoegd, zelfs indien de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed
ingeleid werd, nadat de vrederechter inzake alimentatie reeds geadieerd was.
Deze laatste blijft niettemin bevoegd om zich uit te spreken over het
gevorderd bedrag dat betrekking heeft op de periode voor het indienen van
het verzoekschrift tot (echt)scheiding (Brussel, 26 oktober 1982, f. T., 1985,
114; Vred. St.-Jans-Molenbeek, 18 december 1984, f.T., 1985, 114; Voorz.
Rb. Luik, 29 oktober 1991, f.L.M.B., 1992, 562). Deze regel geldt ook voor
de appelrechter (Rb. Verviers, 30 juni 1982, fur. Liege, 1983, 51, noot De
Leval, G.). Er anders over oordelen heeft tot gevolg dat de alimentatiegerechtigde zijn rechten niet zou kunnen doen gelden voor de periode die het
indienen van het verzoekschrift tot (echt)scheiding voorafgaat (Bodson, P.,
, , Conflit de juridiction dans le temps'', f. T. , 197 5, 308). De voorzitter heeft
inderdaad slechts bevoegdheid vanaf het ogenblik dat de (echt)scheidingsprocedure ingezet wordt. W ordt een vrederechter geadieerd vooraleer een
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verzoekschrift tot (echt)scheiding aangeboden wordt aan de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg, blijft hij bevoegd om op grand van artikel
223 B.W. maatregelen te bevelen, die effect sorteren totdat de voorzitter
van de rechtbank, rechtsprekend in kart geding, er anders over beschikt
(Cass., 22 oktober 1981, Arr. Cass., 1981-82, 282; Pas., 1982, I, 272; R. W.,
1982-83, 2457; J.T., 1982, 295; Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 398; zie over
deze aangelegenheid: Senaeve, P., ,De procesrechtelijke aspecten van de
voorlopige maatregelen", in Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten,
Leuven, 1989, (265), 302, nr. 357; Vieujean, E., ,Proces en divorce et
mesures provisoires", R.C.J.B., 1982, 438-463; zie tevens Cass., 25 mei
1983, Arr. Cass., 1982-83, 1181; Pas., 1983, I, 1076; R. W., 1984-85, 748,
noot Vandeplas, A.): de materiele bevoegdheid van een rechtscollege wordt
immers niet beoordeeld op het tijdstip waarop het uitspraak moet doen,
doch wei op het tijdstip waarop de vordering is ingediend (zie Rb. Tongeren,
17 mei 1988, T.B.B.R., 1989, 419). Op voormeld beginsel geldt een uitzondering: zelfs wanneer de vrederechter geadieerd werd voor de inleiding van
een (echt)scheidingsprocedure, kan hij geen uitspraak meer doen over een
inkomstendelegatie die - uiteraard - enkel voor de toekomst geldt (Farrier, E., Comm. Pers., art. 1280 Ger. W., nr. 14; Verrycken, M., a. w., 52,
nr. 84; zie tevens Cass., 14 september 1973, Arr. Cass., 1974, 140; Pas.,
1974, I, 33, noot Krings, E.; R. W., 1972-73, 653; vgl. Senaeve, P., a. w.,
54, nr. 52). Op te merken valt dat tijdens een procedure van omzetting van
een scl!eidi_ng vall_ta.feLen l:l~_in een_ec:htsc;heiciigg__ g~ vre_derefhter_w_el
bevoegd blijft inzake de alimentatievordering. Artikel 1309 Ger. W. verwijst immers niet naar artikel1280 Ger. W. (Arrondrb. Luik, 1 maart 1979,
Jur. Liege, 1979, 268; Brussel, 7 maart 1984, R. W., 1985-86, 688, noot; zie
tevens T.P.R., 1979, 275, nr. 46).
46. De voorzitter van de rechtbank blijft bevoegd voor de duur van gans
de (echt)scheidingsprocedure (Kart ged. Rb. Nijvel, 21 oktober 1986,
T.B.B.R., 1987, 178). De bevoegdheid van de voorzitter vervalt echter bij
een doorhaling van de echtscheidingsprocedure (Vred. Berchem, 18 mei
1971, R. W., 1976-77, 2231; J.L., noot onder Rb. Brussel, 28 september
1977, R. W., 1979-80, 1394) of ingevolge de afstand van het echtscheidingsgeding (Arrondrb. Luik, 27 januari 1983, Jur. Liege, 1983, 131, noot De
Leval, G.). Zodra een definitieve beslissing genomen is inzake de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed en het eindvonnis of -arrest in kracht
van gewijsde is getreden, wordt de vrederechter opnieuw bevoegd, zelfs
wanneer het vonnis of arrest dat de (echt)scheiding toestaat, nag niet is
overgeschreven (zie T.P.R., 1979, 272-273, nr. 40; Fettweis, A. en De
Leval, G., Elements de Ia competence civile, XI-7, nr. 158; Gutt, E. en
Linsmeau, J., a.w., R.C.J.B., 1982, 252; Storme, M. en Deconinck, B.,
a.w., T.P.R., 1985, 100, voetnoot 19; anders: Farrier, E., Comm. Pers.,
art. 180Ger. W., nr. 6; Gerlo, J., Onderhoudsgelden, 1975, nr. 215; Senaeve, P., a. w., 268, nr. 559).
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47. W erd de voorzitter geadieerd vooraleer het vonnis of arrest over de
grand van de zaak geveld werd en/of in kracht van gewijsde ging, blijft de
voorzitter bevoegd om uitspraak te doen, zoniet ontneemt men aan de
eisende partij de mogelijkheid haar rechten te doen gelden voor de duurtijd
van de (echt)scheidingsprocedure (Bergen, 24 januari 1985, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1985,48, adv. O.M.;Ann. Fac. Dr. Liege, 1986,45, adv. O.M., noot
Malmendier, C.). Zo oak blijft de appelrechter bevoegd om, zelfs na
overschrijving van bet echtscheidingsvonnis, uitspraak te doen over de
voorlopige maatregelen waarvoor de rechter in kort geding nag tijdens de
echtscheidingsprocedure geadieerd werd (Bergen, 17 april1980, Rev. Trim.
Dr. Fam., 1981, 76; Brussel, 5 april 1982, R. W., 1982-83, 708, noot
Pauwels, J., , ,Tot wanneer kunnen voorzitter of hof voorlopige maatregelen t.a.v. bet bestuur van de kinderen nemen?"). Op te merken valt dat een
beschikking in kart geding tijdens een echtscheidingsprocedure oak na de
einduitspraak over de echtscheiding uitvoerbaar blijft (Cass., 4 november
1983, Arr. Cass., 1983-84, 263; Pas., 1984, I, 242).
48. De voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kart geding, blijft
eveneens bevoegd, wanneer na de ontbinding van bet huwelijk, nag een
hoofd- of tegeneis tot echtscheiding hangende is (Cass., 5 januari 1978, Arr.
Cass., 1978, 537, noot; Pas., 1978, I, 507, noot; R. W., 1978-79, 897, noot
Bax, M.; J.T., 1978, 311; Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 28, noot; anders:
Arrondrb. Doornik, 5 februari 1979, Rev. Reg. Dr., 1979, 849; Vred.
Etterbeek, 12 oktober 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 50). Het betreft
een constante cassatierechtspraak (Cass., 3 mei 1979, Arr. Cass., 1978-79,
1050; Pas., 1979, I, 1035, concl. Krings, E.; R. W., 1979-80, 1629, noot;
R.C.J.B., 1982, 430, noot Vieujean, E.; Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 275,
noot Renehan, J .-L.; Rev. Reg. Dr., 1979, 1017; Cass., 25 mei 1984, Arr.
Cass., 1983-84, 1244; Pas., 1984, I, 1165; J.T., 1985, 77), die op kritiek
onthaald werd in de rechtsleer (Baeteman, G. en Gerlo, J., Het echtscheidingsrecht in Belgie na de hervorming, supplement 30, nr. 40; Bax, M. en
Willekens, H., ,Kroniek personen- en familierecht 1979-80", R. W., 198182, 229 en 234; Renehan, J.-L., ,La prorogation de competence du
president statuant en refere apres Ia transcription du divorce pour cause
determinee", Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 284 e.v.; Senaeve, P., a.w.,
270-271, nrs. 564-565; vgl. Pauwels, J., ,Provisionele uitkering na echtscheiding als een van de vorderingen nag hangende is", R. W., 1976-77,
1820; Vieujean, E., a. w., R. C. J.B., 1982, 457), doch door de lagere rechters
en hoven overwegend gevolgd wordt (Rb. Brussel, 17 mei 1978, R. W.,
1978-79, 1506; Vred. Namen, 6 oktober 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 362;
Brussel, 13 oktober 1982, Pas., 1982, II, 119; Gent, 17 juni 1981, R. W.,
1981-82, 261, adv. De Wilde; Pas., 1981, II, 122; zie nochtans: Luik, 16
oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 129, noot): de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg is bevoegd, niet aileen inzake de onderhoudsbijdrage voor
het gemeenschappelijk kind, maar oak inzake een provisionele uitkering op
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grand van artikel301 B.W. (Kart ged. Rb. Luik, 10 april1979, Jur. Liege,
1980, 19; Beslagr. Luik, 12 november 1984, Jur. Liege, 1984, 646, noot
J.H.; Kart ged. Rb. Luik, 19 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 129; zie Masson,
J.-P., a.w., R.C.J.B., 1993, 390-391, nr. 105; Senaeve, P., a. w., 271,
nr. 567). Een geschil tussen de ouders en grootouders over de alimentatie
van de kinderen (respectievelijk kleinkinderen) behoort daarentegen tot de
bevoegdheid van de vrederechter, al is er nag een echtscheidingsprocedure
hangende (Rb. Brussel, 15 maart 1978, R. W., 1979-80, 2660).
49. Artikel 591, 7° Ger. W. heeft een algemeen karakter waarop geen
andere uitzonderingen bestaan dan die welke daarin beperkend vermeld
worden (Cass., 23 september 1971, Arr. Cass., 1972, 89, noot; Pas., 1972,
I, 81; J.T., 1972, 29; R. Not. B., 1972, 450). Aldus is niet de vrederechter,
doch wei de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om uitspraak te doen over
vorderingen tot wijziging van een onderhoudsuitkering op grand van
art. 336 B.W. (Arrondrb. Brugge, 11 oktober 1991, R. W., 1991-92, 1127,
noot Senaeve, P ., ,De bevoegde rechter bij wijziging van een onderhoudsuitkering ex art. 336 B.W."). De vrederechter is - buiten enkele bij wet
bepaalde uitzonderingen - bevoegd voor aile alimentatiegeschillen (Cass.,
30 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 857; Pas., 1978, I, 825). Hij is derhalve
bevoegd om uitspraak te doen over uitkeringen na echtscheiding (artikel301
B.W"_.)_(Vr~_._ B_gigg_e,_Qjanli_ari_]979,_E_. fjl"._,_l979:80_! _25_29;__Rb._ J,llik, 27
februari 1979, Jur. Liege, 1979, 235; Luik, 3 december 1980, Jur. Liege,
1981, 185, noot De Leva!, G.; Vred. Zele, 14 september 1988, T. Vred.,
1992, 130). Hij kan zelfs ontheffing of vermindering toestaan, met terugwerkende kracht, de periode van echtscheiding inbegrepen, van de vroeger
door de voorzitter in kart geding toegekende uitkering tot onderhoud voor
het kind, zodat de schuldenaar het teveel betaalde kan terugvorderen (Cass.,
14 mei 1990, Arr. Cass., 1990, 1177; Pas., 1990, I, 1051). De vrederechter
werd oak bevoegd verklaard om overeenkomstig artikel 301bis B.W. uitspraak te doen over de tenuitvoerlegging van het vonnis waarbij de alimentatieuitkering is vastgesteld (Vred. Marchienne-au-Pont, 7 juni 1985, J. T.,
1985, 114). De beslagrechter is slechts ratione materiae bevoegd, wanneer
vastgesteld wordt dat er een zwarigheid is betreffende een gedwongen
tenuitvoerlegging (Cass., 6 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1094; Pas., 1982,
I, 1019; R. W., 1983-84, 184).
SO. Oak de betwistingen nopens een overeenkomst inzake alimentatie voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming behoren tot de
bijzondere bevoegdheid van de vrederechter. De rechtspraak lijkt het hierover thans eens te zijn (Arrondrb. Antwerpen, 30 mei 1978, T. Vred., 1979,
14; Rb. Brussel, 16 december 1980, Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 270; Rb.
Luik, 26 oktober 1981, fur. Liege, 1981, 422; Rb. Mechelen, 16 november
1982, Pas., 1983, III, 49; Arrondrb. Charleroi, 5 november 1985, J.T.,
1986, 114; Rb. Brussel, 16 februari 1988, Rev. Liege, 1988, 706; Panier, C.,
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,La competence en matiere de contestations alimentaires apres divorce par
consentement mutuel", Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 289-294; Pintens, W.,
Echtscheiding door onderlinge toestemming, Antwerpen, 1982, 315,
nr. 523). De vrederechter is bevoegd om ter gelegenheid van een dergelijk
alimentatiegeschil na een echtscheiding door onderlinge toestemming de
notariele akte te interpreteren (Arrondrb. Antwerpen, 16 april1985, R. W.,
1985-86, 1494, noot; Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 208; anders: Vred.
Borgerhout, 31 januari 1985, R. W., 1985-86, 1499, noot; Verrycken, M.,
a. w., 51, nr. 80). Bij samenhang met een vordering inzake hoederecht over
de kinderen is echter de jeugdrechtbank bevoegd (Gent, 26 september 1988,
Pas., 1989, II, 52; Jeugdrb. Gent, 22 mei 1989, T.G.R., 1990, 59, noot;
Masson, J.-P., ,Les personnes 1984-90", R.C.J.B., 1992, (391), 457,
nr. 63). Wanneer er geen samenhang bestaat tussen de hoofdeis m.b.t.
alimentatie voor het kind en de (tegen)eis m.b.t. het bezoekrecht, dient de
geadieerde vrederechter enkel de (tegen)eis naar de arrondissementsrechtbank te verzenden (Vred. Hamme, 30 december 1986, T. Vred., 1991, 245,
noot). Uit het voorgaande mag echter niet worden afgeleid dat de echtgenoten die besloten hebben over te gaan tot een echtscheiding door onderlinge
toestemming, het vastleggen van de alimentatiebij dragen m. b. t. de kinderen
aan de vrederechter mogen toevertrouwen (Cass., 2 februari 1989, Arr.
Cass., 1989, 592; Pas., 1989, I, 592; R. W., 1989-90, 512; J. T., 1989, 354;
T. Not., 1990, 229).
51. De vrederechter is eveneens bevoegd om kennis te nemen van de
alimentatievordering van een weduwe tegen de nalatenschap van haar
vooroverleden echtgenoot (Rb. Gent, 19 december 1979, Rec. Gen. Enr.
Not., 1982, 340; Pas., 1980, III, 62). De bijzondere bevoegdheid van de
vrederechter inzake alimentatievorderingen mag nochtans niet te ruim
opgevat worden. De vrederechter werd onbevoegd verklaard om kennis te
nemen van een cis van het O.C.M.W. die het verhalen van kosten van
maatschappelijk dienstbetoon op de onderhoudsplichtige tot voorwerp
heeft (Cass., 17 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 89; Pas., 1983, I, 83;
R. W., 1983-84,386, noot P.S.). Het O.C.M.W. treedt immers op krachtens
een door de Wet 8 juli 1976 toegekend eigen recht en niet op grond van een
indeplaatsstelling van de alimentatiegerechtigde (Verrycken, M., a. w., 49,
nr. 78).

6. Ruilverkaveling van landeigendommen
52. Ongeacht het bedrag van de cis, neemt de vrederechter kennis van
geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen (art. 591, lle Ger.
W .). Deze bevoegdheid is echter beperkt tot de betwistingen die uitdrukkelijk bepaald werden in de wetten van 25 juni 1956 en 22 juli 1970 op de
ruilverkaveling van landeigendommen (Cass. 26 februari 1982, Arr. Cass.,
1981-82, 823; Pas., 1982, I, 785; R. W., 1982-83, 1974; T. Not., 1983, 191;
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Antwerpen, 22 april 1991, T. Agr. R., 1992, 42, noot Heyerick, F.; vgl.
R.v.St., nr. 33.261, 19 oktober 1989, T.B.P., 1990, 602; T. Agr. R., 1989,
227). Een schadevergoedingseis ter gelegenheid van een ruilverkaveling valt
derhalve niet onder de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter (anders:
Kort ged. Rb. Brussel, 5 september 1980, T. Agr. R., 1983, 146; vgl. Vred.
Gent, 22 april1986, T. Agr. R., 1987, 292).
7. Koopvernietigende gebreken inzake dieren

53. Ongeacht het bedrag van de eis, neemt de vrederechter kennis van de
vorderingen tot vernietiging of nietigverklaring van een verkoop of ruiling
van dieren, op grond van een gebrek van de zaak, ook wanneer de Wet 25
augustus 1885 niet in dit gebrek voorziet (art. 591, 15e Ger. W.) (Vred.
Brasschaat, 10 mei 1978, T. Vred. 1979, 115). Luidens art. 1 Wet 25
augustus 1885 maken alleen de ziekten opgesomd bij K.B. 31 mei 1951
koopvernietigende gebreken uit en geven aileen deze aanleiding tot de
instelling van de vordering gebaseerd op art. 1641 en volgende B.W. (Vred.
Wolvertem, 5 oktober 1978, T. Vred. 1979, 16).

8. Verticale integratie in de sector van dierlijke produktie
54. Naar luidt van de parlementaire voorbereiding van de Wet 1 april1976
op de yerticakintegratie_in_ de s_e~1Qr vau9e dierlijke produkti~, is begalend_ _
voor het toepassingsgebied van de wet de verbintenis van de gei:ntegreerde
tegenover een of meerdere integrators om dieren te kweken of te mesten of
om dierlijke produkten voort te brengen. Zodra de gei:ntegreerde deze
verbintenis heeft opgenomen, is de wet van toepassing (Gedr. St., Kamer,
1974-75, 433/1, 2). De vordering m.b.t. de integratie-overeenkomst valt
krachtens art. 591, 18e Ger. W. onder de materiele bevoegdheid van de
vrederechter (Arrondrb. Gent, 9 oktober 1989, R. W., 1990-1, 399).

9. Consumentenkrediet
55. Ratione materiae is de vrederechter, ongeacht het bedrag van de vordering, bevoegd om kennis te nemen van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten, zoals geregeld bij de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (zie art. 591, 21e Ger. W., zoals aangevuld bij art. 114, par. 3 Wet
12 juni 1991) (Arrondrb. Verviers, 24 januari 1992, J.L.M.B., 1992, 313,
noot Kebers, Y). Voormelde bevoegdheid is een bijzondere bevoegdheid die
niet kan worden aangemerkt als een uitsluitende bevoegdheid van de
vrederechter. De rechtbank van eerste aanleg kan zich derhalve niet ambtshalve ratione materiae onbevoegd verklaren (Arrondrb. Antwerpen, 11
februari 1992, R. W., 1991-92, 1436; Rb. Aarlen, 6 maart 1992, J. T., 1992,
579; vgl. Arrondrb. Brussel, 1 juni 1992, J. T., 1992, 578; Rb. Mechelen,
16 december 1991, T.B.B.R., 1992, 530; zie tevens: Amores, C., ,Incidences de la loi du 12 juin 1991 relative au credit ala consommation en matiere

1514

de competence du tribunal de premiere instance", Cah. Dr. Jud., 1992,
3-6). Daarentegen wordt aangenomen dat de bevoegdheid van de vrederechter inzake het toestaan van betalingsfaciliteiten exclusief is, zodat de rechtbank van eerste aanleg ter zake niet kan worden geadieerd (Laenens, J,
,Bescherming van de consument met betalingsmoeilijkheden' ', in De nieuwe wet op het consumentenkrediet, 1992, (163), 167, nr. 8 en ,De vrederechter in de kou?", T. Vred., 1993, (175), 178-179; anders: Kebers, Y.,
,La nouvelle competence du juge de paix en matiere de credit ala consommation", J.L.M.B., 1992, 316; Lemmens, P. en Maertens, A., ,Toestaan
van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet", Jura Pale., 1992,
(109), 124, nr. 21). De stelling dat het een exclusieve bevoegdheid betreft,
werd door de wetgever zelf in de Wet 6 juli 1992 tot wijziging van de wet
op het consumentenkrediet bevestigd (Dambre, M., Consumentenkrediet,
1993, 72, nr. 158). Op te merken valt dat de vrederechter slechts bevoegd
is wanneer het een betwisting betreft inzake een kredietovereenkomst geregeld bij de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (zie Arrondrb.
Charleroi, 18 februari 1992, J. T., 1992, 349; Arrondrb. Brussel, 2 maart
1992, J. T., 1992, 580; Arrondrb. Aarlen, 2juni 1992, T.B.B.R., 1992, 453).
De geadieerde vrederechter zal bij de beoordeling van zijn bevoegdheid
enkel mogen uitgaan van de vordering, in de bewoordingen waarin ze door
de eiser is gesteld (zie: Cass., 8 september 1978, Arr. Cass., 1978-79, 26;
Pas., 1979, I, 29; R. W., 1978-79, 960, noot Laenens, J.). Nate hebben
vastgesteld dat de vordering een andere grondslag zou kunnen hebben, kan
de rechter niettemin beslissen dat hij dienaangaande niet bevoegd is en de
zaak naar de bevoegde rechter verwijzen (zie echter: Cass., 19 februari 1987,
Arr. Cass., 1986-87, 808, noot E.K.; Pas., 1987, I, 730 en J.T., 1988, 25,
noot Van Compernolle, J.; zie desbetreffend Heurterre, P., ,De bevoegdheid en het onderzoek van de zaak in de grond: enkele beschouwingen",
in Liber Amicorum E. Krings, 1991, 613-622).

10. Aanwijzing van deskundigen
56. De vrederechter kan op eenzijdig verzoekschrift een deskundige aanwijzen, wanneer het voorwerp van bet deskundigenonderzoek tot zijn materiele
bevoegdheid behoort (art. 594, 1e Ger. W.). De eis hoeft niet in geld
uitgedrukt te worden. Het volstaat dat deze waardeerbaar is overeenkomstig
art. 592 Ger. W. (zie anders: Vred. Moeskroen, 10 december 1982, T. Vred.
1983, 250). Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de vrederechter de
deskundige enkel mag gelasten eenvoudige vaststellingen te doen en niet de
oorzaken van de schade op te zoeken en de omvang ervan te bepalen (Cass.
21 maart 1979, Arr. Cass., 1978-79, 841; Pas., 1979, I, 846, R. W., 1979-80,
235, noot; J. T., 1980, 67; Cass, 27 december 1985, Limb. Rechtsl., 1986,
86, noot Raskin, P.). De meeste vrederechters houden zich thans aan deze
restrictieve interpretatie van art. 594, 1e Ger. W .. Zij beperken de opdracht
van de deskundige tot louter materiele vaststellingen (Vred. Rreulx, 30
maart 1979, J. T., 1980, 138; Res et Jura Immobilia, 1980, 219; Vred.
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Berchem, 8 december 1980, R. W., 1981-82, 2114, noot; Vred. Hannuit, 25
februari 1982, Jur. Liege, 1982, 291; Vred. Moeskroen, 19 maart 1982, T.
Vred., 1983, 97; Rb. Hasselt, 10 maart 1986, Limb. Rechtsl., 1986, 93,
noot; Vred. Gent, 25 januari 1991, T.G.R., 1991, 25; Vred. St.-Niklaas 1,
12 november 1991, T. Vred., 1992, 87; anders: Vred. Diest, 2 april1979,
R. W., 1979-80, 2003, noot J .L.; Vred. Boom, 13 december 1984, R. W.,
1985-86, 2295, noot; Rb. Antwerpen, 9 maart 1987, T.B.B.R., 1988, 579).
De rechtsleer blijft echter deze rechtspraak aanvechten (Closset-Marchal,
G., ,Le role du juge en matiere d'enquete et d'expertise", in La preuve,
1987, 17, nr. 19; Dufrene, S., ,L'expertise", J. T., 1988, (181), 184-185,
nrs. 27-31; Lurquin, P., Traite de /'expertise, Brussel1985, 83-85, nr. 81;
Raskin, P., ,Heeft art. 594, 1e Ger. W. nog enig practisch nut?", Limb.
Rechtsl., 1986, 91-92; Van Parijs, L., ,Procedures op eenzijdig verzoekschrift", T.P.R., 1980, 243, nr. 6; Vanderper, K., ,De vordering tot
aanstelling van een deskundige'', I. U.S., 1987, nr. 8, (31), 38 e.v .; zie tevens
vorig overzicht, T.P.R., 1979,276, nr. 49; anders: Cloquet, A., Deskundigenonderzoek in zaken van privaatrecht, in A.P.R., 1975, 95, nr. 241). Op
te mer ken valt dat een deskundigenopdracht, gegeven door de vrederechter,
op grand van de artikelen 594, 1 en 1025 e.v. Ger. W., geldig is in zoverre
ze materiele vaststellingen tot voorwerp heeft, niettegenstaande dezelfde
opdracht nietig is wat de oorzaak en de omvang van de schade betreft
(Cass., 12 november 1990, Arr. Cass., 1990-91, 298; Pas., 1991, I, 268;
R-.W., -1-990-91-,--1169)~ - --- - 11. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

57. Bij Wet 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels (B.S., 18 september
1976) werd een bijzondere bevoegdheid verleend aan de vrederechter om
kennis te nemen van de vorderingen ingesteld bij toepassing van artikel214,
215, par. 2, 220, par. 3, 221,223 en 1421 B.W. (art. 594, 19e Ger. W.) (zie
over deze bijzondere bevoegdheid: Benoi't, G., ,L'article 223 du Code
Civil: pn!misse d'un tribunal de la famille?", in Bevoegdheden van de
Vrederechters en Politierechters, 1992, 109-133; Daenens, P., ,De procedure van de artikelen 221, 223 B.W. en 1253bis e.v. Ger. W.", in De
vrederechter en het gerechtelijk recht, Brussel, 1992, 207-248; Guldix, E.,
,Processuele problemen rond de artikelen 221, 223 B.W. en 1253bis e.v.
Ger. W.", in a. w., 171-206; Pouleau, V., ,Le juge de paix et !'article 223
du Code Civil. Questions actuelles et points saillants", in Bevoegdheden
van de Vrederechters en Politierechters, 81-107; zie tevens Senaeve, P ., ,De
procesrechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen", in Voorlopige
maatregelen tussen echtgenoten, Senaeve, P. (ed.),1989, 265-357). De bevoegdheid van de vrederechter die geadieerd wordt op grand van art. 223
B.W. inzake de dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon
en de goederen van de echtgenoten en de kinderen geeft vaak aanleiding tot
betwisting. Vele vrederechters geven een restrictieve interpretatie aan
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art. 223 B.W.: doorgaans oordelen zij dater bij een langdurige feitelijke
scheiding geen urgentie is en de vrederechter derhalve onbevoegd is om de
gevorderde maatregelen te bevelen (zie onder meer: Vred. Gdice-Hologne,
26 mei 1978, Jur. Liege, 1979, 151; Vred. Schaarbeek, 8 september 1978,
J. T., 1979, 60; Vred. Andenne, 5 oktober 1978, Jur. Liege, 1979, 152; Vred.
Rochefort, 8 december 1978, T. Vred., 1979, 17; Vred. Anderlecht, 8 maart
1979, T. Vred. 1979, 97; Vred. Nijvel, 14 november 1979, T. Vred. 1980,
73; Vred. Tielt, 31 januari 1980, R. W. 1980-81, 1552, noot J.P.; Vred.
Luik, 10 december 1980, Jur. Liege, 1981, 66-67; Vred. Bilzen, 9 november
1981, T. Vred. 1983, 252; Vred. Ninove, 19 mei 1982, R. W., 1983-84,2255,
noot Pauwels, J.; in dezelfde zin: Poelman, F., ,Les competences nouvelles
du juge de paix en matiere familiale", J.T., 1976, 704 en J.T., 1977, 14;
Timmermans, A., ,De I' article 223 actuel du code civil", J. T., 1978, 369).
Aldus kan echter een rechtsvacuumsituatie ontstaan die geenszins kan
goedgepraat worden (Storme, M. en Deconinck, B., ,Bevoegdheids- en
procedureperikelen in familierechterlijke geschillen", T.P.R., 1985, 107,
nr. 46). Daarom wordt alvast in de rechtsleer de bevoegdheid van de
vrederechter niet uitgesloten bij een zelfs langdurige feitelijke scheiding
(Panier, C., ,L'article 223 du code civil. Organisation et competence",
J. T., 1980, 325-330; ,A propos de quelques questions d'ordre procedural
en matiere alimentaire", Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 273-281; ,L'article
223 du code civil. Conditions d'application, mesures ordonnees, regles de
procedure", J. T., 1983, 629, nr. 26; ,Le juge de paix et les accords entre
epoux dans le cadre de I' article 223 du code civil", Rev. Trim. Dr. Pam.,
1983, 288-292; ,Le juge de paix face a !'entente irremediablement perturbee", Rev. Reg. Dr., 1983, 22; Pauwels, J., ,Ernstige verstoring van de
verstandhouding- moet er bloed vloeien?", R. W., 1983-84, 2256; Senaeve,
P., a. w., 48, nrs. 39-40; Rommel, G., ,De vrederechter en artikel223, 1e
en 2e lid, B.W. ", R. W., 1979-80, 1197; ,De vrederechter en artikel 223
B.W.", T. Vred., 1986, 165-166, nrs. 4-5; anders: Lampe, M.-F., ,Les
procedures en matiere familiale", in L 'evolution du droit judiciaire au
travers des contentieux economique, social et familial, Brussel, 1984, 801803, nrs. 41-44; ,L'article 223 code civil et les limites du contentieux
familial urgent et provisoire", Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 333). In de
recente rechtspraak is eenzelfde tendens waar te nemen (Vred. Grivegnee,
24 januari 1979, J. T., 1979, 429; Vred. Brugge, 5 oktober 1979, T. Vred.,
1980, 67; Rb. Mechelen, 21 apri11981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 270;
Rb. Brussel, 23 juni 1981, J.T., 1982, 93; Rb. Luik, 19 januari 1982, Jur.
Liege, 1982, 149; Rb. Brussel, 23 februari 1982, Rev. Trim. Dr. Pam., 1983,
149; Rb. Leuven, 1 maart 1982, R. W., 1982-83, 162; Vred. Eghezee, 13
december 1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 147; Vred. Marchienne-au-Pont, 7
januari 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 286; Vred. St.-Gillis, 25 juli 1983,
Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 378). Tenslotte dient nag onderstreept te
worden dat de urgentie terzake eigenlijk geen component van de materiele
bevoegdheid is, doch wei een toelaatbaarheidsvereiste (zie Demez, G., ,A

1517

propos de quelques problemes de competence et de procedure relatifs a
!'article 223 code civil", Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 102-108; Rommel, G.,
a.w., T. Vred., 1986, 165, nr. 4; Senaeve, P., a. w., 291, nr. 333). Bij
uiterste urgentie is slechts de rechter in kort geding bevoegd (Kort ged. Rb.
Brussel, 28 augustus 1990, J. T., 1991, 373).

12. Bekrachtiging van een loonsoverdracht
58. De taak van de vrederechter ter gelegenheid van een loonsoverdracht
(artikel 31 Loonbeschermingswet) gaf aanleiding tot discussie (Top, F.,
,Loonsbeslag, loondelegatie en loonoverdracht: problemen bij de evenredige verdeling", T.P.R., 1983, 387, nr. 49). Kan de geadieerde vrederechter
bijvoorbeeld uitstel van betaling verlenen? De rechtspraak was zeer verdeeld. Terwijl enerzijds de ontoelaatbaarheid van een dergelijk verzoek
werd geponeerd (Vred. Grivegnee, 27 oktober 1982, T. Vred., 1983, 85;
Vred. St.-Jans-Molenbeek, 23 december 1982, T. Vred., 1983, 144; zie
tevens Vred. Brussel, 6 januari 1983, T. Vred., 1983, 300; Vred. Grace-Hollogne, 31 maart 1981, Jur. Liege, 1982, 277), werd anderzijds gesteld dat
de vrederechter bevoegd is om na te gaan of de contractuele bedingen geldig
en tegenwerpelijk zijn, of de overdracht geldig is, en in hoeverre de
schuldenaar in gebreke is gebleven zijn verbintenis uit te voeren, alsmede
om diens schuld en het overdraagbaar deel te bepalen, met inbegrip van een
uitstel van betaling (Vred. St.-Gillis, 20 januari 1983, R. W., 1982-83, 2406;
.. J.T.r.-,-T983,Ti4;t:vieli:,1983,-146; zie tevensVrea. Fleron, 9februari
1982, Jur. Liege, 1982, 269; Vred. Etterbeek, 12 oktober 1982, T. Vred.,
1982, 262). De aanvraag tot het verkrijgen van uitstel van betaling tijdens
een procedure tot bekrachtiging van een loonsoverdracht voor de vrederechter kan inderdaad als een tegeneis aangezien worden, waarop art. 563 Ger.
W. van toepassing is (Arrondrb. Luik, 10 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 185;
in dezelfde zin: De Leval, G., ,Observations sur la procedure relative ala
cessiondelaremuneration", Jur. Liege, 1982, 286; Huisman, F. en Troclet,
M., ,La remuneration: saisie et cession", J.T.T., 1983, 52, nr. 113; Laenens, J., ,Kroniek Gerechtelijk Recht", R. W., 1983-84, 1467, nr. 19). De
controverse werd door het Hof van Cassatie definitief opgelost. De vrederechter kan, weliswaar in laatste aanleg, uitspraak doen over een betwisting
betreffende het bestaan van de hoofdverbintenis (Cass. 10 november 1983,
Arr. Cass., 1983-84, 290; Pas., 1984, I, 267, concl. Krings, E.; R. W.,
1984-85, 832, noot; T. Vred., 1984, 170, noot; J.T., 1985, 143, noot; Jur.
Liege, 1984, 29, noot De Leval, G.). Hij kan tevens uitstel van betaling
verlenen en het beslagbaar en overdraagbaar deel van het loon tot een
bepaald bedrag beperken (zie Vred. Wolvertem, 7 juni 1984, R. W., 198485, 830; Vred. St.-Joost-ten-Node, 22 mei 1991, J.L.M.B., 1991, 985, noot
De Leval, G.). Ingevolge samenhang met de eis tot veroordeling ten gronde
kan de rechtbank van eerste aanleg ook bevoegd zijn om een loonsoverdracht te bekrachtigen. De rechtspleging geschiedt dan in eerste aanleg (Rb.
Luik, 23 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 370, noot De Leval, G.; Vred. Hamoir,
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11 februari 1988, Jur. Liege, 1988, 1154; anders: Vred. Tubeke, 5 februari
1991, J.L.M.B., 1991, 982, noot De Leval, G.).
59. Tenslotte valt op te merken dat voor de beslechting van geschillen bij
loonsoverdracht niet de beslagrechter, doch in beginsel de vrederechter
bevoegd is (Beslagr. Luik, 11 oktober 1978, Jur. Liege, 1979, 165, noot De
Leval, G., ,Le juge des saisies et Ia cession de remuneration"). Het betreft
immers geen uitvoerend beslag onder derden. (Beslagr. Kortrijk, 10 maart
1980, R. W., 1982-83, 1738, noot Senaeve, P.; zie ook Arrondrb. Antwerpen, 11 mei 1976, R. W., 1976-77, 1122, noot Van Oevelen, A.). De gewone
bevoegdheidsregels (art. 568 en 590 Ger. W.) blijven ter zake onverkort
gel den, zelfs indien het een betwisting betreft tussen de ontvangstgemachtigde en de werkgever van de andere echtgenoot (Arrondrb. Brussel, 17
februari 1986, Ann. Dr. Liege, 1987, 424; Arrondrb. Luik, 2 april1987,
Ann. Dr. Liege, 1987, 426; Beslagr. Brussel, 13 apri11987, Ann. Dr. Liege,
1987, 427; zie in dezelfde zin: Arrondrb. Brugge, 22 oktober 1982, R. W.,
1982-83, 2630, noot Senaeve, P.; Laenens, J., ,Bevoegdheidsregels inzake
loondelegatie", Ann. Dr. Liege, 1987, 428-429; zie tevens De Leva!, G.,
,Conflit entre creancier d'aliments et creanciers et cessionnaires du debiteur
d'aliments", J. T., 1987, 290, voetnoot 5). De beslagrechter is daarentegen
wei bevoegd om uitspraak te doen over een eis tot opheffing van een in een
authentieke akte vastgestelde loonsoverdracht en over een subsidiaire aanvraag tot het verkrijgen van uitstel (Beslagr. Luik, 3 maart 1982, Jur. Liege,
1982, 261; Beslagr. Antwerpen, 5 december 1989, R. W., 1990-91, 95): het
betreft dan een ,gemeenrechtelijke" loonoverdracht.
2. De rechtbank van eerste aanleg
A.

VOLHEID VAN BEVOEGDHEID

60. De rechtbank van eerste aanleg heeft een voorwaardelijke volheid van
bevoegdheid (art. 568 Ger. W.). Dit rechtscollege is bevoegd om kennis te
nemen van aile vorderingen (vgl. Cass. 4 december 1975, Arr. Cass., 1976,
422; Pas., 1975, I, 417; R. W., 1975-76,2074 en J.T., 1976, 277; zie tevens
Cass. 11 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1084; Pas., 1979, I, 1071; R. W.,
1980-81, 603). Er is bijgevolg hoegenaamd geen sprake van een ,verruiming
van bevoegdheid", waarvan de meeste auteurs gewagen (Fettweis, A.,
Bevoegdheid, 55-56, nr. 77; De Leva!, G., noot onder Arrondrb. Luik, 26
april1973, J.T., 1973, 427; zie tevens Laenens, J., ,Volheid van rechtsmacht van de rechtbank van eerste aanleg", R. W., 1978-79, 2811; Laenens,
J., ,Overzicht rechtspraak bevoegdheid", T.P.R., 1979, 281, nr. 61). De
voorwaardelijke volheid van bevoegdheid van de rechtbank van eerste
aanleg leidt niet tot een legislatieve prorogatie van bevoegdheid. Haar
bevoegdheid als zodanig wordt geenszins verruimd (Cambier, C., a. w., 232;
Krings, E., , ,Reflexions au sujet de la prorogation de competence territoria-
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Ie et du for contractuel", Rev. Dr. Int. Comp., 1978, 81, nr. 2; Laenens,
J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981,
16, nrs. 41, e.v.).
61. Uit de toekenning van de voorwaardelijke volheid van bevoegdheid
volgt dat de rechtbank van eerste aanleg geenszins ambtshalve haar materiele bevoegdheid in twijfel kan trekken en de zaak naar de arrondissementsrechtbank verwijzen (Cass., 13 oktober 1978, Arr. Cass., 1978-79, 180;
Pas., 1979, I, 198; R. W., 1978-79, 2811, noot Laenens, J.; zie tevens
Arrondrb. Brugge, 6 januari 1978, R. W., 1977-78, 2271, noot, J.L.;
Arrondrb. Luik, 12januari 1978, Jur. Liege, 1977-78, 180, noot; Arrondrb.
Brussel, 20 november 1978, J. T., 1979, 201, noot; Rb. Brussel, 16 februari
1988, J.L.M.B., 1988, 706; Arrondrb. Aarlen, 30 mei 1989, Rev. Reg. Dr.,
1989, 559), zelfs bij verstek van de verweerder (Rb. Namen, 17 januari 1990,
J. T., 1990, 259; J.L.M.B., 1990, 849, noot J.E.; zieter zakede lege ferenda:
Laenens, J., a.w., T. Vred., 1993, 178-179, nr. 19). Hieruit volgt ook dat
de exceptie van onbevoegdheid in limine litis (zie Vred. Veurne, 9 juni 1977,
R. W., 1978-79, 1301, noot J .L.) moet voorgedragen worden (Cass., 17
januari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 573; Pas., 1980, I, 564; zie tevens:
Arrondrb. Brussel, 20 november 1978, J. T., 1979, 201; Rb. Kortrijk, 18
juni 1979, R. W., 1981-82, 1687, noot Laenens, J.).
62. Tach moet de rechtbank van eersfe- aaiileg ambtslialve-liaar oevoega:.heid ratione materiae in twijfel trekken wanneer de toewijzing van bevoegdheid aan een bepaald rechtscollege uitsluitend is (Arrondrb. Brussel, 1 juni
1992, J. T., 1992, 578). Dit rechtscollege moet zich bijgevolg ambtshalve
onbevoegd verklaren om uitspraak te doen over een eis gestoeld op art. 445
Faill. W., die tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoort (art. 574, 2e Ger. W.) (Gent, 23 september 1981, R. W.,
1981-82, 2504, noot Laenens, J.).
63. De afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg vormen geen uitzonderingsgerechten. Ze genieten dezelfde volheid van bevoegdheid (Fettweis,
A., Bevoegdheid, 57, nr. 97; Laenens, J., a. w., 19, nrs. 52 e.v.; anders:
Cambier, C., a. w., 228). Aldus is de jeugdrechtbank geen uitzonderingsgerecht, doch heeft als afdeling van de rechtbank van eerste aanleg volheid
van bevoegdheid (Jeugdrb. Tongeren, 27 maart 1985, Limb. Rechtsl., 1988,
176). Hetzelfde kan gezegd worden voor de beslagrechter. Deze kan derhalve niet ambtshalve een middel van onbevoegdheid aanvoeren en de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank gelasten (Beslagr. Gent,
24 september 1983, T.G.R., 1985, 87; Beslagr. Brussel, 28 november 1985,
Ann. Fac. Dr. Liege, 1986, 155). De exceptie van onbevoegdheid moet ook
in limine litis voorgedragen worden (Arrondrb. Verviers, 6 november 1981,
J. T., 1982, 376; De Leval, G. en Van Compernolle, J., ,Aper9u des regles
communes aux saisies conservatoires et aux voies d'execution", in Fettweis,
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A., en Gutt, E. (eds.) Les voies conservatoires et d'execution-Bilan et
perspectives, Brussel, 1982, 20, nr. 2; anders: Top, F., Comm. Ger.,
art. 1395, nr. 62). Volgens C. Cambier (a. w. 365-366) heeft de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding, daarentegen een onvoorwaardelijke volheid van bevoegdheid: de verweerder kan
zelfs in limine litis geen toelaatbare exceptie van onbevoegdheid opwerpen
(in dezelfde zin: Arrondrb. Luik, 8 oktober 1981, f. T., 1982, 432, goedkeurende noot De Leval, G.; zie ook Lindemans, D., Kart geding, Antwerpen,
1985, 102, nr. 147). Nochtans blijkt niet uit de parlementaire voorbereiding
dat art. 568, 2e lid, Ger. W. in verband met een gebeurlijke exceptie van
onbevoegdheid vanwege de verweerder niet van toepassing zou zijn op de
procedure in kort geding (zie Laenens, J., Comm. Ger., art. 584, nr. 3;
Verougstraete, I., ,Het kort geding. Recente trends", T.P.R., 1980, 272;
nr. 22; Kort ged. Rb. Luik, 2 februari 1984, fur. Liege, 1984, 121, noot
J.H.; vgl. Kort ged. Rb. Luik, 23 januari 1985, fur. Liege, 1985, 246).
64. Algemeen wordt aangenomen dat de voorwaardelijke volheid van
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg eveneens geldt wanneer ze
in hoger beroep kennis neemt van de vonnissen door de vrederechter in
eerste aanleg gewezen (art. 577, 1e lid, Ger. W.) (Fettweis, A., a. w., 56,
nr. 79; De Leval, G., ,L'exception d'incompetence devant le tribunal de
premiere instance", f.T., 1973, 428; Laenens, J., a.w., T.P.R., 1979,285,
nr. 67; Comm. Ger., art. 577, 1; anders: Cambier, C., a. w., 229).
B.

AFDELINGEN

1. feugdrechtbank
65. Inzake de bevoegdheidsomschrijving van de jeugdrechtbank waren er
in rechtspraak en rechtsleer twee tegenstrijdige strekkingen: enerzijds de
minimalistische strekking die de materiele bevoegdheid van de jeugdrechtbank beperkte tot wat uitdrukkelijk in de wet bepaald is; anderzijds de
maximalistische strekking die de jeugdrechtbank niet als een uitzonderingsgerecht beschouwt: de jeugdrechter heeft een ruime bevoegdheid; zijn taak
is niet limitatief vastgesteld bij wettelijke bepalingen die strikt moeten
gei:nterpreteerd worden. Rechtspraak en rechtsleer verdedigden overwegend
een minimalistisch standpunt (Rb. Brussel, 5 januari 1977, R. W., 1979-80,
2062; Voorz. Rb. Antwerpen, 3 mei 1978, R. W., 1980-81, 1544; Rb.
Brussel, 17 mei 1978, R. W., 1978-79, 1244; vgl. Rb. Aarlen, 22 april1983,
fur., noot De Leval, G.; Cambier, C., a. w., 269; Novelles, tw. Protection
de Ia jeunesse, 1978, nr. 525). Het Hof van Cassatie heeft zich echter
aangesloten bij de maximalistische strekking (zie Fettweis, A., a. w., 217,
nr. 394; Laenens, J., a.w., T.P.R., 1979, 286, nrs. 70 en volgende; zie
tevens: Luik, 12 juni 1979, fur. Liege, 1979, 299). De jeugdrechtbank neemt
kennis van aile jeugdaangelegenheden, behoudens uitdrukkelijk afwijkende
wetteksten (zie onder meer art. 487ter B.W. inzake de rechtspleging betref-
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fende de verlengde minderjarigheid; zie tevens Voorz. Rb. Brussel, 2 april
1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 320). Aldus strookt het met de wil van
de wetgever dat de vordering van de grootouders die aanspraak maken op
een bezoekrecht over hun kleinkind door de jeugdrechter behandeld wordt
(Cass., 11 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1181; Pas., 1984, I, 1110; R. W.,
1984-85, 125, noot Laenens, J. en J.T., 1984, 614, noot A.K.; in dezelfde
zin: Rb. Aarlen, 22 april 1983, Jur. Liege, 1983, 418, noot De Leval, G.;
zie tevens Smets, J., ,De burgerlijke bevoegdheden van de jeugdrechtbank
na het arrest van het Hof van Cassatie van 11 mei 1984'', Panopticon, 1985,
490; Storme, M. enDeconinck, B., a.w., T.P.R., 1985, 104-105, nrs. 40-42;
Luik,12 juni 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 401; Bergen, 2 mei 1983,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 58). De jeugdrechtbank is tevens op grond van
dezelfde ratio legis bevoegd om uitspraak te doen in geschillen over de
wijzigingen in het bestuur over de persoon en over de goederen van de
kinderen, na een echtscheiding door onderlinge toestemming van hun
ouders (Cass., 13 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 42; Pas., 1986, I,
38; J.T., 1987, 466; Rev. Not. B., 1986, 152; Rev. Trim. Dr. Fam., 1986,
226; T. Not., 1985, 265, noot; R. W., 1986-87, 2340, noot, Pintens, W.;
Luik 30 januari 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 298, noot; Antwerpen,
11 december 1981, R. W., 1983-84, 2963, noot; Voorz. Rb. Gent, 24 mei
1984, T. G.R., 1985, 9). De rechtsleer heeft de maximalistische rechtspraak
van het Hof van Cassatie die aan de jeugdrechtbank een ruime bevoegdheid
- geeftin-alle jeugdaangelegenheden toegejuichL(zie Pintens,_W.,_, ,lle_he"
voegdheid van de jeugdrechtbank na echtscheiding door onderlinge toestemming", R. W., 1985-86, 2341-2342; Renehan, J., Rev. Trim. Dr. Fam.,
1986, 228-231). Deze rechtspraak vindt thans navolging (Voorz. Rb. Hoei,
2 oktober 1985, J. T., 1986, 457, noot Kebers, A.). Tot de bevoegdheid van
de jeugdrechtbank behoort eveneens de vordering betreffende het hoederecht over een ,onwettig kind" (Voorz. Rb. Aarlen, 18 december 1984, Jur.
Liege, 1985, 173). Deze bevoegdheid van de jeugdrechtbank laat niettemin
bij urgentie de bevoegdheid van de rechter in kort geding onverkort (Cass.
9 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 51; Pas.~ 1983, I, 48; R. W., 1983-84,
1338, noot Laenens, J.; J. T., 1982, 727; Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 90;
zie tevens: Bergen, 25 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam.; 1981, 333; Vred.
Fosses-la-Ville, 29 september 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 257; Bergen, 9
november 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 75; Vgl. Brussel, 31 oktober
1979,R. W., 1980-81, 1085; Vred. Anderlecht, 24november 1980, T. Vred.,
1981, 65).
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2. 11eslagrechter(3)
66. De beslechting van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen
en arresten behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg (art. 569, 5e Ger. W.) (Arrondrb. Luik, 26 september 1985,
Jur. Liege, 1985, 631). De burgerlijke afdeling van de rechtbank van eerste
aanleg neemt kennis van geschillen over de tenuitvoerlegging in natura van
vonnissenenarresten(Voorz. Rb. Doornik, 16maart 1984, J.T., 1985, 152,
noot De Leval, G.). Over een eis tot betaling van schadevergoeding vanwege
een roekeloze of tergende tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest kan
uitsluitend de burgerlijke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg zich
uitspreken(vgl. Cass., 16november 1973,Arr. Cass., 1973, 311;Pas., 1974,
I, 295; J.T., 1974, 209 en 11.R.H., 1975, 216). De beslagrechter is terzake
niet bevoegd (Luik, 9 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 255). Deze beslecht
enkel geschillen tijdens de gedwongen executie van uitvoerbare akten. Hij
kan hierbij kennis nemen van de grond van de zaak, zodat een verwijzing
van de zaak naar de bodemrechter zich niet opdringt (Voorz. Rb. Luik, 19
december 1986, Ann. Dr. Liege, 1989, 292). Weliswaar betreft het geenszins
een exclusieve bevoegdheid (Michaelis, J ., ,La competence du juge des
saisies est-elle exclusive ou concurrente de celle du juge des referes?",
T.11.11.R., 1990, 159-160). De rechter in kort geding kan bijgevolg de
opschorting van een openbare verkoping na uitvoerend beslag bevelen,
niettegenstaande deze vordering in beginsel behoort tot de bevoegdheid van
de beslagrechter, op voorwaarde weliswaar dat het gaat om een spoedeisend
geval (Kort ged. Rb. Hoei, 8 augustus 1988, T.11.11.R., 1990, 158). Bovendien neemt hij alleen kennis van uitvoeringen op goederen van de schuldenaar (Top, F., Comm. Ger., art. 1395, nr. 9). Aldus is hij onbevoegd om
uitspraak te doen over gebruiksrechten op het beslagen goed (Beslagr. leper,
1 april 1983, T. Not., 1983, 272). De geadieerde beslagrechter kan zich
echter niet meer ambtshalve onbevoegd verklaren (vgl. Beslagr. Gent, 24
september 1984, T.G.R., 1985, 87), wanneer hij eenincidentin verband met
de verdeling van de burgerlijke zaken onder de afdelingen, kamers of
rechters van eenzelfde rechtbank van eerste aanleg niet bij de opening van
de debatten ambtshalve heeft uitgelokt (art. 88, par. 2, Ger. W.; Luik, 13
december 1988, Jur. Liege, 1989, 154; Laenens, J., ,Incidentenin de schoot
van de rechtbank van eerste aanleg", R. W., 1979-80, 1933 en noot onder
Beslagr. Kortrijk, 18 juni 1979, R. W., 1981-82, 1689; zie echter: Beslagr.
Brugge, 24 november 1987, R. W., 1988-89, 1407, noot). Op te mer ken valt
dat de beslagrechter niet vermag de opportuniteit van de executie te beoordelen (Beslagr. Luik, 21 april1986, 11ull. 11el., 1987, 2100; Beslagr. Brussel,
(3) Zie De Leva!, G., Traite des Saisies, Liege, 1988, 21-41, nrs. 9-23; Dirix, E. en Broeckx,
K., Beslag, in A.P.R., 1992, 30-51, nrs. 47-74 en ,Overzicht van rechtspraak. Beslagrecht
(1970-1990)", T.P.R., 1991, 84-92, nrs. 1-12; Ledoux, J.-L., Les saisies. Chronique de
jurisprudence (1983-1988), Brussel, 1989, 19-23, nrs. 3-12; Van Compernolle, J., ,Examen
de jurisprudence (1972-1986), Droit judiciaire prive. Saisies conservatoires et voies d'execution", R.C.J.B., 1987,397-406, nrs. 1-6; Van Herreweghe, V., Beslagzakboekje, 1992,6-10,
nrs. 23-28.
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23 februari 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 300; anders: Besiagr. Antwerpen,
11 oktober 1984, R. W., 1985-86, 1502; vgl. Besiagr. Bergen, 21 april1988,
J.L.M.B., 1989, 45). De besiagrechter mag inderdaad geen uitspraak doen
over geschillen die wei verband houden met de tenuitvoerlegging, maar die
niet gaan over de rechtmatigheid of de regeimatigheid ervan (Cass., 29
september 1986, Arr. Cass., 1986-87, 128; Pas., 1987, I, 120; R. W.,
1986-87, 2115; J.T.T., 1987, 245; vgl. Bergen, 19 juni 1990, Rev. Not. B.,
1991, 156; zie tevens: Cass., 6 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1094; Pas.,
1982, I, 1019; R. W., 1983-84, 184). Aldus is de besiagrechter onbevoegd
om uitspraak te doen over een vordering tot schadevergoeding wegens de
miskenning van de regels van de evenredige verdeling (Cass., 14 februari
1992, R. W., 1991-92, 1439, noot). Wel is hij bevoegd om een geschil tussen
de pandhoudende schuldeiser en de onbetaalde verkoper betreffende de
rangregeling van het voorrecht te beslechten (Cass., 7 mei 1987, Arr. Cass.,
1986-87, 1171; Pas., 1987, I, 1034; T.B.H., 1988, 13).
67. De gewone bevoegdheidsregels (art. 568 en 590 Ger. W.) gelden onverkort inzake een eis vanwege een echtgenoot die een ontvangstmachtiging
heeft verkregen die ertoe strekt een titel te verkrijgen ten Iaste van de
derde-schuldenaar die in gebreke blijft te betalen (zie tevens de rechtspraak
in nr. 59; Arrondrb. Brugge, 22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2630, noot
S~aevt:!, J> .). I) a~!- hetgf:(!n uitv()erencl_beslag opder dexdep betrefj:,js_g~
beslagrechter alvast onbevoegd (Beslagr. Kortrijk, 10 maart 1980, R. W.,
1982-83, 1738, noot Senaeve, P.; zie ook Arrondrb. Antwerpen, 11 mei
1976, R. W., 1976-77, 1122, noot Van Oevelen, A.). P. Senaeve en F. Top
verdedigen de stelling dat wanneer de derde-schuldenaar de werkgever van
de andere echtgenoot is, uitsluitend de arbeidsrechtbank bevoegd is (Senaeve, P., ,Sanctie van de niet-naleving van een ontvangstmachtiging door de
derde-schuldenaar", R. W., 1982-83, 1741, nr. 4 en noot onder Arrondrb.
Brugge, 22 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2632; Top, F., ,Loonbeslag,
loondelegatie en loonoverdracht: probiemen bij de evenredige verdeling",
T.P.R., 1983, 367, nr. 11; in dezeifde zin: Arrondrb. Charleroi, 1 maart
1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 242; vgl. Arrondrb. Charleroi, 11 maart 1984,
J. T. T., 1985, 56, noot). Hun argumentatie is niet overtuigend (zie Laenens,
J., ,Bevoegdheidsregels inzake Ioondelegatie", Ann. Dr. Liege, 1987,
428-429). Kaner ten aanzien van de zogenaamde lasthebber van de werkgever wei sprake zijn van een arbeidsgeschil, wanneer de werkgever in weerwil
van de hem aangezegde ontvangstmachtiging zijn werknemer verder uitbetaalt? Ook snijdt de stelling van voormelde auteurs geen hout voor het
overheidspersoneel dat inzake arbeidsgeschillen niet onder de rechtsmacht
van de arbeidsrechtbank ressorteert. Beide auteurs handhaafden echter hun
standpunt. Zij blijven van oordeel dat indien er betwistingen ontstaan, men
zich dient te wenden tot de arbeidsrechtbank, althans als het geding enkei
gevoerd wordt tussen de werkgever en de ontvangstgemachtigde (Senaeve,
P., Handboek vanfamilieprocesrecht, 1986, 58-59, nr. 663). F. Top voegt
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er aan toe dat indien er ook een betwisting bestaat tussen de ontvangstgemachtigde en de werknemer, de gewone rechtbank bevoegd is en desgevallend de beslagrechter (Top, F. en De Geyter, K., ,Over loonbeslag, loondelegatie en loonsoverdracht", OR. (M.), 1986, 111).
68. De beslagrechter is bevoegd om kennis te nemen van executiegeschillen
nopens beslissingen van onverschillig welk rechtscollege, zowel in privaatrechterlijke als in strafzaken (zie in fiscale zaken: Arrondrb. Brussel, 16 mei
1983, Bull. Bel., 1986, 2144; Voorz. Rb. Doornik, 19 juni 1987, Jur. Liege,
1988, 630, noot Chevalier, E.; Vred. Antwerpen (4), 9 november 1988, T.
Vred., 1989, 251). De beslagrechter neemt trouwens ook kennis van de
uitvoeringsgeschillen betreffende de door hem verleende beschikkingen
(Brussel, 26 maart 1979, R. W., 1979-80, 781). Op te merken valt dat hij
in de meest uiteenlopende materies kan tussenkomen en de opschorting kan
bevelen van de tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest, waartegen
derdenverzet bestaat (art. 1127 Ger. W.) (zie inzake het derdenverzet tegen
een beslissing tot homologatie van de wijziging van een huwelijkscontract:
Beslagr. Gent, 31 december 1979, Rev. Not. B., 1980, 144). Het Hof van
Cassatie heeft definitief het bevoegdheidsincident bij geschillen over de
regelmatigheid van de executie van een strafvonnis beslecht: de beslagrechter is ook bevoegd om uitspraak te doen over de vervolgingen tot invordering van geldboeten en van verbeurd verklaarde zaken (Cass., 9 januari
1981, Arr. Cass., 1980-81, 509; Pas., 1981, I, 501; R. W., 1981-82, 2165,
noot; J. T., 1982, 279; in dezelfde zin: DeSmet, W., ,De bevoegdheid van
de beslagrechter" in Actue/e problemen van gerechtelijk recht, Van Dievoet, G., (ed.), Leuven, 1976, 120, nr. 16; anders: Chabot-Leonard, D.,
Saisies conservatoires et saisies-executions, Brussel, 1979, 57, voetnoot 17).
De beslagrechter is echter onbevoegd inzake de uitvoering van de opgelegde
straffen (Beslagr. Kortrijk, 11 oktober 1971, R. W., 1971-72, 525). Ook mag
de beslagrechter geen kennis nemen van een eigendomsvordering op goederim waarop het beslag in strafzaken door de procureur des Konings werd
opgeheven (Beslagr. Hoei, 21 november 1983, Jur. Liege, 1984, 117, noot
De Leval, G). Een betwisting over het eigendomsrecht van inbeslaggenomen
overtuigingsstukken behoort tot de materH~Ie bevoegdheid van de rechtbank
van eerste aanleg (Beslagr. Gent, 24 september 1984, T.G.R., 1985, 87).
69. De dwangsom is geen middel tot tenuitvoerlegging in de zin van artikel
1395 Ger. W. (Top, F., Comm. Ger., art. 1395, nrs. 10 en 38). De uitvoering van de dwangsom gebeurt echter op de goederen van de schuldenaar.
De geschillen over de uitvoering ervan behoren bijgevolg tot de bevoegdheid
van de beslagrechter (Luik, 4 november 1991, T.B.B.R., 1992, 416, noot
Closset-Marchal, G.; Bailon, L., Dwangsom, in A.P.R., 37, nr. 96; Ledoux, J.L., ,Les saisies", J.T., 1983, 482, nr. 25). De vraag of aan de
hoofdveroordeling al dan niet werd voldaan, kan voorgelegd worden aan
de beslagrechter. Het staat aan de beslagrechter te bepalen of de voorwaar-
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den waarbij de dwangsom verschuldigd is, aldan niet vervuld zijn (Cass.,
26juni 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1480; Pas., 1987, I, 1328; R. W., 1987-88,
1475, noot). Ook kan deze de berekeningswijze van de dwangsom vastleggen (Beslagr. Namen, 20 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 220).
3. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kart

geding(4)
a) Urgentie (zie tevens nrs. 22 en 23)
70. De urgentie wordt beoordeeld op het ogenblik van de uitspraak en dus
niet op het ogenblik van de rechtsingang (Kort ged. Kh. Brugge, 15 januari
1982, R. W., 1982-83, 2784; anders: Rommel, G., ,Bevoegdheid, urgentie
en voorlopigheid in het sociaal kort geding. Tendenzen en perspectieven",
J. T. T., 1982, 68, nr. 21; ,De feitelijkheid in het kort geding tegen de
overheid", T.P.R., 1983, 1122). Zelfs de appelrechter in korte gedingen
beoordeelt de urgentie op het ogenblik van zijn uitspraak (Luik, 29 juni
1990, R.P.S., 1990, 281). Hij moet bij de beoordeling van de urgentie die
het kort geding rechtvaardigt zich niet terugplaatsen op het moment dat de
eerste rechter uitspraak heeft gedaan, doch kan rekening houden met wat zich

(4) Bourgeois, G., ,De provisie in kort geding, rechtsvergelijkend", T.B.B.R., 1988, 232-247;
Bourgeois,- G.,,be refere-provision- of-de provisie -in-kort geding'-'-,-in -biber-amicorum -Jan
Ronse, 1986, 569-580; Bourgeois, G., ,Le refere-provision", Rev. Not. B., 1987, 566-573;
Closset-Marchal, G., ,Le refere aujourd'hui", Ann. Dr. Fac. Liege, 1986, 310-317; De
Groeve, T., ,De beschikking bij voorraad en de verhouding van het kort geding tot het
bodemgeschil. Over de interpretatie van art. 584 en 1039 Ger. W.", Jura Pale., 1983-84,
123-144; De Leva!, G. en Van Compernolle, J., ,L'evolution du refere: mutation ou renouveau?", J.T., 1985, 517-524; De Leva!, G., ,L'examen du fond des affaires par le juge des
referes", J. T., 1982, 421-427; De Leva!, G., ,Le refere en droit judiciaire prive", Act. Dr.,
1992, 855-891; Dieux, X., ,La formation, !'execution et Ia dissolution des contrats devant le
juge des referes, R.C.J.B, 1987, 250-270; Englebert, J., ,Inedits de droitjudiciaire. Referes",
J.L.M.B., 1992, 508-530; Krings, E., ,Het kort geding naar Belgisch recht", T.P.R., 1991,
1059-1082; Laenens, J., ,De rechter in kort geding: laatste bolwerk inzake collectieve
geschillen", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Rigaux, M. (ed.), 1990, 291-310;
Laenens, J., ,Art. 584", in Comm. Ger., 1985; Lindemans, D., ,Geschiedenis van het kort
geding ter verklaring van het woordgebruik in de artikelen 584 en 1039 Ger. W.", R.W.,
1980-81, 2777-2810; Lindemans, D., Kart geding, Antwerpen, 1985; Lindemans, D., ,Het
'refere-provision' of de provisie in kort geding: recente ontwikkeling", T.B.H., 1988, 85-88;
Lindemans, D., ,Het kort geding tegen de overheid", R. W., 1983-84, 209-224; Lindemans,
D., ,Het kort geding in het stedebouwrecht", Res Jura Imm., 1981, 69-100; Marchal, P., Les
refires, in Rep. Not., 1992; Michaelis, A., Les refires et Ia juridiction presidentielle, 1989;
Rommel, G., ,De feitelijkheid in het kort geding tegen de overheid", T.P.R., 1984, 1111-1137;
Rommel, G., ,Bevoegdheid, urgentie en voorlopigheid in het sociaal kort geding. Tendenzen
en perspectieven", J.T.T., 1982, 65-72; Storme, M. en Taelman, P., ,Het kort geding:
ontwikkelingen en perspectieven' ', in Procederen in nieuw Belgie en komend Europa, Storme,
M. en Beirlaen, A., (eds.), 1991, 1-76; Trousse, M., ,La juridiction contentieuse du president
du tribunal de premiere instance", J.L.M.B., 1989, 935-947 en Ann. Fac. Dr. Liege, 1989,
245-260; Seron, A., ,,Le praejudicium, l'apparence de droits et le refere'', J. T., 1985, 371-373;
Van Compernolle, J., ,Actualite du refere", Ann. Dr. Louvain, 1989, 141-172; Vandeurzen,
A., ,Enkele beschouwingen rond het kort geding", Limb. Rechtsl., 1985, 100-109; Van
Oevelen, A. en Lindemans, D., ,Het kort geding: herstel van schade bij andersluidende
beslissing van de bodemrechter", T.P.R., 1985, 1050-1100; Verougstraete, I., ,Het kort
geding. Recente trends", T.P.R., 1980, 258-279.
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heeft voorgedaan sedert de beroepen beslissing werd uitgesproken (Cass. 4
november 1976, Arr. Cass., 1977, 262; Pas., 1977, I, 260; R. W., 1976-77,
2146 en T.S.R., 1976, 275; Gent, 16 december 1982, R. W., 1982-83, 2758;
Brussel, 21 september 1983, R.P.S., 1983, 309, noot; Arbh. Brussel, 10
augustus 1988, Rechtspr. Arb. Br., 1988, 344). Wanneer is er sprake van
urgentie? Men kan zijn toevlucht nemen tot het kort geding, wanneer de
gewone rechtspleging niet bij machte is het geschil tijdig op te lossen, wat
maakt dat de rechter in kort geding over een mime beoordelingsmacht
beschikt en binnen de juiste maat, over de grootste vrijheid (Cass. 21 mei
1987, Arr. Cass., 1986-87, 1287; Pas., 1987, I, 1160; R. W., 1987-88, 1425).
De rechter in kort geding beoordeelt de urgentie op onaantastbare wijze
(Luik, 27 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 415, noot De Leval, G.). Zijn
persoonlijke ingesteldheid is bijgevolg doorslaggevend (Verougstraete, I.,
a.w., T.P.R., 1980, 260-261, nrs. 6-7). De rechter kan hierbij een gepast
afwegen van de belangen van de gedingpartijen in acht nemen (vgl. Kort
ged. Kh. Brussel, 4 oktober 1988, J.T., 1989, 10; R.P.S., 1988, 293; zie
nochtans Krings, E., a.w., T.P.R., 1991, 1067, nr. 19; Storme, M. en
Taelman, P., a. w., 10, nr. 6). De meeste kort gedingrechters leggen een
band tussen de spoedvraag en het nadeel voor de eiser bij het uitblijven van
een beslissing in kort geding (Kort ged. Kh. Brussel, 27 november 1984,
J.T., 1984, 721; Kort ged. Kh. Antwerpen, 21 september 1990, Rechtspr.
Antw., 1992, 123; Verougstraete, I., a.w., T.P.R., 1980, 262, nr. 9). Er is,
in de zin van art. 584 Ger. W., sprake van een spoedeisend geval wanneer
een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een bepaalde
omvang dan wei ernstige ongemakken te voorkomen (Cass. 11 mei 1990,
Arr. Cass., 1989-90, 1175; Pas., 1990, I, 1050; R. W., 1990-91, 987, noot
Laenens, J.; T.B.H., 1990,774, noot Lindemans, D.). E. Krings formuleert
het als volgt: ,de gevorderde maatregelen moeten objectief nuttig zijn voor
de beslechting van het geschil en, wegens de omstandigheden eigen aan de
zaak, spoedeisend zijn, d.w.z. dat wanneer ze uitgesteld worden ze ofwel
geen nut meer hebben ofwel niet meer kunnen plaatsvinden (a.w., T.P.R.,
1991, 1068, nr. 20). Aldus werd aangenomen dater urgentie bestaat als de
financiele toestand van de verweerder in kort geding zo onzeker is dat niet
vaststaat dat hij de schuld zal kunnen betalen eenmaal de definitieve
veroordeling uitgesproken zal worden (Arbh. Brussel, 4 januari 1985,
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 8). De eiser mag echter zelf niet nalatig zijn
geweest (Rouard, P., Traite elementaire de droit judiciaire prive, Brussel,
1973, T. prel. II, 827, nr. 962; Verougstraete, I., a.w., T.P.R., 1980, 264,
nr. 12infine; Kortged. Rb. Hoei, 24november 1977, J.T., 1978, 207). Het
stilzitten van de eiser in kort geding schept een weerlegbaar vermoeden dat
de zaak niet urgent is (zie Brussel, 5 september 1983, T.B.H., 1984, 353;
Kort ged. Rb. Bergen, 29 januari 1986, J. T., 1986, 440; Kort ged. Rb.
Bergen, 26 oktober 1988, J.T., 1989, 293; Kort ged. Rb. Neufchateau, 1
december 1988, J.L.M.B., 1989, 275; Kort ged. Arbrb. Luik, 30 december
1991, Act. Dr., 1992, 1159; anders: Kort ged. Kh. Gent, 23 januari 1990,
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T.R. V., 1990, 201). De bewijslast inzake urgentie berust trouwens bij de
eiser (Luik, 5 maart 1991, f. T., 1991, 456). Het aldan niet dagvaarden voor
de rechter over de grand van de zaak, ja zelfs voor de rechter in kart geding,
bei:nvloedt nochtans niet de urgentie in kart geding (Brussel, 31 augustus
1983, R.P.S., 1983, 294; Kart ged. Kh. Luik, 5 december 1985, fur. Liege,
1986, 190; zie nochtans Kart ged. Rb. Verviers, 30 oktober 1985, T. Aann.,
1987, 420: niet meer urgent is een drie maanden na de aangevoerde feiten
ingestelde eis in kart geding; Kart ged. Rb. Charleroi, 30 mei 1988, f. Dr.
feun., 1988, afl. 8, 48). Voorafgaande onderhandelingen met het oog op
een minnelijke schikking sluiten de urgentie van het kart geding niet uit
(Kart ged. Kh. Brussel, 5 mei 1987, T. Aann., 1987, 397). Ben verdaging
van de zaak in kart geding doet in beginsel evenmin afbreuk aan de urgentie
(Kort ged. Rb. Marche-en-Famenne, 8 november 1978, fur. Liege, 1979,
222). Aangenomen wordt dat er sprake is van urgentie wanneer er een reele
en beduidende schade te vrezen valt die daarom nog niet onherstelbaar en
actueel moet zijn (Kart ged. Kh. Gent, 10 november 1982, R. W., 1983-84,
1094). In afwachting van een uitspraak van de appelrechter over de grond
van de zaak, kan de rechter in kort geding een dringende en voorlopige
maatregel, zoals een expertise, bevelen (Kart ged. Kh. Verviers, 18 oktober
1983, fur Liege, 1983, 571), al werd deze maatregel door de rechter over
de grond van de zaak juist afgewezen (anders: Luik, 16 juni 1983, fur.
Liege, 1983, 445). De achterstand in de appelrechtspraak kan alvast als
argument geb!uikt worden (vgl. Kart ged. Rb. Gent, 20 mei 1983, R. W.,
1983-84, 1303, noot; Arbh. Bergen, 21 maart 1989, f.T.T., 1989, 270: er
bestaat echter geen urgentie, wanneer de zaak ten grande kan gepleit worden
enkele weken na de uitspraak in kart geding). Opdat er urgentie zou bestaan
in de zin van art. 584 Ger. W. blijft nochtans in ieder geval vereist dat een
ernstig nadeel te vrezen is bij het volgen van de gewone procedure (Kort ged.
Arbrb. Dinant, 3 december 1991, f.T.T., 1992, 97; Kortged. Kh. Kortrijk,
5 december 1991, T.G.R., 1992, 112; Kart ged. Kh. Namen, 17 mei 1988,
T.B.H., 1989, 289). Het feit dat de arbeidsrechtbank niet geldig kan worden
samengesteld, kan aldus een procedure in kart geding tot aanstelling van
een expert verantwoorden (Kart ged. Arbrb. Verviers, afd. Malmedy, 9 mei
1988, Soc. Kron., 1989, 224). Dit gevaar bestaat in beginsel niet als de
gewone procedure aan de rechter ten grande toelaat voorlopige maatregelen
te bevelen (Luik, 28 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 547; Kart ged. Kh. Luik,
2 mei 1985, fur. Liege, 1985, 551). Aldus bestaat er geen aanleiding tot een
kart geding, wanneer met een verkorting van de dagvaardingstermijn de
rechter over de grond van de zaak geadieerd kan worden (Kart ged. Rb.
Brussel, 7 januari 1985, T.B.B.R., 1987, 91). Men mag immers niet uit het
oog verliezen dat ook de bodemrechter ter inleidende zitting of op de zitting
waarop de zaak op vaste datum werd uitgesteld, voorlopige maatregelen
kan bevelen zonder zich over de grand van de zaak uit te spreken (Brussel,
17 juni 1982, T.B.H., 1989, 292; Kh. Brussel, 2 apri11987, T.B.H., 1989,
294, noot; Kh. Brussel, 16 februari 1989, T.B.H., 1989, 738, noot Linde-
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mans, D.; Rb. Bergen, 12 juni 1991, J.T., 1992, 80). Art. 19, 2e lid, Ger.
W. vindt hierbij toepassing en kan zelfs voor het eerst in boger beroep
worden aangewend (Arbh. Brussel, 31 oktober 1991, J. T. T., 1992, 411). De
rechter ten gronde kan de toestand van de partijen voorlopig regelen ter
inleidende zitting. Aldus kan hij de verweerder veroordelen tot een provisionele schadevergoeding (Rb. Antwerpen, 24 mei 1984, R. W., 1984-85, 2010,
noot Lemmens, P., ,De voorlopige regeling van de toestand der partijen
door de rechter ten gronde na de behandeling ter inleidende zitting").
Art. 19, tweede lid, Ger. W. biedt bijgevolg een geschikt alternatief voor
het kort geding (zie Lindemans, D., ,Voorlopige maatregelen door de
rechter ten gronde: art. 19 Ger. W.", T.B.H., 1989, 218-228; Storme, M.
en Taelman, P., a.w., in Procederen in nieuw Belgie en komend Europa,
1991, 26-28, nrs. 21-22; zie tevens Lemmens, P., ,De voorlopige regeling
van de toestand der partijen door de rechter ten gronde, na een behandeling
ter inleidende zitting", R. W., 1984-85, 2011). Weliswaar wordt ernstig
betwist dat de rechter de toestand van de partijen vermag voorlopig te
regelen, wanneer de vordering ernstig betwist wordt (Kh. Brussel, 23 april
1992, J. T., 1992, 780). W anneer de rechter over de grond van de zaak reeds
geadieerd werd, is de rechter in kort geding dan in beginsel onbevoegd om
uitspraak te doen over een verzoek tot aanstelling van een expert (Kort ged.
Arbrb. Luik, 11 februari 1985, fur. Liege, 1985, 256; Antwerpen, 12
oktober 1987, R. W., 1987-88, 717). Daarentegen werd beslist dat de rechter
in kort geding wel dringende en voorlopige maatregelen kan bevelen inzake
het bezoekrecht van grootouders, al werd de jeugdrechtbank reeds ten
gronde geadieerd (Bergen, 25 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 333;
Kort ged. Rb. Luik, 30 mei 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 511).
b) Uitspraak bij voorraad
71. De ,uitspraak bij voorraad" (art. 584 Ger. W.) ,zonder nadeel aan
de zaak zelf" (art. 1039 Ger. W.) wijst niet op een beperking van de
rechtsprekende bevoegdheid van de rechter in kort geding (Van Compernolle, J., a. w., Ann. Dr., 1989, (141), 147 e.v.). Hiermede geeft de wetgever
enkel te kennen dat de rechter ten gronde in geen enkel opzicht gehouden
is door wat de rechter in kort geding beslist heeft (Lindemans, D., ,Geschiedenis van het kort geding ter verklaring van het woordgebruik in de artikels
584 en 1039 Ger. W.", R. W., 1980-81, 2777-2810; zie tevens De Groeve,
Th., , ,De beschikking bij voorraad en de verhouding van het kort geding
tot het bodemgeschil. Over de interpretatie van de artikels 584 en 1039 Ger.
W.", Jura Fate., 1983-84, 123-143; zie onder meer: Kort ged. Kh. Brussel,
8 december 1981, R. W., 1982-83, 1139, noot Lemmens, P.; Kort ged. Kh.
Gent, 10 november 1982, R. W., 1983-84, 1094 en T.B.H., 184, 148). Hij
is geenszins gebonden door het dispositief van een beschikking in kort
geding. Hij blijft volkomen vrij de rechten van de partijen anders te
apprecieren dan de rechter in kort geding (Kort ged. Kh. Oudenaarde, 30
november 1978, B.R.H., 1979, 81; Kort ged. Kh. Mechelen, 3 april1981,
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R. W., 1981-82, 1572; Pas., 1982, III, 54; zie nochtans: Kort ged. Arbrb.
Luik, 19 december 1983, fur. Liege, 1986, 359). Deze laatste mag derhalve
bij de beoordeling van een feitelijkheid kennis nemen van de grond van de
zaak (Kort ged. Rb. Antwerpen, 12 juni 1981, Pas., 1982, III, 64; Brussel,
6 november 1981, J. T., 1982, 428; Kort ged. Kh. Brussel, 9 december 1982,
J. T., 1983, 399; Kort ged. Rb. Brussel, 21 februari 1984, R. W., 1985-86,
2253; Kort ged. Kh. Brussel, 27 november 1984, J. T., 1984, 721; Arb h.
Brussel, 1 oktober 1985, T.S.R., 1985, 620; J.T.T., 1986, 306; Brussel, 3
juni 1986, T.B.H., 1987, 347; anders: Kort ged. Rb. Charleroi, 13 december
1978, J.T., 1979, 237; zie De Leval, G., ,L'examen du fond des affaires
par le juge des referes", J. T., 1982, 424-427; Verougstraete, I., a.w.,
T.P.R., 1980, 268, nr. 18). Art. 1039 Ger. W. verbiedt de rechter in kort
geding hoegenaamd niet de rechten van de partijen te onderzoeken (Kort
ged. Kh. Charleroi, 27 december 1984, J. T., 1985, 370; Luik, 23 november
1990, J. T., 1991, 240) op voorwaarde dat hij geen maatregelen beveelt
waardoor zij op een definitieve en onherroepelijke wijze worden aangetast
(Cass. 9 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 51; Pas., 1983, I, 48, noot;
R. W., 1983-84,1338, noot Laenens, J.; J.T., 1982, 727; zietevens Brussel,
24 juni 1982, T.B.H., 1983, 275, noot; R. W., 1983-84, 295; Antwerpen, 11
oktober 1984, R. W., 1985-86, 750; Kort ged. Kh. Brussel, 4 oktober 1988,
J.T., 1989, 10; Ing. Cons., 1988, 264; Brussel, 24 april 1990, J.L.M.B.,
1991, 98; Bergen, 7 november 1990, J.L.M.B., 1991, 41; Luik, 28 mei 1991,
l~L~M.B., 1991-,-885; J.T-.-,-1991, 636,--noot-Rigaux, F-.-).-Tot-in-19'73
poneerde het Hof van Cassatie nochtans dat ,de onbevoegdheid van de
rechter in kort geding om het geschil zelf te behandelen absoluut is en de
openbare orde raakt" (Cass., 13 januari 1972, Arr. Cass., 1972, 470; Pas.,
1972, I, 469; J. T., 1972, 283). De rechtspraak van het Hof van Cassatie laat
thans terzake echter geen twijfel. Het voorschrift van art. 1039 Ger. W. dat
de beschikkingen in kort geding geen nadeel mogen toebrengen aan de zaak
zelf, verbiedt niet maatregelen tot bewaring van recht te bevelen, indien het
bestaan van een recht voldoende waarschijnlijk is om het nemen van een
beslissing te verantwoorden (Cass. 29 september 1983, Arr. Cass., 1983-84,
85; Pas., 1984, I, 84; R. W., 1984-85, 751, noot en J.T., 1984, 300, noot
Coppee, J.-P.; Cass. 13 mei 1991, Arr. Cass., 1990-91, 910; Pas., 1991,797,
noot; J.T.T., 1991, 428; Bergen, 2 februari 1989, Pas., 1989, II, 189;
Brussel, 26 oktober 1989, J.L.M.B., 1989, 1309; Brussel, 21 februari 1990,
R. W., 1990-91, 89, noot Brewaeys, E.; D.C.C.R., 1990-91, 459, noot
Bailon, G.; Kort ged. Kh. Gent, 23 januari 1990, T.R. V., 1990, 201; zie
tevens Kort ged. Kh. Brussel, 3 mei 1984, T.B.H., 1984, 726; vgl. Kort ged.
Rb. Brussel, 2 november 1990, J.L.M.B., 1990, 1474). Weliswaar zijn de
overwegingen van het cassatiearrest van 14 juni 1991 (Arr. Cass., 1990-91,
1024; Pas., 1991, 899; T.B.H., 1992, 257) onduidelijk en verwarringscheppend (in die zin: Maertens, A.-S., , ,Uitspraak bij voorraad: voorschrift over
de machten van de rechter in kort geding'', T.B.H., 1992, (260), 261, nr. 4).
De rechtsleer juicht de ruime interpretatie van art. 1039 Ger. W. in de
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recente cassatierechtspraak doorgaans toe (zie De Leval, G., en Van Compernolle, J ., ,L'evolution du refere: mutation ou renouveau?", J. T., 1985,
519, nrs. 8-12; Dieux, X., a. w., R.C.J.B., 1987, 256; Lindemans, D., Kart
geding, Antwerpen, 1985, 154-158, nrs. 259-265; anders: Seron, A.-M.,
,Le praejudicium, l'apparence de droits et le refere", J. T., 1985, 371-373).
Tenslotte valt nag op te merken dat de motiveringsverplichting voor de
rechter in kart geding blijkbaar minder streng is dan voor de bodemrechter
(zie Cass., 22 febmari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 683; Pas., 1991, I, 607;
T.B.H., 1991, 672). In zijn kritische noot wijst P. Lemmens erop dat een
te mime armslag wordt toegekend aan de kart gedingrechter: ,die rechter
loopt minder risico dan andere rechters dat zijn beslissing wegens schending
van het materieel recht vernietigd zal worden, en hij 'moet minder dan
andere rechters rekening houden met de conclusies van de partijen" (,Het
onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van de partijen door de rechter
in kart geding en het toezicht door het Hof van Cassatie", T.B.H., 1991,
(675), 683, nr. 16). Oak E. Krings blijft van oordeel dat het Hof van
Cassatie een controle kan uitoefenen op de wettigheid van de door de rechter
in kart geding getroffen beslissingen, hoofdzakelijk met het oog op de
gevolgen die emit kunnen voortspmiten voor de bodemrechter (a. w.,
T.P.R., 1991, 1072, nr. 28).
72. Voormelde interpretatie van art. 1039 Ger. W. verklaart in belangrijke
mate de grate vlucht die het kart geding de afgelopen jaren heeft genomen.
De toekenning van provisionele bedragen in kart geding is hiervan een
treffend voorbeeld (Kart ged. Rb. Luik, 2 april 1980, J. T., 1982, 430;
R.G.A.R., 1981, nr. 10281; Kart ged. Rb. Brussel, 24 febmari 1981, J.T.,
1982, 429 en R.G.A.R., 1982, nr. 10443; Kart ged. Rb. Doornik, 10 april
1981, J. T., 1982,429 enR.G.A.R., 1982, nr. 10451; Kart ged. Rb. Antwerpen, 8 juli 1981, R. W., 1981-82, 1690, noot Laenens, J., ,Provisionele
bedragen in kart geding"; Kart ged. Kh. Luik, 29 december 1982, Jur.
Liege, 1983, 123, noot Fettweis, A., J. T., 1983, 702; Bmssel, 23 juni 1987,
Ann. Dr. Liege, 1990, 242, noot; voor een toepassing ingeval van de
vereffening-verdeling van een nalatenschap: Voorz. Rb. Bmgge, 6 april
1988, T. Not., 1988, 266). Aldus werd in kart geding een bouwheer
veroordeeld om aan de aannemer een provisoneel bedrag van 14 miljoen
frank te betalen (Kart ged. Rb. Brussel, 19 febmari 1986, T. Aann., 1992,
178). De verzekeraar van wie de verzekerde een ongeval veroorzaakte, kan
oak in kart geding veroordeeld worden tot betaling van een provisioned
bedrag aan het slachtoffer (Kart ged. Rb. Hoei, 5 febmari 1985, Jur. Liege,
1985, 200; vgl. Bmssel, 5 febmari 1987, T.B.B.R., 1988, 229, noot Bourgeois, G.). De provisionele eis in kart geding werd echter ontoelaatbaar
verklaard, wanneer de aansprakelijkheid niet vaststaat (Kart ged. Rb.
Dinant, 4 juli 1983, De Verz., 1985, 793; Luik, 8 maart 1984, Jur. Liege,
1984, 189, noot De Leval, G.; zie tevens Luik, 15 april 1983, Jur. Liege,
1983, 301, noot De Leval, G.; Kart ged. Rb. Luik, 4 juni 1987, Ann. Fac.
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Dr. Liege, 1989, 302). Er mag namelijk in beginsel geen twijfel bestaan
nopens de eisbaarheid van de gevorderde schadevergoeding (Kart ged. Rb.
Luik, 25 juni 1982, Jur. Liege, 1983, 303; Kart ged. Rb. Antwerpen, 22
oktober 1982, R. W., 1983-84, 1015; Kart ged. Kh. Brussel, 15 maart 1983,
T.B.H., 1984, 86, noot; Luik, 15 april 1983, Jur. Liege, 1983, 301, noot
De Leval, G.; Kart ged. Rb. Brussel, 20 juni 1984, T. Aann., 1987, 423;
Kart ged. Rb. Gent, 5 juli 1984, T.G.R., 1985, 117; Kart ged. Rb. Luik,
9 oktober 1985, Jur. Liege, 1985, 616; Kart ged. Kh. Gent, 29 januari 1987,
T.B.H., 1988, 83, noot Lindemans, D.; Kart ged. Kh. Verviers, 18 november 1987, J. T., 1988, 324; Kart ged. Rb. Luik, 23 januari 1989, R. G.A.R.,
1991, nr. 11.846; Kart ged. Rb. Luik, 23 maart 1989, R.G.A.R., 1990,
nr. 11.706; Kart ged. Rb. Luik, 10 mei 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11.707;
Kart ged. Rb. Brussel, 2 april 1992, J. T., 1992, 459, noot). Het recht
waarop de eiser zich beroept, moet voldoende waarschijnlijk zijn (Gent, 25
april1986, T. Aann., 1987, 406, noot), ja zelfs manifest onbetwistbaar zijn
(Kart ged. Arbrb. Charleroi, 30 september 1988, J. T. T., 1989, 117; T.S.R.,
1989, 315). Aldus mag er in beginsel over de aansprakelijkheid geen
betwisting bestaan (Kart ged. Rb. Luik, 4 juni 1987, Ann. Dr. Liege, 1989,
302). Als de schuldvordering op een betwist deskundigenonderzoek steunt,
kan in kart geding geen provisionele veroordeling uitgesproken worden
(Kart ged. Kh. Luik, 31 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 166). Een voorlopige vergoeding kan worden toegekend op bedragen die ten grande nog niet
definitiefzijn vastgesteld, maar-onbetwistbaar versohuldigd-zijn-fKort ged.
Rb. Brussel, 15 juli 1982, T. Aann., 1987, 410; Kart ged. Rb. Charleroi,
18 december 1984, Rev. Reg. Dr., 1986, 64; Kart ged. Kh. Gent, 29 januari
1987, T.B.H., 1988, 83, noot Lindemans, D.; Kart ged. Rb. Charleroi, 23
maart 1987, T.B.B.R., 1988, 500; Kart ged. Kh. Verviers, 18 november
1987, J.T., 1988, 324). De gegrondheid van de eis moet volgens deze
rechtspraa:k duidelijk voorkomen (Kart ged. Rb. Luik, 9 oktober 1985, Jur.
Liege, 1985, 616 en T. V.R., 1986, 36-37). Een en ander kan blijken uit een
schulderkenning in een conclusie ten grande (Kart ged. Arbrb. Nijvel, 1
december 1986, J.L.M.B., 1987, 318). Tach kan een provisie toegekend
worden aan het slachtoffer van een verkeersongeval of aan zijn nabestaanden lastens wie volgens de rechter in kart geding waarschijnlijk de aansprakelijke is, alvast wanneer de procedure ten grande nog een tijd kan aanslepen (Kart ged. Rb. Charleroi, 23 maart 1987, T.B.B.R., 1988, 500; Kart
ged. Rb. Namen, 31 januari 1989,R.G.A.R., 1992, nr. 11.908; vgl. Brussel,
4 december 1985, Pas., 1986, II, 23; Brussel, 5 februari 1987, T.B.B.R.,
1988, 229, noot Bourgeois, G.). Deze toekenning is zeker verantwoord,
wanneer het slachtoffer in financiele moeilijkheden verkeert (Luik, 26 juni
1986, J.L.M.B., 1987, 20; Gent, 13 januari 1989, T.G.R., 1989, 15). Het
Hof van Cassatie aanvaardt echter dat ook slechts schijnbaar gegronde
rechten ter staving van een procedure in kart geding kunnen worden
aangevoerd (Cass., 22 februari 1991, t.a.p.). Dit betekent dat, zelfs wanneer
de voorzitter geconfronteerd wordt met een ernstige betwisting van de
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ingeroepen rechten, hij een gepaste maatregel kan bevelen (Storme, M. en
Taelman, P., a. w., 34, nr. 26). Beslist werd dat de rechter in kort geding
evenmin provisionele bedragen kan toekennen, wanneer de schuldenaar een
voorstel tot uitvoering van zijn verbintenis doet (Kort ged. Rb. Luik, 19
februari 1985, Jur. Liege, 1985, 205). Vaststaat dat de toekenning van
provisionele bedragen in kort geding gaandeweg ingeburgerd is (zie Schuermans, L. e.a., ,Overzicht van rechtspraak. Onrechtmatige daad. Schade
en schadeloosstelling", T.P.R., 1984, 584-588, nr. 23). De rechtsleer was
aanvankelijk zeer aarzelend en verdeeld (pro: De Leval, G., a. w., J. T.,
1982, 421-427 en ,L'acceleration de la procedure", Ann. Fac. Dr. Liege,
1978, 52; Verougstraete, I., a. w., T.P.R., 1980, 267, nr. 17; Contra:
Cambier, C., La Competence, 335-336; Fettweis, A., Kohl, A. en De Leval,
G., Droit Judiciaire Prive, 1980, I, 131, nr. 138). Ook het Hofvan Cassatie
aanvaardt het beginsel van provisionele bedragen in kort geding, zelfs ten
aanzien van de overheid (Cass., 21 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1097; Pas.,
1981, I, 1096). Bepaalde presidenten blijven niettemin gekant tegen provisionele eisen in kort geding. Ze zijn van oordeel dat dergelijke eisen in de
huidige stand van de wetgeving niet kunnen ingewilligd worden (Kort ged.
Kh. Antwerpen, 8 november 1984, T.B.H., 1985, 325, noot I.V.). Bovendien zou een dergelijke maatregel de partijen een definitieve en onherstelbare schade kunnen berokkenen (Kort ged. Rb. Antwerpen, 5 januari 1983,
R. W., 1983-84, 374; zie nochtans Van Oevelen, A. en Lindemans, D., ,Het
kort geding: herstel van schade bij andersluidende beslissing van de bodemrechter", T.P.R., 1985, 1051-1100). De toekenning van provisionele bedragen in kort geding wordt slechts toelaatbaar geacht, wanneer vaststaat dat
de rechter over de grond van de zaak onmogelijk even vlug het gevraagde
kan toekennen (Luik, 28 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 547, noot): de eiser
mag niet in een betere toestand geplaatst worden dan wanneer hij de rechter
ten gronde zou geadieerd hebben (Kort ged. Kh. Luik, 23 juli 1991, T.B.H.,
1992, 275, noot Parmentier, C., ,Le refere-provision").
c) Rechtspleging
73. lngeval van volstrekte noodzakelijkheid biedt art. 584, 3e lid, Ger. W.
de mogelijkheid een eis in kort geding in te leiden bij verzoekschrift. E.
Krings is van oordeel dat deze bepaling geen andere draagwijdte heeft dan
aan de partij de gelegenheid te geven geen dagvaarding te moeten betekenen,
op voorwaarde echter dat het bewijs geleverd wordt dat de tegenpartij
behoorlijk werd verwittigd dat de vordering bij de voorzitter werd aanhangig gemaakt, zodat die partij de gelegenheid heeft haar rechten en verweermiddelen te doen gelden (a. w., T.P.R., 1991, 1073, nr. 31). Het Hof van
Cassatie heeft evenwei aangenomen dat het om een eenzijdig verzoekschrift
gaat. Bovendien heeft het Hof het toepassingsgebied sterk beperkt: zelfs
wanneer deze procedure door de aard zelf van de gevraagde maatregel kan
worden verantwoord, toch mag bij gebrek aan volstrekte noodzakelijkheid
de vordering in kort geding niet bij wege van eenzijdig verzoekschrift

1533

ingediend worden (Cass. 13 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1088, Pas., 1975,
I, 984 enR. W., 1975-76, 1322; Kort ged. Kh. Brussel, 20 maart 1984, J.T.,
1984,463, noot P.L.; Gent, 9 juni 1987, R. W., 1988-89, 14, noot Boelaert,
S. en De Cort, A.; anders: Fettweis, A., Manuel de Procedure Civile, 1987,
331, nr. 447; Laenens, J., Comm. Ger., Art. 584, nr. 14). Het beogen van
een verrassingseffect volstaat derhalve zeker niet (Brussel, 13 juni 1986,
T.B.H., 1987, 212; anders: Voorz. Kh. Antwerpen, 31 december 1974,
Rechtspr. Antw., 1974, 449; Voorz. Kh. Charleroi, 7 augustus 1985,
T.B.H., 1987, 365; Kort ged. Kh. Brussel, 9 februari 1988, J. T., 1988,220
en T.B.H., 1988, 540). De volstrekte noodzakelijkheid, d.i. de bijzondere
spoed, moet vaststaan (Voorz. Kh. Kortrijk, 16 juni 1983, T.B.H., 1983,
672; Kort ged. Kh. Brussel, 7 februari 1984, J.T., 1984, 345, noot Van
Bunnen, L. en R.P.S., 1984, 302, noot T'Kint; Kort ged. Kh. Brussel, 20
maart 1984, J. T., 1984, 463, noot P.L.; Luik, 20 februari 1987, J.L.M.B.,
1987, 576; Voorz. Arbrb. Dinant, 13 februari 1986, Rev. Reg. Dr., 1986,
184). Deze is aanwezig, wanneer zelfs een miniem uitstel de gevraagde
maatregel in het gedrang zou brengen (Verougstraete, I, a. w., T.P.R., 1980,
275, nr. 31; zie tevens: Laenens, J., Comm. Ger., art. 584, nr. 14; zie
bijvoorbeeld i.v.m. de aangekondigde opgraving van een stoffelijk overschot: Brussel, 12 februari 1990, J.L.M.B., 1990, 305). Ben zaak kan
bijvoorbeeld, ingeval van volstrekte noodzakelijkheid, voor de rechter in
kort geding aanhangig gemaakt worden bij eenzijdig verzoekschrift, indien
de tegenpartij· in het-buitenland haar-woonplaats-heeft-(Kortged ,-Kh~Luik-,
20 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 512, noot De Leval, G.). Van deze procedure
mag men inderdaad enkel gebruik maken, watineer onbetwistbaar vaststaat
dat de dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot - zelfs met kortere
termijn - kennelijk ondoeltreffend, ja zelfs onmogelijk is (Laenens, J .,
Comm. Ger., Art. 584, nr. 14; Voorz. Rb. Aarlen, 1 augustus 1986, fur.
Liege, 1986, 510; Voorz. Rb. Aarlen, 20 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam.,
1991, 403; Luik, 3 april 1990, J.T., 1990, 659; Voorz. Rb. Aarlen, 22
november 1991, T.B.B.R., 1992, 270;). Uiteraard bestaat er geen volstrekte
noodzakelijkheid die een kort geding op eenzijdig verzoekschrift mogelijk
maakt, indien het dringende karakter van de zaak het gevolg is van het
stilzetten en het verkeerd dagvaarden vanwege de eiser (Bergen, 16 juni
1989, J.L.M.B., 1990, 47, noot J .E.). AI lijkt de cassatierechtspraak ter
zake in strijd met het verslag van Ch. Van Reepinghen waarin erop gewezen
werd dat de termen , volstrekte noodzakelijkheid" slaan op de urgentie die
af te leiden is uit het gevaar dat zou voortvloeien uit de aanwending van
een ander rechtsmiddel en ook, in voorkomend geval, uit de aard zelf van
de gevraagde maatregel, wanneer deze de toepassing van een eenzijdige
rechtspleging vergt (Van Reepinghen, Ch., Verslag over de gerechtelijke
hervorming, 239), toch geniet deze de voorkeur (zie Laenens, J., a. w., in
Actuele problemen van het arbeidsrecht, 306, nr. 939; anders: Kort ged.
Kh. Brussel, 9 februari 1988, J. T., 1988, 220 en T.B.H., 1988, 540; Kort
ged. Rb. Brussel, 7 maart 1987, J.L.M.B., 1987, 699, noot), zelfs indien
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de te vrijwaren rechten ernstig gevaar zouden lopen, wanneer de procedure
aldus contradictoir wordt (anders: Voorz. Kh. Charleroi, 7 augustus 1985,
T.B.H., 1987, 365; Voorz. Kh. Luik, 24 maart 1992, J.L.M.B., 1992, 717).
Talrijke voorbeelden uit de rechtspraak tonen immers aan dat juist terwille
van het gebrek aan tegenspraak de geadieerde voorzitter van de rechtbank
blijk moet geven van enige argwaan. Aldus kan ernstig betwijfeld worden
dat de voorzitter van een rechtbank, op eenzijdig verzoekschrift, uitspraak
kan doen over een collectief geschil (zie nochtans onder meer: Kort ged. Rb.
Luik, 26 september 1985, Jur. Liege, 1986, 603; Voorz. Rb. Turnhout, 24
oktober 1985, Soc. Kron., 1988, 153; Kort ged. Rb. Brussel, 5 augustus
1987, T.S.R., 1987, 464; Kort ged. Rb. Brussel, 31 augustus 1987, T.S.R.,
1987,469 en Soc. Kron., 1988, 165; Kort ged. Rb. Bergen, 7 november 1987,
Soc. Kron., 1988, 169; anders: Kort ged. Rb. Bergen, 9november 1987, Soc.
Kron., 1988, 170). Ernstig kan ook betwijfeld worden dat de voorzitter van
de rechtbank op eenzijdig verzoekschrift aan een uitgever het verbod kan
opleggen een boek of een tijdschrift te verspreiden onder verbeurte van een
dwangsom (zie nochtans: Voorz. Rb. Antwerpen, 13 oktober 1983, R. W.,
1983-84, 1991, noot Voorhoof, D. en Baert, J., ,Verbod van het verspreiden van een boek?"; zie tevens Kort ged. Kh. Brussel, 7 februari 1984, J. T.,
1984, 345, noot Van Bunnen, L. en R.P.S., 1984, 302, noot 'T Kint, J.;
vgl. Brussel, 29 april 1983, Pas., 1983, II, 96; Kort ged. Rb. Brussel, 31
augustus 1988, J.L.M.B., 1988, 1212; Kort ged. Rb. Brussel, 2 september
1988, J.L.M.B., 1988, 1217). Vorderingen in kort geding op eenzijdig
verzoekschrift kunnen inderdaad manifest strijdig zijn met het recht van
verdediging (Van Hoecke, M., , ,Vorderingen op eenzijdig verzoekschrift en
het recht van verdediging", R. W., 1990-91, 596-599; zie tevens Krings, E.,
a. w., T.P.R., 1991, 1073, nr. 31; vgl. Voorz. Rb. Aarlen, 1 augustus 1986,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 487). Een aantal auteurs blijven niettemin een
beroep op deze rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift bepleiten. Deze is
naar hun oordeel verantwoord indien de aard van de gevorderde maatregel
met zich brengt dat een contradictoire procedure de doeltreffendheid ervan
in het gedrang zou brengen. Zij menen dat ten onrechte uit het voormeld
cassatiearrest van 13 juni 1975 afgeleid wordt dat slechts uiterste spoedeisendheid als volstrekte noodzakelijkheid te beschouwen is (Storme, M. en
Taelman, P., a. w., 25, nr. 19; zie tevens Michaux, B., ,Refere, requete
unilaterale et droits intellectuels' ', J. T., 1991, 401-403; Raes, S., , Volstrekte noodzakelijkheid, verzet, hoger beroep en kort geding", T.R. V., 1988,
132-133). Aldus vermag een Belgische rechter in kort geding op eenzijdig
verzoekschrift voor recht te zeggen dat een advocaat een procedure kan
inleiden voor zover de procesrechtelijke regelen dit toelaten ondanks een
door een Amerikaans rechter ter zake opgelegd verbod (Kort ged. Rb.
Brussel, 18 december 1989, R. W., 1990-91, 676).
74. Doorgaans wordt aangenomen dat, wanneer de voorzitter van de
rechtbank, wegens volstrekte noodzakelijkheid, uitspraak doet op eenzijdig
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verzoekschrift, hij geen uitspraak doet in kart geding (Voorz. Kh. Brugge,
6 juli 1981, R. W., 1982-83, 2781; Verougstraete, I., a. w., T.P.R., 1980,
275, nr. 31, voetnoot 66). Dit standpunt kan niet gedeeld worden (zie
Laenens, J., Comm. Ger., art. 584, nr. 15). In bepaalde gevallen kan
immers de kart gedingrechtspleging op tegenspraak niet aangewend worden, eenvoudigweg omdat er geen tegenstrever is of kan zijn (zie inzake
art. 1025 Ger. W.: Van Reepinghen, Ch., Verslag, 399). Aldus kan de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg enkel op eenzijdig verzoekschrift een beheerder ad hoc aanstellen met als taak de afwezige, de
onbekende, de niet-verschijnende en de in het buitenland verblijvende
erfgenamen van een opengevallen nalatenschap te vertegenwoordigen (zie
vorig overzicht, T.P.R., 1979, 295, nr. 93; Voorz. Rb. Hasselt, 22 juni
1983, T. Not., 1983, 345, noot en Rec. Gen. Enr. Not., 1984, 123; Voorz.
Rb. Marche-en-Famenne, 21 december 1983, Jur. Liege, 1984, 141; Voorz.
Rb. Dinant, 19 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 142, noot; Voorz. Rb. leper,
23 maart 1984, T. Not., 1986, 76, noot, E.V.H.; Voorz. Rb. Brugge, 5
oktober 1984, T. Not., 1985, 144; Voorz. Rb.Brugge, 18 oktober 1984, T.
Not., 1985, 142; Voorz. Rb. Gent, 20 november 1984, T. Not., 1985, 46
en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 313; Voorz. Rb. Antwerpen, 8 augustus
1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 496, noot Delogne, F.; Voorz. Rb.
Brugge, 27 augustus 1990, T. Not., 1991, 23; zie tevens: Dermagne, J.,
,Une nouvelle institution pretorienne: l'administrateur judiciaire", Le
:Journal-des ProeM; 1984~ afl. 33-;-2'7-28; Blontrock,-F;, ,De gerechtelijke
bewindvoerder. Analyse van de rechtspraak", T. Not., 1991, 2-20), meer
bepaa:ld bij een inventaris (Voorz. Rb. Brugge, 5 oktober 1984, T. Not.,
1985, 144) en bij de verkoop van onroerende goederen (Voorz. Rb. Brugge,
18 oktober 1984, T. Not., 1985, 142).
75. Uit het voorgaande volgt dat de procedures , ,op de wijze van het kart
geding" evengoed, bij volstrekte noodzakelijkheid, bij (eenzijdig) verzoekschrift kunnen ingeleid worden. De vraag of bv. art. 100 W.H.P. en
art. 584, 3e lid, Ger. W. inderdaad mogen samengelezen worden, kan
niettemin betwist worden. De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel inzake de vorderingen tot staken werd immers in een
afzonderlijke wetsbepaling opgenomen: art. 589 Ger. W .. In deze wettekst
wordt niet naar art. 584 Ger. W. verwezen. Een ander tekstargument vindt
men in art. 588, 12e Ger. W. dat inzake rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel enkel verwijst
naar art. 73 (oud) W.H.P. (thans art. 118 (nieuw) W.H.P.) (zie Laenens,
J., a. w., in De nieuwe Wet Handelspraktijken, 169, nr. 27). Niettemin
bleken zowel rechtspraak als rechtsleer het adieren van de voorzitter van
de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kart geding, op eenzijdig
verzoekschrift toelaatbaar te achten (Voorz. Kh. Brussel, 18 december 1978,
B.R.H., 1979, 130; Voorz. Kh. Luik, 14 december 1978, B.R.H., 1979, 132;
Voorz. Kh. Brussel, 22 december 1978, B.R.H., 1979, 137; Voorz. Kh.
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Antwerpen, 8 november 1980, B.R.H., 1981, 470; Voorz. Kh. Luik, 21
november 1980, B.R.H., 1981, 474; Voorz. Kh. Hasselt, 22 november 1980,
B.R.H., 1981, 472; Voorz. Kh. Oudenaarde, 23 december 1980, B.R.H.,
1981, 47; Bellemans, W., ,Procedure en cessation", in Protection du
consommateur, 1981, 122, nr. 45; De Vroede, P., noot B.R.H., 1981, 478;
De Vroede, P., Handboek van het Belgisch economisch recht, 1981, 473,
nr. 1314; De Vroede, P ., ,Overzicht van rechtspraak (1976-1980). De wet
op de handelspraktijken", T.P.R., 1983, 996, nr. 420 en 997, nr. 421; Van
Bunnen, L., ,Mise en reuvre de l'action en cessation: procedure et incidents", Ing. Cons., 1978, 333; X., ,Inleiding van de vordering tot staking
per verzoekschrift", B.R.H., 1979, 137). Ben kentering lijkt wei waarneembaar in de meest recente rechtspraak: de voorzitter van de rechtbank van
koophandel kan inzake de wet op de handelspraktijken niet op eenzijdig
verzoekschrift geadieerd worden (Voorz. Kh. Brussel, 12 februari 1985,
J. T., 1985, 539; Antwerpen, 24 juni 1986, R. W., 1986-87, 1152; zie nochtans Fettweis, A., a. w., 332, nr. 448; Storme, M. en Taelman, P., a. w., in
Procederen in nieuw Belgie en komend Europa, 1991, 66, nr. 59; zie tevens
De Vroede, P. en Bailon, G., Handelspraktijken, 1986, 665, nr. 1312).
d) Dringende en voorlopige maatregelen (zie Lindemans D., a. w., 245 e.v.)
76. Ruim is de beslissingsmacht van de rechter in kart geding. De rechter
in kort geding kan aile maatregelen nemen, behalve die welke de wet aan
de rechterlijke macht onttrekt (Kort ged. Rb. Luik, 18 oktober 1985, Jur.
Liege, 1985, 620). Overvloedig is dan ook de gepubliceerde rechtspraak met
betrekking tot het kart geding, al werd terecht onderstreept dat het kart
geding geen gerechtelijke supermarkt is waar om het even wat en om het
even wanneer kan gevorderd worden (Kart ged. Rb. Luik, 10 februari 1992,
Journ. Proc., 1992, afl. 217, 28, noot). Op te mer ken valt dat thans de
beschikking in kort geding doorgaans vergezeld gaat van een dwangsom,
zodat het kort geding het middel bij uitstek wordt om snel en efficient te
ageren (De Groeve, Th., a. w., 143, nr. 29; Rommel, G., ,Bevoegdheid,
urgentie en voorlopigheid in het sociaal kort geding. Tendenzen en perspectieven", J. T. T., 1982, 72, nr. 37).
77. De rechter in kort geding kan op de eerste plaats conservatoire maatregelen bevelen. De aanstelling van een gerechtelijk sekwester is hiervan een
treffend voorbeeld (Brussel, 26 juni 1981, J. T., 1982, 373; Kart ged. Kh.
Brussel, 8 december 1981, R. W., 1982-83, 1139 noot Lemmens, P.; Kort
ged. Arbrb. Verviers, 22 december 1981, J. T. T., 1982, 73, noot Rommel,
G.; Voorz. Rb. Gent, 14juni 1985, T. Vred., 1985,17, noot; Luik, 13 mei
1987, J.L.M.B., 1987, 924, noot Renier, V.; Lemmens, P., ,De aanstelling
van een sekwester in kart geding", R. W., 1982-83, 1146-1149). Aldus kan
de rechter in kart geding een notaris gelasten met de organisatie van het
kantoor van een aangehouden notaris (Kort ged. Rb. Luik, 21 februari
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1990, J. T., 1990, 574). In burgerlijke zaken kan de rechter in kort geding
onderzoeksmaatregelen bevelen, zoals de onderzoeksrechter in strafzaken
(Kort ged. Rb. Luik, 6 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 202). Hij kan zelfs
een expert aanduiden met een opdracht in het buitenland (Kort ged. Kh.
Antwerpen, 17 januari 1979, Rechtspr. Antw., 1979-80, 382). Nochtans kan
hij een expert niet gelasten met een informatieonderzoek omtrent delictuele
handelingen (Antwerpen, 31 oktober 1984, Eur. Vervoerr., 1986, 76). Ook
kan de rechter in kort geding bij urgentie de overlegging van een medisch
dossier bevelen ter bespoediging van de door de bodemrechter bevolen
medische expertise (Kort ged. Rb. Brussel, 7 maart 1988, J. T., 1988, 458).
78. De rechter in kort geding kan zelfs met het oog op een toekomstig
geschil onderzoeksmaatregelen bevelen. De bewijsvoering ad futurum is
toegelaten, indien vaststaat dat aldus de schending van een ernstig bedreigd
recht kan voorkomen worden (zie art. 18, 2e lid en 962, Ger. W.) (De Leval,
G., ,Au sujet de !'expertise ad futurum", Jur. Liege, 1983, 193-194). De
eisende partij moet echter aantonen dat de door haar gevraagde onderzoeksmaatregel niet via de gewone rechtspleging kan bevolen worden. Zo kan de
rechter in kort geding het verhoor van een ernstig zieke getuige bevelen (Kort
ged. Rb. Mechelen, 25 november 1982, Pas., 1983, III, 52; zie nochtans:
Brussel, 17 mei 1983, Pas., 1983, II, 99). Niets belet de rechter in kort geding
preventieve maatregelen voor te stellen (Kort ged. Rb. Luik, 6 juni 1985,
Jur. Liege, 1985, 510}.
79. De rechter in kort geding kan daarenboven gedaagde(n), al dan niet
onder verbeurte van een dwangsom, een gebod of verbod opleggen een
bepaalde rechtshandeling te stellen. Uiteraard mag de rechter in kort geding
het plegen van strafbare feiten niet bevelen (Kort ged. Rb. Nijvel, 26 mei
1987, Amen., 1987, 88, noot Paques, M.). Hij kan ondermeer:
- de tenuitvoerlegging van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis dat
een huuropzegging geldig verklaarde, schorsen in afwachting van een
uitspraak van de bodemrechter over de toepasbaarheid van de huurwet
die in een huurverlenging voorziet (Kort ged. Rb. Antwerpen, 20 februari 1981, R. W., 1982-83, 2051 en Pas., 1982, III, 43; zie Hubeau, B., ,De
efficientie van de wettelijke huurverlenging", Tegenspraak, 1983, 404,
nrs. 24-25; anders: Kort ged. Rb. Brugge, 30 juli 1990, T.B.B.R., 1991,
187: de rechter in kort geding mag de executie van een uitvoerbaar
vonnis niet opschorten);
de activiteiten van een motocrossomloop schorsen tot op het ogenblik
dat de organisatoren hem een beslissing van de gemeente op hun
aanvraag voorleggen (Kort ged. Rb. Antwerpen, 12 juni 1981, R. W.,
1983-84, 257 en Pas., 1982, III, 64);
het houden van de algemene vergadering van een V.Z.W. verbieden
(Kort ged. Rb. Kortrijk, 8 oktober 1981, R. W., 1983-84, 260; vgl. Kort
ged. Rb. Luik, 20 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 385);
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een partij veroordelen tot starting van een bedrag op een bankrekening
in afwachting van een uitspraak over de grand van de zaak (Kart ged.
Rb. Antwerpen, 11 juni 1982, R. W., 1983-84, 683);
de voortzetting van een contract bevelen (Brussel, 24 juni 1982, R. W.,
1983-84, 295);
de voorlopige voortzetting van een opgezegde contractuele relatie tussen
partijen bevelen (Brussel, 31 maart 1987, T.B.H., 1987, 645);
onder verbeurte van een dwangsom de uitvoering van een verbintenis tot
levering bevelen (Kart ged. Rb. Luik, 2 februari 1984, R.C.J.B., 1987,
245, noot Dieux, X., ,La formation, !'execution et la dissolution des
contrats devant le juge des referes"; fur. Liege, 1984, 121, noot; zie ook:
Kart ged. Rb. Luik, 7 oktober 1986, T.B.B.R., 1988, 499; Kart ged. Rb.
Brussel, 2 april1992, J.T., 1992,459, noot; Kart ged. Rb. Namen, 27
april 1992, J. T., 1992, 497);
de opschorting van de uitvoering van een overeenkomst bevelen (Kart
ged. Rb. Luik, 20 februari 1987, Ann. Dr. Liege, 1989, 296), weliswaar
slechts uitzonderlijk om gewichtige redenen (Kart ged. Rb. Brussel, 3
mei 1990, J. T., 1990, 558);
de verkoping van een huis verbieden en de opheffing van een hypothecaire inschrijving bevelen in afwachting van een uitspraak van de bodemrechter (Kart ged. Rb. Brussel, 18 mei 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 560);

80. De rechter in kart geding kan bij uitstek een einde stellen aan zogenaamde ,feitelijkheden" zoals:
de retentie door een garagehouder van een op bevel van de politie
weggesleept voertuig bij niet-betaling van de verslepingskosten (Kart
ged. Kh. Luik, 2 maart 1982, B.R.H., 1982,459 en J. T., 1982, 671; Kart
ged. Kh. Luik, 8 december 1986, T.B.H., 1987, 634, noot Watte, N.);
het negeren van de schorsende werking van het hager beroep in civiele
zaken (Kart ged. Rb. Verviers, 10 maart 1983, fur. Liege, 1984, 203,
noot De Leval, G.);
de starting van afvalstoffen op verzoek van omwonenden verbieden
(Brussel, 2 november 1989, J.L.M.B., 1989, 1475; Amen., 1990, 42,
noot Lebrun, A. en Journal des Proces, 1989, afl. 161, 30, noot Jadot,
B. en Ost, F.);
de belemmering van de uitoefening van een recht van overgang verbieden (Kart ged. Rb. Charleroi, 3 oktober 1988, T.B.B.R., 1989, 511);
81. Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt alvast het creatief gebruik van
het kart geding:
de rechter in kart geding kan de verkoper van een handelszaak verbieden
een concurrerend bedrijf uit te baten (Brussel, 21 maart 1984, T.B.H.,
1984, 539, noot De Caluwe, A.);
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de rechter in kort geding kan, zelfs op eenzijdig verzoekschrift, onder
verbeurte van een dwangsom, een partij het verbod opleggen een schijnbaar onwettige handeling te stellen tot bewijs van het tegendeel (Voorz.
Rb. Namen, 6 september 1984, Le Journal des Proces, 1984, afl. 48, 30,
noot Dermagne, J., ,La juridiction presidentielle et les voies de faits");
op verzoek van het O.C.M.W. kan de rechter in kort geding een
beheerder aanstellen over de goederen van een bejaarde ingevolge zijn
seniliteit (Voorz. Rb. Dinant, 28 november 1984, Rev. Not. B., 1985,
101, noot Demblon, J.; vgl.: Voorz. Rb. Marche-en-Famenne, 6 december 1985, Jur. Liege, 1986, 171, noot Dermagne, J.);
de Belgische rechter in kort geding is bevoegd om elke belemmering van
de vrije doorvaart van Belgische schepen, zelfs in volle zee, te verbieden
(Antwerpen, 19 juli 1985, T.B.H., 1987, 18, noot; Rechtspr. Antw.,
1987, 195; Cass., 19 december 1986, Arr. Cass., 1986-87, 539; Pas.,
1987, I, 497; Rechtspr. Antw., 1987, 170; anders: Kort ged. Rb. Antwerpen, 12 juni 1985, Rechtspr. Antw., 1987, 229);
-

de ontgraving van kunstschilder J.L. David wordt verboden op verzoek
van een belangengroep (Brussel, 13 maart 1990, J. T., 1990, 660);
het recht op klokgelui wordt beperkt tot wat verwacht wordt de noden
van de cultus te zijn (Bergen, 7 november 1990, J.L.M.B., 1991, 41);

81bis. Aldus werd de kort gedingrechter zelfs de sportrechter bij uitstek
(Coomans, C., ,De voorzitter in kort geding: sportrechter bij uitstek?",
R. W., 1990-91, 1419-1431; vgl. Lemmens, P., ,Het beroep op de rechter
in sportzaken", in Sport en Recht, 1986, 83-119; Kort ged. Rb. Luik, 25
oktober 1991, J. T., 1992, 544). Hij is bevoegd de Belgische Liga van
basket-ball het bevel op te leggen een speler aan te sluiten die ten onrechte
werd gesanctioneerd (Brussel, 6 februari 1991, J.L.M.B., 1991, 461; Kort
ged. Rb. Luik, 4 oktober 1991, J.T., 1992, 547; Kort ged. Rb. Luik, 19
november 1991, J.T., 1992, 549, noot Rigaux, F.; anders: Kort ged. Rb.
Brussel, 2 november 1990, J.L.M.B., 1990, 1474). Hij kan de uitwerking
van een tuchtmaatregel uitgaande van een sportfederatie schorsen (Kort
ged. Rb. Brussel, 28 januari 1991, J.L.M.B., 1991, 465). De club waaruit
een voetbalspeler wil uittreden, kan hij bevelen hem ter beschikking te
stellen van iedere club die van zijn diensten wil genieten in afwachting van
een beslissing van de rechter ten gronde en hem tevens een maandelijkse
provisie toe te kennen (Luik, 28 mei 1991, J.L.M.B., 1991, 885; J. T., 1991,
636, noot Rigaux, F.).
82. Door een beroep te doen op de rechter in kort geding kan zonodig een
einde gemaakt worden aan de wederrechterlijke toepassing van abusieve
bedingen (zie Laenens, J., ,Gerechtsdeurwaarders en debiteurs in crisistijd", R. W., 1985-86, 1609, nr. 18). Hierbij kan verwezen worden naar de
opschortingsclausules in contracten met nutbedrijven. Het nutsbedrijf dat
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bij wanbetaling van de consument de levering van gas, water of elektriciteit,
alsook de telefoonaansluiting opschort, kan aldus een feitelijkheid begaan
waaraan de rechter in kort geding een einde kan stellen (zie onder meer: Kort
ged. Rb. Verviers, 25 oktober 1979, Jur. Liege, 1981, 222; Kort ged. Kh.
Charleroi, 7 maart 1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 258; Kort ged. Rb. Brussel,
10 december 1981, Tegenspraak, 1982, 274, noot Verdeyen, G.; Kort ged.
Rb. Luik, 23 februari 1982, Jur. Liege, 1982, 191, noot; Voorz. Rb.
Marche-en-Famenne, 16 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 392, Rev. Reg. Dr.,
1984, 331 en Le Journal de Proces, 1984, afl. 42, 31; Voorz. Rb. Dinant,
26 september 1984, Le Journal des Proces, 1984, afl. 52, 28, noot Dermagne, J.; Kort ged. Rb. Brugge, 7 november 1984, T.B.B.R., 1984, 158;
Bergen, 15 september 1987, Rev. Reg. Dr., 1988, 67). Niet alle rechters in
kort geding zijn het hierover eens (Luik, 30 januari 1985, Jur. Liege, 1985,
189 en J. T., 1985, 525; Bergen, 15 januari 1985, J. T., 1985, 526; Kort ged.
Rb. Charleroi, 17 september 1984, J. T., 1985, 526; Kort ged. Bergen, 11
april1984, J. T., 1985, 527; Kort ged. Rb. Charleroi, 30 januari 1984, J. T.,
1985, 527; Rb. Nijvel, 8 november 1983, J. T., 1985, 528; Kort ged. Rb.
Brussel, 6 september 1983, J. T., 1985, 528; Kort ged. Rb. Brussel, 1 april
1983, J. T., 1985, 528; Kort ged. Rb. Nijvel, 17 december 1982, J. T., 1985,
529; Kort ged. Rb. Brussel, 29 februari 1984, J.T., 1985, 529; zie tevens:
Kort ged. Rb. Brussel, 5 oktober 1983, J. T., 1985, 530). Over deze problematiek werd er reeds uitvoerig geschreven (Brulard, Y., ,Une analyse
jurisprudentielle des coupures de gaz et d'electricite'' in Les droits des
citoyenslesplusdemunis, Brussel, 1984, 193-197; Haubert, B., ,La suspension de fourniture d'energie" in a. w., 199-208; ,Aspects juridiques des
coupures de gaz et d'electricite" in Rev. Inter. Jur., numero speciale 1986,
27-64).
83. De rechter in kort geding is bevoegd om uitspraak te doen in een geschil
waarbij een partij tegen een (onrechtmatige) overheidsdaad opkomt en de
voorlopige stopzetting ervan vordert. Hoewel de rechterlijke macht de
opportuniteit van een bestuurshandeling niet mag beoordelen, is ze wel
bevoegd om de onrechtmatige aantasting van een burgerlijk recht zowel te
voorkomen als te vergoeden, ongeacht de persoon die het recht heeft
aangetast. Zo heeft de rechter in kort geding rechtsmacht om t.a.v. de
administratie die een subjectief recht aantast maatregelen te nemen die
noodzakelijk zijn om de rechten van particulieren te vrijwaren (Cass., 20
september 1990, Arr. Cass., 1991, 59; Pas., 1991, I, 59; R. W., 1990-91, 849;
zietevens Cass., 19 april1991, Arr. Cass., 1990-91, 851; Pas., 1991, I, 751;
R. W., 1991-92, 86, conclusie D'Hoore). Het betreft immers een burgerlijk
geschil dat krachtens art. 92 G. W. bij uitsluiting tot de bevoegdheid van
de rechtbanken behoort (Cass., 6 september 1984, Arr. Cass., 1984-85, 36;
Pas., 1985, I, 29; R. W., 1984-85, 2581; vgl. Brussel, 5 november 1980, J. T.,
1981, 79; Brussel, 17 september 1981, J.T., 1982,412, noot Quertainmont,
Ph.). De rechter in kort geding werd daarentegen zonder rechtsmacht
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verklaard om uitspraak te doen over de opneming van een lid in de Waalse
Gewestraad en de Franse Gemeenschapsraad (Kart ged. Rb. Brussel, 4
maart 1986, J. T., 1986, 426, noot Quertainmont, P. en Rev. Reg. Dr., 1986,
104, noot Haubert, B.). Zodra echter subjectieve rechten door een administratieve beslissing in het gedrang komen, is de rechter in kart geding
bevoegd maatregelen te bevelen (Cass, 21 oktober 1982, Arr. Cass., 198283, 277, Pas., 1983, I, 251; Brussel, 2 mei 1984, J.T., 1984, 550; Voorz.
Rb. Verviers, 26 september 1991, J.L.M.B., 1991, 1427). De rechter in kart
geding stelt zich echter geenszins in de plaats van de administratieve
overheid als hij de miskenning verbiedt van subjectieve rechten (Kart ged.
Rb. Luik, 24 oktober 1989, J.L.M.B., 1989, 1386; Kart ged. Rb. Brussel,
8 mei 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 67; Kart ged. Rb. Luik, 14 mei 1991,
J.L.M.B., 1991, 902). De kart gedingrechter mag zich echter niet uitspreken
over de opportuniteit van de administratieve beslissing (Kart ged. Rb.
Antwerpen, 6 maart 1981, Pas., 1982, Ill, 50; Kart ged. Rb. Namen, 20
oktober 1989, J. T., 1990, 342, noot Lagasse, D., ,A propos de Ia suspension d'un permis de batir: Ie pouvoir du juge des referes d' ordonner Ie sursis
a execution d'un acte administratif") of over de eventuele onwettigheid
ervan (Brussel, 19 oktober 1982, R. W., 1984-85, 1230, noot; Kart ged. Rb.
Luik, 1 juli 1988, J.L.M.B., 1989, 467). Oak mag hij slechts na een grondige
belangenafweging een overheidsbeslissing opschorten in afwachting van een
uitspraak ten grande (Kart ged. Rb. Luik, 14 november 1984, Jur. Liege,
198S-,--l911 Ann.--Dr,biege,- 1989,--761, noot Doyen, -G,, -,-,be-recours en
refere comme procedure d'urgence dans le contentieux administratif"; Kart
ged. Rb. Verviers, 23 mei 1985, Amen., 1985, 61). Het kart geding tegen
de overheid won ongetwijfeld aan belang (Jadot, B., ,Le sursis a !'execution face aux prerogatives de I' administration", Adm. Pub!. (T), 1982,
244-286; Lambrechts, W., Geschillen van bestuur, Antwerpen, 1982, 78-82;
Lindemans, D., ,Het kart geding tegen de overheid", R. W., 1983-84,
209-224; Rommel, G., ,De feitelijkheid in het kart geding tegen de overheid", T.P.R., 1983,1111-1137, inz. 1122e.v., nrs. 15 e.v.; Verougstraete,
1., a. w., T.P.R., 1980, 278, nr. 40): de rechter in kart geding kon de
overheid een gebod of verbod van uitvoering van administratieve rechtshandeling opleggen of een einde stellen aan een administratieve feitelijkheid
(Kart ged. Rb. Marche-en-Famenne, 12 november 1986, Jur. Liege, 1986,
712; Kart ged. Rb. Neufchiiteau, 2 september 1987, J. T., 1987, 576; zie in
tuchtzaken: Brussel, 16 juni 1983, J. T., 1983, 504). In afwachting van een
administratieve beslissing over de geldigheid van een overheidsbeslissing
(Kart ged. Rb. Brussel, 13 februari 1980, T.B.H., 1980, 422; Brussel, 18
mei 1982, R. W., 1983-84, 2441 en Pas., 1982, II, 96), zoals inzake bouwvergunning (Kart ged. Rb. Veurne, 21 mei 1980, Reset Jura Immobilia, 1981,
101), na afweging van de belangen van de betrokken partijen (Kart ged. Rb.
Luik, 24 juli 1990, Amen., 1990, 208), klassering (Kart ged. Rb. Antwerpen, 20 oktober 1980, R. W., 1980-81, 2553; Brussel, 23 november 1982,
J. T., 1983, 414, noot Jadot, B.) en declassering (Kart ged. Rb. Brussel, 27
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oktober 1977, vernietigd door Brussel, 11 februari 1978, T. Aann., 1982,
12, noot Ronse, P .), kon men een beroep doen op de rechter in kort geding
(zie echter Kort ged. Arbrb. Gent, 23 juni 1980, R. W., 1980-81, 1729). Wie
een verzoek indiende teneinde een gebouw te doen opnemen op de lijst van
de voor bescherming vatbare monumenten, kon een eis in kort geding
instellen om te verhinderen dat het gebouw werd afgebroken voor de
ministeriele beslissing (Antwerpen, 31 juli 1979, R. W., 1980-81, 2255).
lnzake stedebouw werd de rechter in kort geding alvast bevoegd geacht een
opheffing van een bevel tot staking van de ondernomen werken te bevelen
in afwachting van de beslissing van de rechtbank ten gronde (Brussel, 1 april
1980, Pas., 1980, II, 76; Kort ged. Rb. Antwerpen, 6 februari 1981, R. W.,
1981-82, 1774; Kort ged. Rb. Neufchateau, 2 september 1987, Rev. Reg.
Dr., 1988, 217, noot Jadot, B.; vgl. Gent, 27 mei 1981, Res et Jura
Immobilia, 1982, 65; zie Lindemans, D., ,Het kort geding in het stedebouwrecht", Reset Jura Immobilia, 1981, 69-100; Lagasse, D., ,Apropos
de la suspension d'un permis de batir: le pouvoir du juge des referes
d'ordonner le sursis a execution d'un acte administratif", J. T., 1990,
345-347). Hij kon ook de schorsing van de afbraakwerken aan een woning
bevelen in afwachting van de vaststelling van de uitvoeringsvoorwaarde
door de gemachtigde ambtenaar (Kort ged. Rb. Antwerpen, 16 november
1979, Pas., 1982, Ill, 10). Tenslotte kon hij de stopzetting bevelen van
bouwwerken in strijd met een bijzonder plan van aanleg (Gent, 9 februari
1981, R. W., 1981-82, 887) of waarvan de bouwvergunning voor de Raad
van State werd aangevochten (Kort ged. Rb. Aarlen, 13 januari 1984 en 24
mei 1984, Jur. Liege, 1984, 387, noot; Bergen, 27 maart 1985, T. Aann.,
1987, 121, noot Jottrand, J., ,De la competence du juge des referes pour
ordonner la suspension d'une mesure administrative attaquee devant le
Conseil d'Etat"; zie tevens Brussel, 23 november 1982, J.T., 1983, 414,
noot Jadot, B.; Brussel, 25 maart 1988, J. T., 1989, 6; Brussel, 21 juni 1988,
J. T., 1989, 26; Kort ged. Rb. Dendermonde, 6 juni 1990, T. A ann., 1990,
286) op voorwaarde dat er voldoende redenen aanwezig zijn om een
dergelijke maatregel te motiveren (Cass., 25 juni 1990, Arr. Cass., 1989-90,
1372; Pas., 1990, I, 1217).
84. Het belang van het kort geding tegen de overheid wordt aangetoond
in de volgende beschikkingen:
- de opschorting van de uitvoering van een K.B. (of M.B.) wordt bevolen
(Kort ged. Rb. Luik, 13 juni 1986, Ann. Dr. Liege, 1986, 317; Kort ged.
Rb. Brussel, 28 augustus 1986, Amen., 1987, 54), tenzij een beroep tot
nietigverklaring hangende is voor de Raad van State (Luik, 12 november
1985, Pas., 1986, II, 16);
- de opschorting van een politieverordening van een burgemeester wordt
bevolen (Bergen, 30 juni 1987, J. T., 1987, 535);
- de opschorting van een ministerieel benoemingsbesluit kan bevolen
worden (Kort ged. Rb. Luik, 8 december 1986, J.T., 1987, 127);
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aan een gemeente wordt het verbod opgelegd gebruik te maken van de
gegevens van een schoolenquete wegens schending van de privacy (Kart
ged. Rb. Antwerpen, 27 juni 1980, Pas., 1982, III, 12);
de Belgische Staat wordt onder verbeurte van een dwangsom veroordeeld tot consignatie van een onteigeningsvergoeding (Kart ged. Rb.
Gent, 14 juli 1981, R. W., 1981-82, 690, noot Storme, M., en Baert, K.;
zie tevens Kart ged. Rb. Charleroi, 8 september 1981, Rev. Reg. Dr.,
1981, 372, noot Haubert, P .);
aan de Belgische Staat en de Provinciale registratiecommissie wordt het
bevel opgelegd aan een aannemer een voorlopig registratienummer toe
te kennen in afwachting van de beslissing op het bij de rechtbank
ingediende beroep (Kart ged. Rb. Antwerpen, 13 januari 1982, R. W.,
1983-84, 1411);
de gevolgen van de intrekking van een erkenning als aannemer worden
opgeschort in afwachting van een beslissing over de grand van de zaak
(Brussel, 30 juni 1987, T.B.H., 1988, 207; T. Aann., 1987, 311, noot
Delvaux A.);
een gemeente wordt verplicht tot een ambtshalve herinschrijving in de
bevolkingsregisters (Kart ged. Rb. Luik, 1 december 1986, J.T., 1987,
616);
een overheidsbeslissing wordt opgeschort, totdat de Raad van State
uitspraak zal hebbengedaan over de-tussen partijen gerezen-betwisting
(Brussel, 18 mei 1982, R. W., 1983-84, 244; zie inzake de samenstelling
van een gemeenteraad: Kart ged. Rb. Luik, 18 oktober 1985, Jur. Liege,
1985, 620);
de stopzetting van een openbaar werk wordt bevolen tot op het ogenblik
van de afgifte van een nieuwe bouwvergunning of totdat de rechter ten
grande hierover uitspraak heeft gedaan (Cass., 29 september 1983, Arr.
Cass., 1983-84, 85; Pas., 1984, I, 84; R. W., 1984-85, 751, noot; J. T.,
1984, 330, noot Coppee, J.-P.);
de rechter in kart geding kan de schorsing van bouwwerken bevelen in
afwachting van een uitspraak van de Raad van State over de bouwvergunning (Bergen, 27 maart 1985, T. Aann., 1987, 121, noot Jottrand,
J.);
de opschorting van de procedure van offerte-aanvraag kan gevraagd
worden door de aannemer van wie de kandidatuur niet aangehouden
werd bij een openbare aanbesteding (Kart ged. Rb. Brussel, 29 april
1982, T. Aann., 1987, 295, noot Flamme, P.);
de onmiddellijke terugbetaling van een B.T.W.-tegoed kan bevolen
worden, indien aan de B.T.W.-administratie een feitelijkheid kan worden verweten die een onbetwistbare onwettigheid is (Gent, 2 februari
1984, A/g. Fisc. T., 1984, 121; B.T. W.-revue, 1984, 710; Kart ged. Rb.
Antwerpen, 5 juni 1986, F.J.F., 1987, 378);
de rechtzetting van een verificatieverslag opgesteld door ambtenaren van

1544

de bijzondere belastingsinspectie kan gevorderd worden door een onderneming die verdacht wordt van fiscale fraude die het voorwerp van een
strafonderzoek uitmaakt (Kart ged. Rb. Luik, 29 oktober 1984, F.J.F.,
1985, 39 en J.D.F., 1985, 282, noot Nemery De Bellevaux, J.};
het gemeentebestuur dat weigert het afschrift van het exploot in ontvangst te nemen, wanneer geen gemeentebelasting wordt betaald, kan,
onder verbeurte van een dwangsom, veroordeeld worden om de betekening per visum mogelijk te maken (Kart ged. Rb. Luik, 13 februari 1984,
J.T., 1984, 178; Rev. Reg. Dr., 1984, 69; Jur. Liege, 1984, 144};
- het O.C.M.W. kan het verbod opgelegd krijgen een gepensioneerde
tegen zijn wil uit een tehuis te zetten (Brussel, 22 oktober 1985, Pas.,
1986, II, 6};
de rechter in kart geding kan voor recht zeggen dat een partij zich voor
een gemeentelijke beoordelingscommissie mag Iaten bijstaan door een
advocaat (Kart ged. Rb. Kartrijk, 18 juni 1987, R. W., 1987-88, 402,
noot Lemmens, P.};
de Belgische Staat wordt, onder verbeurte van een dwangsom van 5
miljoen frank, verbod opgelegd enig gevolg te geven aan een klaarblijkelijk onregelmatig gesloten overeenkomst in afwachting van een uitspraak door de Raad van State (Kart ged. Rb. Brussel, 7 april1987, T.
Aann., 1987, 306};
de rechter in kart geding kan onder verbeurte van een dwangsom de
onwettige inhouding op de wedde van een ambtenaar verbieden (Kart
ged. Rb. Brussel, 31 augustus 1987, Soc. Kron., 1987, 282, noot};
- de rechter in kart geding kan een minimaal bedrag toekennen om een
menswaardig bestaan te leiden, indien de beroepskamer van het
O.C.M.W. nalaat te beslissen (Kart ged. Rb. Charleroi, 20 oktober
1987, T. V.R., 1988, afl. 48, 30};
,burgemeester" Happart werd veroordeeld tot afgifte van administratieve bescheiden (Kart ged. Rb. Luik, 18 augustus 1987, J.L.M.B., 1987,
1008, noot enLe Journal des Proces, 1987, afl. 115, 31; zie echter: Cass.
14 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 59; Pas., 1990, I, 55};
de rechter in kart geding zegt voar recht dat , waarnemend voorzitter
van het O.C.M.W. te Kraainem Cappart" de raad mag oproepen (Kart
ged. Rb. Brussel, 14 oktober 1987, Le Journal des Proces, 1987, nr. 115,
242; J. T., 1987, 596). Deze uitspraak werd in hager beroep hervormd,
omdat geen subjectieve rechten in het gedrang kwamen (Brussel, 9
december 1987, J.T., 1988, 45; J.L.M.B., 1987, 1528 en Le Journal des
Proces, 1987, afl. 120, 28, noot Legros, P.);
- op verzoek van openbare mandatarissen kan de rechter in kart geding
het dreigende verbod tot uitoefening van hun mandaat opschorten
totdat de Raad van State over het ingeleide vernietigingsberoep zal
beslist hebben (Luik, 26 augustus 1988, J.L.M.B., 1989, 469);
de rechter in kart geding kan het O.C.M.W. een bevel opleggen een
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kinderopvangdienst niet bruusk te sluiten, daar een dergelijk gedrag
tegen de zorgvuldigheidsplicht ingaat (Luik, 20 juni 1989, J.L.M.B.,
1989, 952);
-

de rechter in kart geding vermag de Belgische Staat te veroordelen om
een ingevolge een in kracht van gewijsde gegaan vonnis opeisbaar bedrag
te storten in handen van de kredietverlenende bank van de schuldeiser,
dit onder verbeurte van een dwangsom van 500.000,-F per dag vertraging (Kart ged. Rb. Mechelen, 23 januari 1989, R. W., 1988-89, 1034;
T.B.B.R., 1990, 175);
een gemeente wordt veroordeeld tot afgifte, onder verbeurte van een
dwangsom, van bepaalde ten onrechte in beslag genomen goederen van
een uitgedreven huurder, die in de gemeentelijke opslagplaats ondergebracht werden (Brussel, 1 december 1988, Journal des Proces, 1988, afl.
140, 30; J.L.M.B., 1989, 15);

-

de rechter in kart geding mag de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij de uitbetaling van een politieagent wordt
stopgezet, opschorten (Kart ged. Rb. Bergen, 23 maart 1990, J. T., 1990,
559);

-

de rechter in kart geding vermag de R.T.B.F. te verbieden een interview
uit te zenden (Kart ged. Rb. Brussel, 22 augustus 1991, Cah. Dr. Jud.,
1991, 177; Brussel, 26 oktober 1989, J.T., 1990, 611; T.B.B.R., 1991,
24o, iioof8iewaeys, .E:enVoorhool, n.; cidi.-JJr. Jud:-; 199T, Tn;-vgr.
Jadot, B., ,La radio et la television face au juge des referes", Ann. Dr.,
1987, 37-51; zie tevens: Kart ged. Rb. Brussel, 25 oktober 1989, Cah.
Dr. Jud., 1991, 174; Kart ged. Rb. Luik, 20 november 1991, Act. Dr.,
1992, 1147, noot Begasse de Dhaem, A., ,Le refere preventif et la liberte
d'expression"; anders: Kart ged. Rb. Brussel, 18 december 1990, Cah.
Dr. Jud., 1991, 176; Schans, A., ,Les restrictions ala liberte d'expression operees par le juge des referes face a !'article 10 de la Convention
europeenne des droits de l'homme", Cah. Dr. Jud., 1991, 165-172);
de directeur van de directe belastingen wordt veroordeeld tot overlegging
van een algemene richtlijn van het hoofdbestuur waarop hij zich beroept
(Kort ged. Rb. Charleroi, 17 januari 1990, J. T., 1990, 362);

-

een gemeente wordt verplicht een kerk opnieuw open te stellen wanneer
werken zijn uitgevoerd die de veiligheid voldoende waarborgen (Kort
ged. Rb. Charleroi, 23 augustus 1990, J.L.M.B., 1991, 19);
een gemeente wordt onder verbeurte van een dwangsom veroordeeld om
huisvuilzakken, zonder onderscheid, weg te halen (Kort ged. Rb. Brussel, 14 maart 1991, R. W., 1990-91, 1443);
de R.I.Z.I.V. wordt veroordeeld de nodige inlichtingen aan de geadministreerde te verschaffen omtrent de berekening van de forfaitaire
verzekeringstegemoetkoming voor een ziekenhuis (Kort ged. Rb. Mechelen, 11 oktober 1990, R. W., 1990-91, 928).
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85. Bij Wet 16 juni 1989 werd aan de Raad van State een schorsingsbevoegdheid toegekend die beperkt was tot de gevallen waarin sprake was van
een schending van de art. 6, 6bis en 17 G. W. Bovendien moest de vordering
tot schorsing een accessorium van het annulatieberoep en eraan
ondergeschikt zijn (VanDamme, M., ,Het administratief kort geding en
de schorsingsprocedure voor de Raad van State'', in Procederen in nieuw
Belgie en komend Europa, 1991, (771), 117, nr. 83; zie tevens: Storme, M.
en Taelman, P., a. w., 43, nrs. 37 e.v.). Terecht werd erop gewezen dat de
wetgever nagelaten had de samenloop tussen dit administratief kort geding
en het gemeenrechtelijk kort geding te regelen (Krings, E., a. w., 35, nr. 12).
Beslist werd dat de rechter in kort geding wegens strijdigheid met art. 6, 6
bis en 17 G. W. de uitvoering van een administratieve beslissing niet meer
kan schorsen (Kort ged. Rb. Brussel, 28 maart 1990, J.L.M.B., 1990, 926;
Brussel, 29 maart 1990, J.L.M.B., 1990, 911, noot Martens, P., ,Le sursis
a execution des actes administratifs: solutions nouvelles et problemes nouveaux", J.L.M.B., 1990, 917-920). Een vordering tot schorsing van een
administratieve handeling voor de Raad van State laat echter de bevoegdheid van de rechter in kort geding om uitspraak te doen over eenzelfde
vordering tot schorsing op andere gronden dan de art. 6, 6bis en 17 G. W.
onverkort (Kort ged. Rb. Namen, 6 april1990,Amen., 1991, 165, noot De
Sadeleer, N.; Kort ged. Rb. Luik, 25 april 1990, Amen., 1990, 171; Kort
ged. Rb. Brussel, 5 september 1990, T.B.B.R., 1991, 188; T. Aann., 1990,
428, noot). Bij Wet 19 juli 1991 (B.S., 12 oktober 1991) werd niet enkel de
schorsingsbevoegdheid van de Raad van State uitgebreid wat de schorsingsgronden betreft, doch werd de Raad tevens bevoegd gemaakt om met
uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de burgerlijke
rechten aile nodige maatregelen te bevelen om de belangen van de partijen
of van de personen die belang hebben bij de oplossing van de zaak veilig
te stellen (art. 17 en 18 R.v.St.-Wet) (zie Lewalle, P ., ,Le refere administratif", Act. Dr., 1992-93, 897-1002; Tulkens, F., ,L'introduction d'un refere
administratif en droit belge: une delicate revolution", J. T., 1992, 28-32;
Van Dorpe, B., ,De Wet van 19 juli 1991 betreffende het administratief
kort geding", R. W., 1991-92, 1377-1388; zie tevens: Marchal, P., Les
refires in Rep. Not., 1992, 105-112, nrs. 101-108; Van Compernolle, J. en
De Leval, G., ,Le refere administratif: une institution en crise?," in
L 'administration face a ses juges, Liege, 1987, 203). Onduidelijkheid
blijft echter bestaan over de rechtsmachtverdeling tussen de Raad van
State en de rechter in kort geding (Krings, E., a. w., 36, nr. 13). Beslist
werd dat als de administratieve handeling een ,feitelijkheid" uitmaakt,
de rechter in kort geding rechtsmacht behoudt (Voorz. Rb. Namen, 8
november 1991, J.L.M.B., 1991, 1436; Voorz. Rb. Brussel, 19 november
1991, J.L.M.B., 1992, 29). Hij is echter op grond van art. 17 R.v.St.-Wet
zonder rechtsmacht om de opschorting van een afgeleverde bouwvergunning te bevelen (Kort ged. Rb. Veurne, 15 januari 1992, T.B.B.R., 1992,
454).
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86. Een aantal nogal kritische beschikkingen van rechters in kort geding in
vreemdelingenzaken hebben de wetgever er klaarblijkelijk toe gebracht bij
Wet 14 juli 1987 (B.S., 18 juli 1987) het gemeenrechtelijk kort geding af
te schaffen (zie Declercq, L., ,Wijzigingen aan de Vreemdelingenwet wat
de vluchtelingen betreft", R. W., 1987-88, (226), 229-230; Opdebeek, I.,
,De rechtsbescherming van vreemdelingen bij het binnenkomen en het
gedwongen verlaten van het grondgebied van Belgie en Nederland'', R. W.,
1987-88, (750), 751; zie tevens VanDamme, M., a. w., 121-122, nrs. 93-94;
Marchal, P., Les refires, in Rep. Not., 1992, 117-123, nrs. 114-117). Het
kart geding kende voordien inderdaad inzake vreemdelingen een groeiend
succes (zie Gillet, E., ,Les candidats refugies dans le maquis du refere",
J.L.M.B., 1992, 840-846; Panier, C., ,Le refugie politique, objet d'un
ordre de quitter le territoire, peut-il etre exclu du recours au juge des
referes?", J.L.M.B., 1989, 1061 en ,Nouveau refere administratif et refugie politique: une premiere'', J.L.M.B., 1992, 274-275). De rechter in kort
geding kon de opschorting van een terugwijzings- of uitzettingsbesluit
bevelen, alvast wanneer geen vernietigingsvordering aanhangig was bij de
Raad van State (zie Kart ged. Rb. Luik, 18 juni 1979, Jur. Liege, 1979, 337;
Kart ged. Rb. Luik, 12 november 1980, Jur. Liege, 1981, 1; Kort ged. Rb.
Luik, 28 januari 1982, J. T., 1982, 636, noot Closset, C. en Jur. Liege, 1982,
186, noot J.H.; Kort ged. Rb. Luik, 5 november 1982, Jur. Liege, 1983,
53, noot l.H.; Kart ged. Rb. Luik, 22 november 1983, J. T., 1984, 44; Kort
ged. Rb. Luik, 13 januari 1984; J.T., 1984, 413; Luik, 7-novemberl984,
Jur. Liege, 1985, 636, noot; Kort ged. Rb. Luik, 17 januari 1985, Jur. Liege,
1985, 197; Luik, 7 maart 1985, Jur. Liege, 1979, 343; Luik, 12 november
1985, J.T., 1986,330 en Rev. Reg. Dr., 1986, 95; Kart ged. Rb. Verviers,
6 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 97; Kort ged. Rb. Verviers, 29 apri11986,
Jur. Liege, 1986, 457; Kart ged. Rb. Neufchiiteau, 29 apri11986, Jur. Liege,
1986, 456; Luik, 28 november 1986, J. T., 1987, 89; Brussel, 11 december
1986, J.T., 1987, 88; Brussel, 12 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 1184, noot
Misson, L.; vgl.: Lindemans, D., Kort geding, 1985, 295, nr. 537). Bij
urgentie was het de rechter in kart geding toegelaten de opschorting van een
bevel tot uitdrijving van een vluchteling die de Belgische nationaliteit heeft
aangevraagd te bevelen (Kart ged. Rb. Namen, 23 juni 1989, J.T., 1990,
294). Vreemdelingen kregen oak in kort geding de toelating het Belgisch
grondgebied te betreden (Brussel, 17 april 1986, J. T., 1987, 193). Tevens
werden gemeenten verplicht vreemdelingen in de bevolkingsregisters in te
schrijven (Kort ged. Rb. Brussel, 17 december 1982, J. T., 1984, 42; Kort
ged. Rb. Luik, 6 mei 1983, Jur. Liege, 1983, 294; zie tevens Kort ged. Rb.
Aarlen, 4 juni 1987, T. V.R., 1988, 24; Kart ged. Rb. Aarlen, 4 februari
1991, J. T., 1992, 349; Voorz. Rb. Namen, 8 oktober 1991, J.L.M.B., 1991,
1432; J. T., 1992, 43). In afwachting van een uitspraak ten gronde over de
toekenning van het statuut van politiek vluchteling werden eveneens voorlopige maatregelen in kart geding bevolen (Kart ged. Rb. Marche-en-Famenne, 23 juli 1987, J.L.M.B., 1987, 1275). De rechter in kort geding werd
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bevoegd verklaard om te oordelen over een verzoek tot sociale hulpverlening uitgaande van een kandidaat-vluchteling, totdat de beroepskamer zich
heeft uitgesproken over het beroep tegen de weigeringsbeslissing van het
O.C.M.W. (Voorz. Rb. Verviers, 19 september 1991, J.L.M.B., 1991,
1423). Hoe dan ook, de rechter in kart geding behoudt zijn rechtsmacht bij
een aantasting van de subjectieve rechten van de eiser (Kart ged. Rb. Nijvel,
3 maart 1992, J. T., 1992, 700).
87. lnzake onderwijs wordt thans vaak een beroep gedaan op de rechter
in kart geding (zie Samblon, J., ,Le contentieux de l'urgence et le droit
scolaire", J. Dr. Jeun., 1992, afl. 118, 3-5):
aan de inrichtende macht van een onderwijsinstelling wordt het bevel
opgelegd een buitenlandse student in te schrijven zonder schoolgeld
(Kart ged. Rb. Luik, 23 september 1983, fur. Liege, 1983, 489 en J. T.,
1984, 45; Kart ged. Rb. Luik, 23 december 1983, J. T., 1984, 46 en fur.
Liege, 1984, 56; Luik, 12 september 1985, fur. Liege, 1985, 597; in
verband met een Rijksuniversiteit: Kart ged. Rb. Luik, 22 mei 1984, fur.
Liege, 1984, 395), zonder zich echter ten grande te mogen uitspreken
over onder meer de gelijkwaardigheid van diploma's (Brussel, 5 november 1980, J.T., 1981, 79; zietevens: Kortged. Luik, 9oktober 1985, fur.
Liege, 1985, 616, met prejudiciele vraag aan het Europese Hof van
Justitie);
-

een school wordt verplicht een scholier in te schrijven (Kart ged. Rb.
Namen, 3 januari 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 98, noot B.H.; fur. Liege,
1986, 339 en Le Journal des Proces, 1986, 29; Kart ged. Rb. Namen,
7 maart 1986, fur. Liege, 1986, noot Dermagne, J.; Kart ged. Rb.
Leuven, 11 oktober 1990, Soc. Kron., 1991, 148, noot Jacqmain, J.,
,Discrimination dans l'acces a la formation professionnelle");
aan een rijkschool wordt het verbod opgelegd om een administratieve
sanctie, in casu de uitsluiting van een leerling, uit te voeren (Kart ged.
Rb. Namen, 7 januari 1986, fur. Liege, 1986, 343, noot Noiret, C.);

-

een vrije school wordt, onder verbeurte van een dwangsom, veroordeeld
tot wederopneming van een weggezonden leerling (Kart ged. Rb. Namen, 20 maart 1987, J.T., 1987, 411, vernietigd door Luik, 23 april
1987, J. T., 1987, 446, noot Vander Stichelen, A.; anders: Kart ged. Rb.
Brussel, 17 april 1987, J. T., 1988, 211), weliswaar beperkt de taak van
de rechter in kart geding zich alsdan tot een marginale toetsing van
flagrant onwettige beslissingen, zonder dat de rechter zich in de plaats
kan stellen van de schooldirectie (Kart ged. Rb. Luik, 8 juni 1988,
J.L.M.B., 1988, 1249);
een school kan wegens urgentie de subsidierende overheid in kart geding
dagvaarden om betaling van ingehouden subsidies te verkrijgen (Kart
ged. Rb. Brussel, 31 augustus 1989, J.T., 1990, 444);
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-

de Franse Gemeenschap wordt onder verbeurte van een dwangsom als
inrichtende macht verplicht een onderwijzer te rei:ntegreren (Kort ged.
Rb. Nijvel, 30 januari 1990, J.T., 1991, 152);
de rechter in kort geding verbiedt de Franse Gemeenschap inhoudingen
te doen op het loon van een onderwijzer aan wie gedurende enkele
maanden teveel was uitbetaald (Kort ged. Rb. Nijvel, 1 oktober 1991,
J. T., 1992, 44).

88. Kan de rechter in kort geding uitspraak doen in strafzaken (De Codt,
J ., ,L'autonomie du droit penal et la juridiction des referes", R.D.P.,
1991, 225-253; Dejonghe, P., ,De bevoegdheid van de burgerlijke rechter
in kort geding in de marge van strafzaken", Jura Falconis, 1988-89,
215-227)? In 1982 verklaarde de Antwerpse rechter in kort geding zich
bevoegd, voor zover de regels van de strafvordering zich er niet tegen
verzetten (Kort ged. Rb. Antwerpen, 23 juli 1982, R. W., 1987-88, 1317,
noot Laenens, J., ,Het kort geding in strafzaken"). Het Hof van Cassatie
heeft in 1985 in een fel door criminalisten besproken arrest - althans op
het eerste gezicht - de juistheid van het in de voormelde beschikking
verwoorde standpunt bevestigd (Cass., 21 maart 1985, Arr. Cass., 1984~85,
1008; Pas., 1985, I, 908; R. W., 1986-87, 189 enJ. T., 1985,697, concl. Velu;
zie over dit arrest: Marchal, P., , ,De rechter in kort geding en de strafvordering'', inLiber Amicorum Marc-Chtitel,Antwerpen,J991, 317). De_rechter
in kort geding mengt zich niet in de bevoegdheden van de uitvoerende
macht, wanneer hij, in een uitspraak bij voorraad in een geval dat hij
spoedeisend acht, zich bevoegd verklaart om binnen de grenzen van zijn
opdracht, aan de bestuursoverheid maatregelen, inzonderheid verbodsmaatregelen, op te leggen, die noodzakelijk zijn ter voorkoming of stopzetting van een ogenschijnlijk foutieve aantasting door die overheid van de
subjectieve rechten die de hoven en rechtbanken moeten vrijwaren. De
omstandigheid dat de ogenschijnlijk onrechtmatige handeling van de overheid afhangt van een strafvordering, kan geen beletsel zijn voor dat optreden, ook al is die handeling verricht ter uitvoering van een beslissing van
een magistraat van het openbaar ministerie. Het Hof van Cassatie maakte
enkel voorbehoud voor de gevallen waarin het optreden van de rechter in
kort geding niet verenigbaar zou zijn met de wetten en beginselen houdende
regeling van de bevoegdheid van de strafgerechten. De rechter in kort geding
werd aldus bevoegd verklaard om uitspraak te doen over de vraag tot
opschorting van de openbare verkoping van strafrechtelijk in beslag genamen goederen (Bergen, 5 maart 1984, T.B.H., 1985, 464, noot). In 1986
heeft het Hof van Cassatie voormeld voorbehoud echter aanzienlijk verruimd (zie De Nauw, A., Panopticon, 1988, 84): ook de regels van de
strafvordering kunnen zich tegen het optreden van de rechter inkort geding
verzetten (Cass., 27 juni 1986, Arr. Cass., 1985-86, 1477; Pas., 1986, I,
1331; R. W., 1986-87, 1681; zie Marchal, P., Les rejen!s, in Rep. Not.,
123-125, nrs. 118-124). De Luikse rechter in kort geding achtte zich niette-
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min bevoegd om het verhoor door de B.B.I. van een persoon tegen wie een
strafonderzoek werd ingesteld, te verbieden (Kort ged. Rb. Luik, 6 juni
1986, J.D.F., 1986, 359, noot). Ook verklaarde hij zich bevoegd om bij
hoogdringendheid een voorlopige invrijheidstelling te bevelen (Kort ged.
Rb. Luik, 20 mei 1987, J.L.M.B., 1987, 1194; vgl. echter: Kort ged. Rb.
Mechelen, 2 december 1985, Pas., 1986, III, 12; anders: Luik, 29 januari
1991, J.L.M.B., 1991, 229, noot Henry, P., ,La competence du juge des
referes en vue de Ia verification de l'efficacite d'un titre de detention"), om
aldus bijvoorbeeld een einde te stellen aan een onwettelijke en arbitraire
hechtenis (Brussel, 20 maart 1985, J.T., 1985, 509; Kort ged. Rb. Luik, 19
november 1980, Jur. Liege, 1981, 2; zieook: Kort ged. Rb. Luik, 6juli 1989,
J.L.M.B., 1989, 1357). De uitvoering van een strafrechtelijke uitspraak kan
de rechter in kort geding daarentegen niet bevelen (Brussel, 17 maart 1988,
J.L.M.B., 1988, 628, noot, Martens, P .). Evenmin kan hij de tenuitvoerlegging van een strafvonnis uitstellen (Kort ged. Rb. Brussel, 14 juli 1989, J. T.,
1989, 696, advies O.M.). Hij kan ook geen uitspraak doen over de opheffing
van een beslag in strafzaken, wanneer de strafrechter ten gronde reeds
geadieerd werd (Kort ged. Rb. Charleroi, 26 oktober 1987, J. T., 1989, 30;
zie nochtans: Luik, 29 juni 1989, J. T., 1990, 61, noot). Op penitentiair vlak
blijft de rechter in kort geding ongetwijfeld bevoegd. Hij mag zich weliswaar niet uitspreken over de opportuniteit van bet penitentiair beleid. De
krenking van de subjectieve rechten van gedetineerden volstaat echter om
bij urgentie zijn optreden te verantwoorden (Kort ged. Rb. Luik, 1 februari
1990, J. T., 1990, 456; Journal des Proces, 1990, afl. 167, 24; zie tevens:
Kort ged. Rb. Brussel, 10 januari 1990, Journal des Proces, 1991, afl. 189,
27, advies Sacre, D.). Aldus kan hij de Belgische Staat verplichten een
gedetineerde te Iaten opnemen in een niet-penitentiaire kliniek (Kort ged.
Rb. Charleroi, 10 januari 1983, Jur. Liege, 1983, 171; vgl. Bergen, 15
september 1983, Jur. Liege, 1984, 161, noot J.H.; Kort ged. Rb. Luik, 22
mei 1984, Jur. Liege, 1984, 393; vgl. Kort ged. Rb. Luik, 29 november 1979,
Jur. Liege, 1980, 4). Hij kan ook ingeval van urgentie een einde stellen aan
een bepaald penitentiair regime (Kort ged. Rb. Brussel, 14 mei 1986, J. T.,
1987, 724). Hij kan bijvoorbeeld op verzoek van de gedetineerde maatregelen opleggen aan de gevangenisadministratie, zoals een verbod op eenzame
opsluiting (Kort ged. Rb. Luik, 9 november 1987, J. T., 1987, 720;
J.L.M.B., 1987, 1496 en Le Journal des Proces, 1987, afl. 117, 28, noot
Dermagne, J.; Kort ged. Rb. Luik, 23 november 1988, J. T., 1989, 164, noot
Detienne, J., J.L.M.B., 1989, 109). De kort gedingrechter kan een deskundige aanstellen om na te gaan of de gei:soleerde gevangenen fysieke en
psychologische stoornissen ondergaan ten gevolge van een isolatieregime
(Luik, 5 juni 1989, J.L.M.B., 1989, 947; beschikkingen a quo: Kort ged.
Rb. Luik, 9 november 1987, J.T., 1987, 720 en J.L.M.B., 1987, 1496 en
Kort ged. Rb. Luik, 23 december 1988, J.L.M.B., 1989, 109). Ook kan een
gedetineerde in kort geding de opheffing van een verbod tot verspreiding
van een anarchistisch tijdschrift in de strafinrichting vorderen, omdat zijn
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subjectief recht (op informatie) aldus beperkt wordt (Kort ged. Rb. Luik,
31 januari 1989, f.L.M.B., 1989, 241).
89. Kunnen nieuwe maatregelen bevolen worden, terwijl het hoger beroep
tegen een vorige beschikking nog hangende is? Beslist werd dat het hoger
beroep tegen een beschikking in kort geding de rechter in kort geding de
bevoegdheid ontneemt om nog kennis te nemen van de zaak, met inbegrip
van nieuwe feiten (Kort ged. Rb. Luik, 15 februari 1979, fur. Liege, 1979,
271; Kort ged. Rb. Brussel, 5 april 1982, R. W., 1982-83, 1058, noot
Lindemans, D.). D. Lindemans onderstreept dat een dergelijke verruimde
devolutieve werking van het hoger beroep voor korte gedingen moeilijk
hanteerbaar is (,Nieuwe maatregelen in kort geding ingeval van hoger
beroep tegen een vorige beschikking", R. W., 1982-83, 1059-1062). De
urgentie kan een nieuwe tussenkomst van de rechter in kort geding rechtvaardigen (zie Kort ged. Rb. Luik, 26 juni 1978, fur. Liege, 1978-79, 106,
noot De Leva!, G.; Kort ged. Antwerpen, 28 november 1980, R. W.,
1981-82,2179, noot J.L.; Kort ged. Rb. Gent, 20mei 1983, R. W., 1983-84,
1303, noot; Kort ged. Kh. Verviers, 18 oktober 1983, fur. Liege, 1983, 961).
Het pleidooi van D. Lindemans voor het bevelen van nieuwe maatregelen
in kort geding, terwijl het hoger beroep tegen een vorige beschikking nog
hangende is, vindt echter weinig gehoor: ofwel verklaart de kort gedingrechter zich onbevoegd (Kort ged. Rb. Luik, 26 januari 1984, fur. Liege, 1984,
76), ofwe1 wordt de-eis ais ont6elaatbaar -afgewezeii {Kort ged.- Rb~Meche~
len, 27 mei 1982, R. W., 1983-84, 261, noot; Kort ged. Rb. Brussel, 15
december 1989, T.B.B.R., 1990, 383), dit alles ingevolge het devolutief
karakter van het hoger beroep, ook indien de nieuwe eis in kort geding
steunt op nieuwe feiten of omstandigheden (vgl. nochtans: Kort ged. Rb.
Verviers, 10 oktober 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 336, noot Kohl, A.,
,Effet devolutif de l'appel et mesures provisoires ordonnees par le juge des
referes' '). AI mag de appelrechter in kort geding inderdaad rekening houden
met feiten die zich hebben voorgedaan na de uitspraak van de eerste rechter
(Brussel, 21 september 1983, R.P.S., 1983, 309, noot), toch kan extreme
urgentie een nieuwe tussenkomst van de rechter in kort geding rechtvaardigen (Kort ged. Rb. Luik, 19 september 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986,
333; Kort ged. Rb. Brussel, 30 september 1991, f.T., 1991, 797; zie
Lindemans, D., Kort geding, 175-177; Fettweis, A., Manuel de Procedure
civile, 527, nr. 812, in fine; zie tevens Deconinck, B., ,Incidentele vorderingen in hoger beroep: nieuwe eis- tegeneis- addenda", R. W., 1986-87,
447, nr. 20; Laenens, J., ,Kroniek van het gerechtelijk recht", R.W.,
1984-85, 1720, nr. 40).
90. Wanneer de verweerder voor elk ander verweer de rechtsmacht (zie
Cambier, C., a. w., 227) van de geadieerde rechtbank van eerste aanleg
afwijst ingevolge de toewijzing van het geschil aan een scheidsrechter, geeft
de rechtbank de zaak uit handen, zo daartoe grond bestaat(art. 568, 3e lid
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Ger. W.). Kan deze exceptie ook worden voorgedragen, wanneer de voorzitter van dit rechtscollege rechtspreekt in kort geding? Hierover zijn de
meningen verdeeld (zie o.a. Van Houtte, H., ,Voorlopige maatregelen bij
arbitrage", R. W., 1989-90, 532-536). Art. 1679.2 Ger. W. stelt nochtans
uitdrukkelijk dat een partij die zich tot de rechter wendt in verband met het
nemen van bewarende maatregelen of ter verkrijging van een voorlopige
voorziening, hierdoor niet afziet van arbitrage. Het kort geding is met
andere woorden niet onverenigbaar met een overeenkomst tot arbitrage
(Kort ged. Kh. Luik, 20 juni 1983, fur. Liege, 1984, 512; Brussel, 6 oktober
1983, T.B.H., 1984, 365; J.T., 1984, 134), ook al is het geschil reeds
aanhangig gemaakt bij de arbitrale rechtbank (Kort ged. Rb. Luik, 15 juni
1978, fur. Liege, 1978-79, 52; Storme, M., ,Aspects importants du droit
arbitral beige", Rev. Dr. Int. Comp., 1976, 125; Luik, 12 juni 1985, Ann.
Dr. Liege, 1990, 233, noot; Brussel, 23 juni 1987, Ann. Dr. Liege, 1990,
242, noot; Huys, M. en Keutgen, G., L 'arbitrage en droit beige et international, Brussel, 1981, 144, nr. 154; Keutgen, G. en Huys, M., ,L'arbitrage
- chronique de jurisprudence (1975-1982)", J.T., 1984, 58, nr. 35; Van
Houtte, H., ,Arbitrage", R. W., 1976-77, 2133; anders: Brussel, 28 november 1979, J.T., 1980, 511; Fettweis, A., a.w., 1985, 676, nr. 1094; Linsmeau, 1., en Van Gelder, 1., ,La nouvelle loi sur I' arbitrage volontaire",
J. T., 1973, 209), en zelfs indien het kort geding uitdrukkelijk in de arbitrageovereenkomst uitgesloten werd (anders: Kort ged. Kh: Namen, 6 april
1979, Rev. Reg. Dr., 1980, 53; Fettweis, A., a. w., t.a.p. ; Huys, M. en
Keutgen, G., a. w., 144, nr. 154). De rechter in kort geding is bij uitstek de
rechter op wie de partijen te allen tijde een beroep moeten kunnen doen.
e) Volheid van bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg
91. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kan uitspraak doen
in aile zaken die hij spoedeisend acht, zelfs indien het aangelegenheden
betreft die ten grande tot de bevoegdheid van een ander rechtscollege
behoren. Kan de gedaagde partij een exceptie van onbevoegdheid voordragen en de verwijzing van de zaak naar de rechter in kort geding van de
arbeidsrechtbank of van de rechtbank van koophandel vragen? Op te
merken valt dat art. 584 Ger. W. de bepaling van art. 568, tweede lid, Ger.
W. i.v .m. een gebeurlijke exceptie van onbevoegdheid vanwege de verweerder niet opneemt. Hieruit werd afgeleid dat de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding onvoorwaardelijk zou zijn (Cambier, C., a. w., 365; Clesse, 1., en Neuprez, V.,
,Interventions nouvelles du juge en droit de travail", D.A.O.R., nr. 10,
(87), 95, nr. 32; De Leval, G., noot onder Arrondrb. Luik, 8 oktober 1981,
J.T., 1982, 432; Demez, G., ,Le refere social", Soc. Kron., 1982, 61;
Dispersijn, M., ,Observations sur !'intervention du pouvoir judiciaire dans
les conflits collectifs du travail prenant Ia forme d'une greve", Jura Falconis, 1987-88 (319), 328; Lindemans, D., a. w., 102, nr. 147; Van Camper-
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nolle, J., ,Actualite du refere", Ann. Dr. Louvain, 1989, (141), 152). Niets
is minder waar! Uit de parlementaire voorbereiding blijkt geenszins dat
art. 568, tweede lid Ger. W. niet van toepassing zou zijn in kart geding
(Laenens, J., Comm. Ger., art. 584, nr. 3; Rauws, W., ,De materii:\le
bevoegdheid tot uitdrijving in geval van bedrijfsbezetting", R. W., 1987-88,
(137), 140; Storme, M. en Taelman, P ., a. w., in Procederen in nieuw Belgie
en komend Europa, (1), 51-52, nr. 47; Verougstraete, I., ,Het kart geding.
Recente trends", T.P.R., 1980, (258), 272, nr. 2). Wie er anders over denkt,
ontneemt elke bestaansreden aan het kart geding in de arbeidsrechtbank en
in de rechtbank van koophandel (zie i.v.m. collectieve arbeidsgeschillen:
Laenens, J., ,De rechter in kart geding: laatste bolwerk inzake collectieve
geschillen", in Actuele problemen van het arbeidsrecht 3, (291), 302-303,
nr. 930).

3. De arbeidsrechtbank(5).
a) Arbeidsgeschillen
92. Ingevolge een constante cassatierechtspraak (zie nrs. 11-14) volstond
het dat het voorwerp van de eis, zoals de eiser het stelde, een geschil inzake
arbeidsovereenkomsten was, opdat de arbeidsrechtbank overeenkomstig
art. 578, le Ger. W. ratione materiae bevoegd was (Cass., 8 september
1978, Arr. Cass., 1978-79, 268; Pas., 1979, I, 29; R. W., 1978-79, 960, noot
baenens, J~t-Cass.-24 septembe-r 19'7-9,-Arr.-Cass.,-1979~80,-89; Pas., .1980,
I, 104 en]. T. T., 1980, 99; Cass., 4 mei 1981,Arr. Cass., 1980-81, 996; Pas.,
1981, I, 1001; R. W., 1982-83, 147, noot Laenens, J.; J. T., 1983, 395,
T.S.R., 1981, 494 en J. T. T., 1982, 53, noot Claeys, Th.). De geadieerde
arbeidsrechtbank was in ieder geval bevoegd, zelfs indien nadien mocht
blijken dat de door eiser gestelde feiten waarop zijn eis steunde, met name
de band van ondergeschiktheid, niet bewezen waren. Het Hof van Cassatie
wees een voorafgaand onderzoek van de grand van de zaak formeel af (zie
oak: Cass., 19december 1985,Arr. Cass., 1985-86, 589;Pas., 1986, I, 511;
R. W., 1986-87, 279; T.B.H., 1986, 197, noot en J. T., 1986, 281, concl.
Krings, E.). De afwezigheid van een band van ondergeschiktheid kan de
materiele bevoegdheid van de geadieerde arbeidsrechtbank niet aantasten.
Ze leidde hoogstens tot een ongegrondverklaring van de ingestelde eis. De
rechtsleer heeft nagenoeg unaniem deze cassatierechtspraak afgewezen (zie
nr. 11; Kohl, A., ,La competence", Ann. Fac. Dr. Liege, 1984, 29-32). De
arbeidsgerechten bleken echter het standpunt van het Hof van Cassatie te
delen (zie nr. 12; Petit, J., Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, in
A.P.R., 1980, 111, nr. 171; Arbrb. Brussel, 7 december 1979, J. T. T., 1980,
161; Arrondrb. Luik, 27 maart 1980, Jur. Liege, 1980, 195, noot De Leval,
G.; Arbh. Luik, 22 juni 1983, J. T. T., 1984, 133; Arbh. Brussel, 9 september
1988, Pas., 1989, II, 27; Soc. Kron., 1990, 63, noot; Rechtspr. Arb. Brussel,
(5) Zie Petit, J., Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, in A.P.R., 1980.
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1989, 12; Arbh. Brussel, 18 oktober 1988, Soc. Kron., 1989, 305, noot;
Arbh. Brussel, 17 januari 1989, Soc. Kron., 1989, 143; Rechtspr. Arbh. Br.,
1989, 236; Arbh. Brussel, 9 februari 1990, Soc. Kron., 1990, 302, noot
Jacqmain, J.; Arbh. Bergen, 2 april1990, Soc. Kron., 1990, 306, Jacqmain,
J.). Een interessante toepassing van deze problematiek kan men vinden in
het (arbeids)geschil tussen de reder en de kapitein van een schip. De
arbeidsrechtbank werd alvast bevoegd verklaard (Arbrb. Antwerpen, 28
maart 1980, T.S.R., 1980, 183; Rechtspr. Antw., 1986, 61; Arbh. Antwerpen, 8 november 1984, J. T. T., 1985, 190, noot; Rechtspr. Antw., 1986, 23;
anders: vorig overzicht, T.P.R., 1979, 300, nr. 102). Dit rechtscollege werd
eveneens bevoegd verklaard om uitspraak te doen over een gescbil waarbij
een werknemer van een gemeente een eis op grand van de Arbeidsovereenkomstenwet instelde tegen de gemeente, al werkte bij in statutair dienstverband (Cass., 25 november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 426; Pas., 1986, 365;
Soc. Kron., 1986, 40 en J. T. T., 1986, 374; in dezelfde zin: Arbb. Brussel,
6 maart 1989, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 251). Op te merken valt dat
voormelde polemiek blijkbaar nag niet definitief beslecbt is. In zijn arrest
van 19 februari 1987 poneerde bet Hof van Cassatie de volgende regel: de
geadieerde rechter moet zijn recbtsmacht bepalen naar bet voorwerp van
het geschil zoals eiser dat zelf heeft omschreven; wanneer hij evenwel
vaststelt dat de vordering een andere grondslag zou kunnen hebben, dient
bij zicb onbevoegd te verklaren en naar de bevoegde rechter te verwijzen
(Cass., 19 februari 1987, Arr. Cass., 1986-87, 808; Pas., 1987, I, 730 en
J. T., 1988, 25). Oak dit arrest werd zwaar bekritiseerd in de rechtsleer (zie
nr. 14).
93. Gescbillen over de statutaire tewerkstelling van het overheidspersoneel,
vallen niet onder de materiele bevoegdbeid van de arbeidsrecbtbank (Arbrb.
Doornik, 9 maart 1979, J. T. T., 1980, 146; Arbrb. Dinant, 21 oktober 1980,
Jur. Liege, 1981, 57; Pas., 1980, III, 5; J.T.T., 1981, 16; Arbh. Luik, 20
november 1980, Jur. Liege, 1981, 137, noot; Arbh. Bergen, 21 april1986,
J.T., 1986, 596; Arrondrb. Gent, 4 december 1989, R. W., 1989-90, 991;
J. T. T., 1990, 183; Pas., 1990, III, 65; zie terzake: Cass., 13 juni 1973, Arr.
Cass., 1973, 995, noot H.L.; Pas., 1973, I, 949 en T.S.R., 1973, 177;
Cambier, C., a. w., 576 en vgl.: Petit, J., a. w., 113, nr. 174). Dit betekent
dat vooreerst moet nagegaan worden of de werknemer deel uitmaakt van
het overbeidspersoneel en zo ja, of hij al dan niet onder de toepassing van
een statuut valt (De Leye, 0., , ,De afbakening van de bevoegdheid van de
Raad van State en van de Arbeidsgerechten", R. W., 1975-76, 1637; Lambrecbts, W., Geschil/en van bestuur, Antwerpen, 1982, 254-255). Een
arbeidsgeschil tussen een overheidsinstelling en bet onder arbeidscontract
aangeworven personeel valt daarentegen wel onder de materiele bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.
94. Inzake arbeidsgeschillen mag de bevoegdbeid van de arbeidsrechtbank
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niet te eng ge!nterpreteerd worden. Voldoende is dat het geschil rechtstreeks
zijn oorsprong vindt in een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst of
een overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding (zie Petit, J., a. w.,
177-181, nrs. 181-187). Aldus werd als een geschil inzake arbeidsovereenkomsten aangezien het geschil tussen de bediende en de werkgever over het
vakantiegeld, dat de eerstgenoemde op grond van zijn arbeidsovereenkomst
van de werkgever kan vorderen en waarop hij overeenkomtig de vakantiewetgeving recht heeft (Cass., 25 april1988, Arr. Cass., 1987-88, 1064; Pas.,
1988, I, 1009; R. W., 1988-89, 431, concl. Lenaerts, H.; J. T. T., 1988, 337).
De arbeidsrechtbank werd daarentegen onbevoegd verklaard om uitspraak
te doen over een geschil betreffende de uitvoering van een dading, al betreft
deze de verbreking van een arbeidsovereenkomst (Arbh. Brussel, 8 november 1988, Rechtspr. Arbh. Br., 1989, 36). De vordering op grond van een
lening die een handelsvertegenwoordiger met zijn werkgever heeft gesloten,
met het oog op de aankoop van een voor zijn arbeid noodzakelijke wagen,
vloeit zodanig voort uit de arbeidsovereenkomst, dat de arbeidsgerechten
bevoegd zijn (Arbh. Gent, 15 november 1989, J.T.T., 1990, 41; T.S.R.,
1990, 42; Arrondrb. Nijvel, 4 februari 1992, J.L.M.B., 1992, 898; J. T. T.,
1992, 300). Behoren betwistingen met betrekking tot de herstelling van
schade die een werknemer tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aan de werkgever of derden berokkend heeft, eveneens tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank? Hierover zijn de meningen verdeeld.
Enerzijds kan men stellen dat art.l8 Ar-beidsovereenkomstenwetaan-een
dergelijke eis ten grondslag ligt, zodat deze tot de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank behoort (Arbrb. Gent, 13 december 1979, R. W., 1980-81,
1335, noot). Anderzijds wordt beweerd dat de schade niet krachtens de
uitvoering, maar naar aanleiding van de arbeidsovereenkomst werd toegebracht. Aldus werd beslist dat de eis tot schadevergoeding van een werkgever op grond van art. 1382 B.W. tegen zijn werknemers wegens een door
deze laatste gepleegd misdrijf niet tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoort (Arrondrb. Gent, 29 april1985, R. W., 1985-86, 261; T.S.R.,
1985, 400; T.G.R., 1985, 129; J.T.T., 1986, 383; zie tevens Gent, 4
november 1982, R. W., 1984-85, 2285, noot). Deze buitencontractuele vordering tot vergoeding van de schade behoort dan tot de materiele bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg (Fettweis, A., Bevoegdheid, 1971,
193, nr. 341; Petit, J., a. w., 129, nr. 187; Van Oevelen, A., ,De contractude en de buitencontractuele aansprakelijkheid van de werknemers in het
raam van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst", in Actue/e problemen van het arbeidsrecht, Rigaux, M., (ed.), Antwerpen, 1984, nr. 219);
vgl. Laenens, J., Comm. Ger., art. 578, nr. 5; vorig overzicht, T.P.R.,
1979, 301, nr. 106). Wordt de eis door de werkgever bij tegeneis ingesteld,
dan kan de door de werknemer geadieerde arbeidsrechtbank op grond van
art. 563 Ger. W. wel bevoegd zijn (Arbh. Brussel, 14 april1981, J.T.T.,
1981, 230). Werd daarentegen de wagen van de werknemer tijdens de
diensturen beschadigd, dan kan de werkgever aangesproken worden voor
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de arbeidsrechtbank (Arbh. Luik, 13 december 1978, De Verz., 1980, 549).
Vordert een werknemer na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst een
vergoeding voor zijn uitvindingen, dan is de arbeidsrechtbank eveneens
bevoegd (Arrondrb. Gent, 25 februari 1985, J.T.T., 1985, 463; T.S.R.,
1985, 472; R. W., 1985-86, 888 en J.T.T., 1985, 463).
95. Geschillen met betrekking tot de schending van het fabrieksgeheim
gedurende een arbeidsovereenkomst behoren ongetwijfeld overeenkomstig
art. 578, 1e Ger. W. tot de materiele bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
(zieArrondrb. Nijvel, 5juni 1984, J.T.T., 1985, 398; Soc. Kron., 1985, 85).
C. Cambier (a. w., 586), A. Fettweis (a. w., 195, nr. 344) en J. Petit (a. w.,
119, nr. 183) verklaren echter de arbeidsrechtbank onbevoegd inzake de
geheimhoudingsplicht van een werknemer na de beeindiging van een arbeidsovereenkomst: art. 578, 1e Ger. W. houdt een beperking in die weliswaar limitatief moet uitgelegd worden. De arbeidsrechtbank werd niettemin
bevoegd verklaard om zich uit te spreken over daden van oneerlijke concurrentie gepleegd na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (Arrondrb.
Gent, 1 december 1980, R. W., 1980-81, 2816; in dezelfde zin: Arbrb.
Dendermonde, 3 december 1973, J.T.T., 1974, 206; Arrondrb. Nijvel, 5
juni 1985, J.T.T., 1985, 398; Petit, J., a.w., 121, nr. 184; anders: Kh.
Brussel, 16 september 1977, B.R.H., 1977, 621).
96. De arbeidsrechtbank neemt kennis van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten (art. 578, 3e
Ger. W.) (Arbh. Luik, 6 november 1984, T.S.R., 1985, 391; Arbh. Bergen,
7 april1992, J.L.M.B., 1992, 1204). Het begrip ,individueel" wordt ruim
opgevat: de beslechting van een geschil nopens de samenstelling van een
syndicale afvaardiging in een onderneming werd aan de arbeidsrechtbank
toevertrouwd (Arbrb. Bergen, afd. La Louviere, 19 januari 1982, T.S.R.,
1982, 567, noot contra G.H.; Arrondrb. Charleroi, 6 april1982, Rev. Reg.
Dr., 1982, 251 en J.T.T., 1982, 378; Arrondrb. Luik, 5 juni 1986, J.T.T.,
1986, 381; anders: Petit, J., a. w., 134, nr. 191). De arbeidsrechtbank kan
een geschil omtrent de dag en bet uur van de stemverrichtingen bij sociale
verkiezingen beslechten (Arbrb. Mechelen, 1 april 1987, R. W., 1987-88,
365). Een uitstel van de sociale verkiezingen kan de arbeidsrechtbank niet
bevelen (Arbrb. Brussel, 12 maart 1991, J. T. T., 1992, 199). De arbeidsrechtbank kan ook uitspraak doen over de vraag onder welk bevoegd
paritair comite een onderneming ressorteert met bet oog op de toepassing
van de in dat comite gesloten C.A.O. (Cass., 23 juni 1986, Arr. Cass.,
1985-86, 1455; Pas., 1986, I, 1311; Rev. Reg. Dr., 1986, 448, noot; vgl.
Arbh. Luik, 1 maart 1989, Soc. Kron., 1990, 18, noot; J. T. T., 1990, 430,
noot).

97. Kamen de co/lectieve geschillen in aanmerking? M. Rigaux heeft met
klem de materiele bevoegdheid van de arbeidsgerechten bepleit. Over de
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principiele bevoegdheid van deze gerechten om kennis te nemen van juridische geschillen tussen contractpartijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst omtrent de niet-nakoming van obligatoire bepalingen bestaat er voor
hem geen twijfel ook al doet dergelijk conflict zich voor in de context van
een collectief arbeidsgeschil (,Collectieve arbeidsconflicten", in Arbeidsrecht, Blanpain, R. (ed.), Ill, 15-21, nr. 20). Naar zijn oordeel kunnen de
arbeidsrechtbank en zijn voorzitter, zitting houdend in kort geding, zich
buigen over de niet-naleving van de vredesplicht, de be!nvloedingsplicht en
de clausules m.b.t. verzoeningsprocedures (Rigaux, M., Staking en bezetting naar Belgisch recht, 353, 355 en ,Omtrent de juridische afdwingbaarheid van obligatoire CAO-bepalingen", R. W., 1985-86, (914), 919, nr. 6).
J. Petit vecht voormeld standpunt aan (,, W erkstaking, uitsluiting (lock-out)
en de bevoegdheid van de rechter" in Werkstaking - lock-out en arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, Engels, C. (ed.), Antwerpen, 1989, (131),
136 e.v.). Hij steunt in hoofdzaak op de parlementaire voorbereiding van
de CAO-Wet (zie Par!. St., Senaat, 1967-68, 78, 113). Naar zijn oordeel is
het de arbeidsrechter verboden een verzoeningspoging te ondernemen, een
verzoeningsprocedure op te leggen, een werkstaking te schorsen zolang er
geen aanzegging van staking is, stakingspiketten te verbieden, kortom een
gerezen collectief geschil te beslechten (Petit, J., a. w., 148, nr. 70). Op
overtuigende wijze toont M. Rigaux daarentegen aan dat de wetgever een
marginale tussenkomst van de rechter in collectieve conflicten juist niet per
se heeft willen uitsluiten (Rigaux-, M., ,;Collectieve-arbeidsconflicten"-,
a.w., III, 15-19, nr. 17; Rigaux, M., ,De materiele bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank inzake werkstakingen; kanttekeningen bij Cass. 28 januari 1991", Soc. Kron., 1991, 289-296; zie tevens Humblet, P., ,De onbevoegdheid van de rechter om tussen te komen in collectieve conflicten: taboe
of mythe?", OR, 1987, (229), 231). Eerder schoorvoetend wordt dit standpunt thans klaarblijkelijk ook door de rechtspraak gevolgd (Kort ged.
Arbrb. Brussel, 9 juli 1985, R. W., 1985-86, 966): de arbeidsrechtbank werd
aldus bevoegd verklaard om kennis te nemen van een geschil tussen de
contracterende partijen bij een CAO omtrent de uitvoering van een obligatoire CAO-bepaling (Arbh. Brussel, 6 juni 1984, R. W., 1986-87, 1269,
noot). Om elke aarzeling terzake te vermijden is het allicht wenselijk dat
de wetgever expliciet in het Gerechtelijk Wetboek in de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten inzake collectieve geschillen voorziet (zie ondermeer:
Dispersyn, M., a.w., JuraFalconis, 1987-88, (319), 347; Laenens, J., a.w.,
inActueleproblemen van het arbeidsrecht 3, 301, nr. 928; vgl. Storme, M.,
,De onderneming in het geding. Het rechterlijke optreden bij collectieve
arbeidsconflicten in Belgie", in Van vennootschappelijk belang. Opstellen
aangeboden aan Prof Mr. J.J.M. Maeyer, Zwolle, 1990, 315-320). AI te
vaak wordt immers nog geponeerd dat hiervoor eigen verzoenings- en
bemiddelingsprocedures bestaan wat C. Cambier ertoe noopte te gewagen
van een soort ,scheiding van machten" tussen de rechterlijke macht enerzijds en de patronale en syndicale machten anderzijds (Cambier, C., Droit
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judiciaire civil, II, La Competence, 1981, 590; zie tevens: Fettweis, A.,
Bevoegdheid, 1971, 196, nr. 346; Fettweis, A. en De Leval, G., Elements
de Ia competence civile, 1989, nrs. 205 en 206; Lenaerts, H., Sociaal
procesrecht, 42-43, nrs. 26-27 en 91, nr. 49; Petit, J., ,Arbeidsgerechten
en sociaal procesrecht", in A.P.R., 1980, 133, nr. 191; Stroobant, M.,
,Stakingsvrijheid en stakingsverbod: naar een nieuwe jurisprudentie?",
J. T. T., 1987, (433), nr. 4-5). Ook het Hofvan Cassatie blijft klaarblijkelijk
van oordeel dat de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn om te oordelen of een
staking al dan niet wettelijk en regelmatig is. Wel kunnen ze oordelen of
de redenen door de werknemers aangevoerd ter verantwoording van hun
weigering om het werk te hervatten een dringende reden kunnen uitmaken
voor hun ontslag (Cass., 28 januari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 574; Pas.,
1991, I, 511; R. W., 1991-92, 26; J.T.T., 1991,228, noot T.S.R., 1991,335
en Soc. Kron., 1991, 296).
b) Arbeidsongevallen
98. Overeenkomstig art. 579, 1e Ger. W. is de arbeidsrechtbank bevoegd
om kennis te nemen van vorderingen betreffende de vergoeding van schade
voortkomende uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op weg van en naar het
werk en uit beroepsziekten. De prejudiciele geschillen die zich stellen voor
de strafrechter in verb and met de interpretatie van de arbeidsongevallenwet,
worden eveneens beslecht door de arbeidsrechtbank (art. 74, 2e lid, Arbeidsongevallenwet) (Arbrb. Kortrijk, 15 december 1980, R. W., 1980-81,
2200).
99. Art. 579 Ger. W. is in algemene bewoordingen gesteld. Ret is van
toepassing op alles wat betrekking heeft op de vergoeding van schade
voortkomende uit de arbeidsongevallen (Cass., 5 juni 1974, Arr. Cass.,
1974, 1100; Pas., 1974, I, 1025 en R. W., 1974-75, 528, noot). Deze bepaling
doelt echter uitsluitend op vergoedingen die krachtens de Arbeidsongevallenwetgevingverschuldigd zijn (Cass., 13 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 816;
Pas., 1978, I, 788; De Verz., 1979,423, noot V.H. enR. W., 1978-79, 1034,
noot J.L.; Petit, J., a. w., 150, 211; vgl. Cass., 19 december 1988, Arr. Cass.,
1988-89, 486; Pas., 1989, I, 436; Soc. Kron., 1990, 124, noot Palsterman,
P.; J.T., 1989, 437; J. T. T., 1989, 175, noot). Eeneis betreffende bijkomende vergoedingen op grond van een verzekeringsovereenkomst die de verplichte arbeidsongevallenverzekering aanvult, valt bijgevolg niet onder de
bepaling van art. 579, 1e Ger. W. (Arbh. Antwerpen, 9 maart 1982, J. T. T.,
1982, 315; anders: Arbh. Gent, 16 september 1976, R. W., 1976-77, 2472
en De Verz., 1977, 791). De aansprakelijkheidseis van het slachtoffer, van
zijn rechtverkrijgenden, van zijn werkgever of van de verzekeraar-wet tegen
de aansprakelijke derde valt ook buiten de materiele bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank (Arbh. Luik, 6 mei 1982, J.T.T., 1982, 313; Arbrb.
Brussel, 6 januari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 58}, tenzij deze bij
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tussenkomst wordt ingesteld (art. 564 Ger. W.) (Arbrb. Luik, 11 oktober
1982, J. T. T., 1984, 12; vgl. inzake kinderbijslagen: Arbh. Luik, 8 juni 1983,
J. T. T., 1984, 165; zie tevens Arbrb. Charleroi, 12 november 1984, Soc.
Kron., 1984, 531; Arbh. Luik, 15 juni 1990, T.S.R., 1990, 385; Kohl, A.,
a. w., Ann. Fac. Dr. Liege, 1984, 33-34). De arbeidsongevallenverzekeraar
die tegen de aansprakelijke derde een eis instelt tot terugbetaling van de aan
het slachtoffer uitgekeerde vergoedingen, kan niet bij de arbeidsrechtbank
terecht (Arbrb. Brugge, afd. Oostende, 12 april1983, R. W., 1983-84, 2566
en J. T. T., 1984, 14). Wei kan hij voor dit rechtscollege de terugbetaling
vorderen van een ten onrechte aan het slachtoffer van een arbeidsongeval
uitgekeerde vergoeding (Arbh. Brussel, 9 januari 1989, Pas., 1989, II, 167).
100. Art. 579 Ger. W. geldt eveneens voor geschillen ingeleid door het
overheidspersoneel dat behoort tot de rijksbesturen en andere rijksdiensten,
met inbegrip van de rechterlijke macht, de onderwijsinstellingen en de
instellingen van openbaar nut, provincie- en gemeentebesturen (Cambier,
C., a. w., 616-617; Petit, J., a. w., 150, nr. 211). Dearbeidsgerechten werden
echter onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een geschil m.b.t. de
vergoeding voor een ongeval overkomen aan een rijkswachter in actieve
dienst (Arbh. Gent, 7 maart 1985, T.S.R., 1986, 90; J. T. T., 1985, 500). De
arbeidsgerechten zijn eveneens onbevoegd, wanneer vastgesteld wordt dat
de vordering steunt op een polis_ die een gemeente onderschreven heeft
teneinde haar brandweerlieden-vrijwilligers een dekking te bieden die minstens even hoog is als deze geboden door de Wet 3 juli 1967 (Cass., 19
december 1988, Arr.Cass., 1988-89, 486; Pas., 1989, I, 436; J. T., 1989, 437;
J. T. T., 1989, 175, noot; Soc. Kron., 1990, 124, noot Palstermans, P.). Over
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten om kennis te nemen van de
geschillen die rijzen tussen een tewerkgestelde werkloze en de R.V.A. in
verband met de toepassing van art. 169 Werkloosheidsbesluit bestaat er
geen discussie (Arbrb. Gent, 18 mei 1981, R. W., 1981-82, 1231 en
R.G.A.R., 1982, nr. 10556, noot J.L.H.; Arrondrb. Tongeren, 29 januari
1986, J.T.T., 1986, 507). Wei zijn de meningen verdeeld over de wettekst
waarop deze bevoegdheid stoelt. Valt dit geschil onder de toepassing van
art. 579 Ger. W. inzake arbeidsongevallen (zie Arb h. Brussel, 15 april1985,
Soc. Kron., 1987,43 enl.T.T., 1986, 416; vgl. Petit, J., Arbeidsgerechten
en sociaal procesrecht, A.P.R., 1980, 149, nr. 211)? Of betreft het een
geschil inzake werkloosheid (art. 580, 3e Ger. W.; zie Arbh. Antwerpen,
21 mei 1986, Soc. Kron., 1987,44, noot contra P.P.; Arbh. Gent, 7 februari
1985, R. W., 1985-86, 1167)? Het Hof van Cassatie is alvast van oordeel dat
de bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsongevallen van
tewerkgestelde werklozen enkel voortspruit uit het Werkloosheidsbesluit en
niet uit de Arbeidsongevallenwet (Cass., 5 mei 1986, Arr. Cass., 1985-86,
1186; Pas., 1986, I, 1068 en J.T.T., 1986, 473). De keuze heeft echter
verregaande gevolgen, zoals inzake de wijze van rechtsingang en de mededeelbaarheid aan het openbaar ministerie (zie P .P ., Soc. Kron., 1987, 45).
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c) Sociale zekerheid
101. De arbeidsrechtbank neemt kennis van alle geschillen nopens de
sociale zekerheid. De opsomming in de art. 580-582 Ger. W. is slechts
enuntiatief (zie Arbrb. Tongeren, 7 mei 1990, J. T. T., 1990, 431). Bijzondere wetteksten kunnen immers eveneens in sociale zekerheidsgeschillen bevoegdheid toekennen aan de arbeidsgerechten (zie Gosseries, P., ,Le contentieux des droits ~da securite sociale au sens large", in L 'evolution du

droit judiciaire au travers des contentieux economique, social et familial,
1984, (707), 725, nr. 43; Krings, J., ,De arbeidsgerechten: doelstellingen
en verwezenlijkingen", R. W., 1981-82, 705-720). De sociale voordelen
bedoeld in art. 580 Ger. W. hebben een ruimer toepassingsgebied dan uit
het eerste lid van deze wettekst zou blijken (De Leye, 0., ,De bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank inzake sociale voordelen", J.T., 1982, 91; zie:
Laenens, J., Comm. Ger., art. 580-582, nr. 1). De arbeidsrechtbank werd
aldus bevoegd verklaard om kennis te nemen van een geschil nopens het
recht van een statutair personeelslid van de ASLK op een bijkomend
pensioen of op een toelage voor hogere functie (Arbh. Brussel, 8 april1981,
J. T., 1982, 94). Ben geschil betreffende een achterstallig rustpensioen
behoort nochtans niet tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, wanneer
het gaat om een pensioen waarop o.m. personen in staatsdienst en met een
vaste benoeming recht hebben (Cass., 23 november 1987, Arr. Cass.,
1987-88, 380; Pas., I, 1988, 355; vgl. echter Arbh. Brussel, 7 oktober 1986,
T.S.R., 1987, 348). Geschillen betreffende parlementaire vergoedingen
vallen ook buiten de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (Cass., 17
oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 173; Pas., 1989, I, 156; R. W., 1988-89,
1164; J.T., 1989, 259; J.T.T., 1989, 157). De arbeidsrechtbank werd
bevoegd verklaard om uitspraak te doen over een geschil tussen een mutualiteit en een aangesloten lid over de bijkomende dagvergoeding (Arbrb.
Dinant, 5 januari 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 185). De terugvordering van
ten onrechte uitgekeerde kinderbijslagen behoort tot de bevoegdheid van
de arbeidsrechtbank (Vred. Eeklo, 11 mei 1989, T.G.R., 1989, 162). Dit
rechtscollege is eveneens bevoegd om kennis te nemen van een vordering
van een gepensioneerde tegen zijn gewezen werkgever tot verhoging van een
aanvullend extralegaal pensioen (Arbrb. Antwerpen, 17 mei 1990, R. W.,
1990-91, 758). De arbeidsrechtbank werd echter onbevoegd verklaard om
zich uit te spreken over de eis van een verzekeringsorganisme strekkend tot
het bekomen van terugbetaling van ten onrechte betaalde prestaties vanwege
een zorgenverstrekker (Cass., 30 mei 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1262; Pas.,
1988, I, 1172; R. W., 1988-89, 646, noot; J. T., 1989, 258; anders: Arbrb.
Nijvel, 24 juni 1985, Soc. Kron., 1986, 315; J.T.T., 1986, 94, noot P.G.;
Arbh. Bergen, 20januari 1987, J.T.T., 1987, 297; Arbrb. Namen, 22maart
1988, Soc. Kron., 1989, 217, advies O.M.). Ook inzake de toekenning van
een bestaansminimum is de arbeidsrechtbank bevoegd (Arbrb. Antwerpen,
23 oktober 1980, R. W., 1982-83, 374, noot; zie tevens Pas. H., ,Bestaansminimum (wet van 7 augustus 1984) en bevoegdheid van de arbeidsgerech-
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ten. Is er reden toe deze bevoegdheid aan de arbeidsgerechten te onttrekken?", R. W., 1984-85, 1483). Of de arbeidsrechtbank bevoegd is om kennis
te nemen van een eis ingesteld door een interbedrijfsgeneeskundige dienst
tegen een werkgever met betrekking tot bij de wet vastgestelde retributies
wordt betwist. De Arrondissementsrechtbank te Brugge acht de arbeidsrechtbank bevoegd (Arrondrb. Brugge, 20 februari 1982, T.S.R., 1982, 556;
Arrondrb. Brugge, 23 september 1988, R. W., 1988-89, 821, noot Dhaeyer,
G., ,Arbeidsgeschillen en geschillen betreffende werkgeversretributies en
arbeidsgeneeskundige diensten"), terwijl de Arrondissementsrechtbank te
Gent de bevoegdheid van dit rechtscollege ter zake uitsluit (Arrondrb. Gent,
2 mei 1983, R. W., 1983-84, 2625, noot; T.S.R., 1983, 421; zie in dezelfde
zin: Arbrb. Gent, 19 maart 1984, T. Vred., 1984, 276 en T.S.R., 1984, 345).
Het Hof van Cassatie sloot zich bij laatstgenoemde rechtspraak aan: de
arbeidsgerechten zijn ter zake niet bevoegd, hoewel ze wei uitspraak doen
inzake de administratieve geldboeten die op dezelfde wetgeving gesteund
zijn (Cass., 29 september 1989, Arr. Cass., 1989-90, 146, concl. Krings;
Pas., 1990, I, 129; R. W., 1989-90, 745, J. T. T., 1990, 178). De arbeidsrechtbank werd eveneens onbevoegd verklaard om kennis te nemen van betwistingen in verband met de toekenning van de aanpassingspremies bepaald
door K.B. 15 oktober 1979 (namelijk de financiele steun aan werkgevers die
sommige werklozen, jonge werklozen, stagiairs of leerlingen tewerk stellen)
(Arbrb. Brussel, 16 december 1983, J.T.T., 1984,275 en J.T., 1984, 537).
102. Inzake sociale zekerheid is de scheiding tussen de bevoegdheid van de
arbeidsrechtbank en van de administratieve rechtscolleges niet altijd zeer
duidelijk. Niettemin kan gesteld worden dat zodra het geschil een subjectief
recht betreft, de arbeidsrechtbank bevoegd is. Het komt immers aan de
rechter toe elke beslissing van welke sociale-zekerheidsinstelling ook over
een recht tot uitkering op haar wetmatigheid te toetsen (zie Cass., 5
september 1973, Arr. Cass., 1974, 12; Pas., 1974, I, 7; J.T.T., 1974,55 en
T.S.R., 1974, 34; Cass., 28 november 1977, Arr. Cass., 1978, 353; Pas.,
1978, I, 338; Cass., 17 mei 1978, Arr. Cass., 1978, 1081, concl. Adv.-Gen.
Lenaerts, H.; Pas., 1978, I, 1052 en R. W., 1978-79, 1279). Aldus behoort
de toetsing van de wettelijkheid van een beslissing van het beheerscomite
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot de materiele bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank (Cass., 29 januari 1981, Arr. Cass., 1981, 582;
Pas., 1981, I, 565; R. W., 1981-82,2408 en J.T.T., 1981, 179, noot; concl.
Proc.-Gen. Dumon, Arr. Cass., 1981, 582 en R. W., 1981-82, 2823; Cass.
18 mei 1981, Arr. Cass., 1980-81, 1077; Pas., 1981, I, 1076; R. W., 1981-82,
1117, nootVanLangendonck, J., en T.S.R., 1981, 404; Cass., 22juni 1981,
Arr. Cass., 1980-81, 1228; Pas., 1981, I, 1214; Cass. 21 september 1981,
Arr. Cass., 1981-82, 108; Pas., 1982, I, 102; In dezelfde zin: R.v.S., 30
oktober 1979, J.T.T., 1980, 80; R.v.St., 16 december 1981, Arr. R.v.St.,
1981, 1771; Arbrb. Charleroi, 19 februari 1982, J.T.T., 1982, 252, noot
Gosseries, P., Rev. Reg. Dr., 1982, 264; Arb h. Bergen, 3 september 1982,
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J.T.T., 1983,326, noot O.D.L.; Arbh. Luik, 22 maart 1985, Soc. Kron.,
1985, 299; Arbh. Luik, 1 maart 1991, J. T. T., 1992, 71, noot; zie terzake:
Gosseries, P ., ,,Le contentieux des droits ala securite sociale au sens large'',
in L 'evolution du droit judiciaire au travers des contentieux economique,
sociale et familial, Brussel, 1984, 729-731, nrs. 49-54 en ,Contentieux de
la securite sociale: competence d'attribution et saisine des juridictions du
travail. Examen de quelques arrets recents de la cour de cassation", J. T. T.,
1981, 285-294; Lambrechts, W., Geschillen vanBestuur, Antwerpen, 1982,
254-255; Petit, J ., a. w., 170-172, nrs. 255-257). De arbeidsrechtbank is
bijgevolg bevoegd om uitspraak te doen over een voorziening tegen een
beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur over een aanvraag
tot herziening op grond van art. 176 Werkloosheidsbesluit (Arbh. Antwerpen, 14 december 1989, Soc. Kron., 1990, 16). Dit rechtscollege doet ook
uitspraak over een bezwaar tegen een beslissing van het ministerie van
sociale voorzorg m.b.t. de aanvraag voor het bekomen van vermindering
van inkomstenbelasting en onroerende voorheffing (Arrondrb. Tongeren,
21 februari 1990, R. W., 1990-91,715, noot Demeestere, G., ,De bevoegdheid van de arbeidsrechtbank bij betwisting over diverse voordelen voor
minder-validen", J. T. T., 1990, 293; Pas., 1990, III, 94). Niettemin verklaarde de Raad van State zich bevoegd om kennis te nemen van een
vordering tot nietigverklaring van een beslissing van de commissie voor
vrijstelling van bijdrage voor zelfstandigen (R.v.St., 3 februari 1984, J.T.,
1984, 281, andersluidend advies J. Salmon, noot; vgl. R.v.St. 30 oktober
1979, J.T.T., 1980, 80, adv. Salmon, J.; R.v.St., 16 april 1980, Arr.
R. v.St., 1980, 500). De beslechting van een geschil nopens de schorsing van
de uitbetaling van een tegemoetkoming aan een mindervalide behoort
daarentegen ongetwijfeld tot de materiele bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (Arbrb. Dendermonde, afd. St.-Niklaas, 25 mei 1983, R. W., 1983-84,
808). In het algemeen kan men stellen dat de arbeidsrechtbank bevoegd is
om uitspraak te doen over elk geschil waarbij de eiser de schending inroept
van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die in acht moeten
genomen worden door de instellingen belast met de toepassing van de wetten
en verordeningen betreffende de sociale zekerheid (Arbh. Antwerpen, afd.
Hasselt, 13 maart 1984, R. W., 1984-85, 1876). Aldus werd de arbeidsrechtbank bevoegd verklaard om kennis te nemen van een verhaal tegen een
beslissing van het R.I.Z.I.V. (Cass., 25 november 1985, Arr. Cass., 198586, 426; Pas., 1986, I, 365).
d) Het sociaalrechtelijk kort geding
103. Het kort geding in de arbeidsrechtbank verwierf slechts moeizaam
burgerrechten (zie Demez, G., ,Le refere social", Soc. Kron., 1982, 61-73;
Keereman, , ,Ret kort geding in zaken van arbeids- en sociaal-zekerheidsrecht", J.T.T., 1990, 449-454; Leboucq, E. en Van Eeckhoutte, W., ,Het
sociaalrechterlijk kort geding", R. W., 1982-83, 1089-1108 en ,Voorlopige
maatregelen en procedure inzake sociaalrechterlijk kort geding", Orienta-
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tie, 1983, afl. 1, 2-5; Petit, J., a.w., 255, nr. 412; Rommel, G., ,Bevoegdheid, urgentie en voorlopigheid in bet sociaal kart geding. Tendenzen en
perspectieven", J. T. T., 1982, 65-72). Het feit dat de paritaire samenstelling
van de arbeidsgerechten onbestaande is in kart geding, is hieraan zeker niet
vreemd (zie Kart ged. Arbrb. Mechelen, 30 oktober 1985, T.S.R., 1986,
253). Inzake sociale zekerheid en bij (individuele) arbeidsgeschillen kan de
arbeidsrechter in kart geding tussenkomen. Wanneer een administratieve
beslissing inzake sociale zekerheid kennelijk onwettelijk is of bet subjectief
recht van de betrokkene miskent, kan de rechter in kart geding bij urgentie
een veroordeling tot betaling van de uitkeringen uitspreken (Kart ged. Rb.
Luik, 5 november 1990 en 21 november 1990, Soc. Kron., 1991, 279). De
arbeidsrechter in kart geding kan aan een werknemer bet verbod opleggen
zijn werkgever tijdens een loopbaanonderbreking te beconcurreren (Kart
ged. Arbrb. Charleroi, 21 januari 1987, J.T.T., 1987, 251, noot). Hij is
bevoegd om de uitdrijving van een ontslagen concierge uit een haar ter
beschikking gesteld appartement te bevelen (Arbh. Brussel, 10 juli 1990,
Soc. Kron., 1991, 30, noot). Hij kan bijvoorbeeld een maandelijkse provisie
op bet door bet O.C.M.W. uit te betalen bestaansminimum toekennen
(Kart ged. Arbrb. Brussel, 29 mei 1983, J. T. T., 1984, 111; Kart ged. Arbrb.
Namen, 13 februari 1987, J.L.M.B., 1987, 695). Oak kan hij verbieden een
werknemer met een circulaire cheque uit te betalen (Arbh. Luik, 3 juni 1983,
Soc. Kron., 1983, 300; J.T.T., 1984,271, noot; Jur. Liege, 1983,500, noot
De-Leval,- G. ;-zie ook-Kort-ged.--Arbrb. Charleroi,l6-deGember 1983, Rev.
Reg. Dr., 1984, 73). De overplaatsing van een personeelslid van een openbare dienst kan geschorst worden in afwachting van een uitspraak van de Raad
van State. Zijn relntegratie in zijn vorige betrekking kan bevolen worden
(Kart ged. Rb. Brussel, 21 december 1990, Soc. Kron., 1991, 318, noot
Jacqmain, J.). De inhouding van bet vakantiegeld is een feitelijkheid
waaraan de arbeidsrechter in kart geding een einde kan stellen (Kart ged.
Arbrb. Brussel, 28 oktober 1982, J. T. T., 1983, 72; vgl. Arbh. Luik, 12 juni
1984, Jur. Liege, 1984, 475; over inhoudingen: Arrondrb. Gent, 12 november 1990, T.S.R., 1991, 55). Hij kan ook een voorschot op bet gevorderd
bedrag van een eindejaarspremie toekennen (Kart ged. Arbrb. Antwerpen,
22 januari 1987, R. W., 1987-88, 88). De arbeidsrechter in kart geding is
eveneens bevoegd om de R.P. W. te veroordelen tot betaling van een provisie
op een pensioen (Kart ged. Arbrb. Tongeren, 11 december 1984, R. W.,
1985-86, 681). Er kan urgentie bestaan om in kart geding te bevelen een
invaliditeitsuitkering tijdelijk door te betalen (Kart ged. Arbrb. Gent, 16
oktober 1985, T.S.R., 1986, 252). De arbeidsrechter in kart geding kan de
voorlopige toekenning (Arbh. Luik, 6 mei 1986, Soc. Kron., 1987, 77) of
een voorschot op werkloosheidsuitkeringen bevelen (Arbh. Gent, 29 juni
1987, Soc. Kron., 1989, 373). Zo oak kan de verdere uitbetaling van loon
aan een ontslagen beschermde werknemer in kart geding bevolen worden
(Arbh. Luik, 6 december 1983, T.S.R., 1984, 316, noot Trine, A.). De
R. V .A. wordt in kart geding, onder verbeurte van een dwangsom, veroor-
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deeld tot afgifte van een werkloosheidsattest (Arbh. Brussel, 10 augustus
1988, Soc. Kron., 1989, 54). De arbeidsrechter in kart geding kan een
lijkschouwing bevelen als een oorzakelijk verband tussen een arbeidsongeval en het overlijden als mogelijk voorkomt (Arbh. Gent, 10 juli 1985,
T.S.R., 1986, 256).
104. Zo lang de collectieve arbeidsgeschillen onttrokken blijven aan de
rechtsmacht van de arbeidsgerechten, kan het sociaalrechterlijk kart geding
nag geen volwaardige rol vervullen (zie over deze problematiek: Laenens,
J., ,De rechter in kart geding: laatste bolwerk inzake collectieve geschillen", in Actuele problemen van het arbeidsrecht 3, 1990, 291, 310). Nochtans kan de overheidsrechter intervenieren naar aanleiding van een collectief
arbeidsgeschil. Subjectieve of materiele rechten van de werkgever, van de
werknemers, ja zelfs van derden kunnen hierbij in het gedrang komen. De
beslechting van geschillen die ontstaan ter gelegenheid van een collectief
geschil bij de aanwending van bepaalde actiemiddelen behoort onbetwistbaar tot het imperium van de rechterlijke macht. Bijgevolg verklaarden een
aantal rechters zich ten onrechte zonder rechtsmacht omdat wat gevorderd
werd, m.n. de stopzetting van een syndicale actie, zoals een bedrijfsbezetting, een werkstaking of een lock-out, onlosmakelijk vervlochten is met een
collectief arbeidsgeschil (zie onder meer: Kart ged. Arbrb. Namen, 11
februari 1976, Jur. Liege, 1975-76, 255 en R.C.J.B., 1979, 581, noot
Magrez, M., ,L'occupation d'usine: une voie de fait repn!hensible ou
l'exercice d'un droit"; Kart ged. Arbrb. Luik, 20 november 1978, J.T.T.,
1979, 122; Kart ged. Arbrb. Charleroi, 7 mei 1979, J. T. T., 1979, 184, adv.
O.M.; Kart ged. Arbrb. Gent, 13 maart 1981, R. W., 1981-82, 1683; Voorz.
Rb. Verviers, 9 juli 1981, J.T.T., 1982, 74, noot Rommel, G.; Kart ged.
Rb. Tongeren, 15 maart 1982, J.T.T., 1982, 331; Kart ged. Rb. Charleroi,
24 augustus 1987, J.L.M.B., 1987, 1507, noot; T.S.R., 1987, 476 en Soc.
Kron., 1988, 156; Kart ged. Rb. Brussel, 11 september 1987, Soc. Kron.,
1988, 167; Kart ged. Arbrb. Luik, 16 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 604 en
J. T. T., 1987, 38). Talrijke voorbeelden uit de recente rechtspraktijk tonen
overduidelijk aan dat de overheidsrechter er doorgaans niet voor terugschrikt daadwerkelijk te intervenieren in collectieve arbeidsgeschillen en de
aanwending van bepaalde actiemiddelen te sanctioneren. Aldus werden
maatregelen bevolen - op vraag van de werkgever - ter bescherming van
fabrieks- en zakengeheimen bij door de bezettende arbeiders georganiseerde
opendeurdagen (Kart ged. Arbrb. Luik, 11 juni 1982, J.T.T., 1983,231 en
Jur. Liege, 1986, 595 en Soc. Kron., 1982, 383, noot Cuvelliez, M.-Th.; zie
tevens Kart ged. Rb. Luik, 3 en 18 januari 1984, Jur. Liege, 1986, 598),
ter beveiliging van het bedrijfsmaterieel (Kart ged. Arbrb. Verviers, 22
december 1981, J.T.T., 1982,73, noot Rommel, G.), ter voorkoming van
vernielingen (Kart ged. Rb. Luik, 29 oktober 1986, Jur. Liege, 1986, 610),
tot verwijdering van bederfelijke stocks uit het bezette bedrijf (Kart ged.
Rb. Luik, 26 september 1985, Jur. Liege, 1986, 603), ter verzending van
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afgewerkte produkten aan het clienteel (Kort ged. Rb. Luik, 12 november
1986, T.S.R., 1987, 488) enter vrijwaring van de vrije toegang voor derden
(Arbh. Bergen, 9 december 1986, J.T.T., 1987, 134; J.L.M.B., 1987, 310
en T.S.R., 1987, 459; Kortged. Rb. Antwerpen, 30juni 1987, T.S.R., 1987,
459) enniet-stakendewerknemers (Voorz. Rb. Brussel, 12mei 1991, J. T.T.,
1992, 412). Ook vorderingen van derden naar aanleiding van een collectief
geschil behoren tot de rechtsmacht van de overheidsrechter: deze kan een
staking of bedrijfsbezetting van werknemers verbieden op vraag van de
eigenaar van de bedrijfsgebouwen (Kart ged. Rb. Charleroi, 23 november
1987, J.L.M.B., 1987, 1510, noot en Soc. Kron., 1988, 170; vgl. Kort. ged.
Rb. Charleroi, 23 december 1987, Soc. Kron., 1988, 157; Voorz. Rb. Luik,
14 december 1989, J. T., 1990, 405; Cah. Dr. Jud., 1992, 15; Kort ged. Rb.
Luik, 22 februari 1990, Cah. Dr. Jud., 1992, 14; Zie Vannes, V., ,Les
Iimites portees a I' exercice de la greve par les tribunaux", Cah. Dr. Jud.,
1992, 6-13) of van een mede-contractant van de werkgever (Brussel, 3
december 1987, J. Proc., 1987, afl. 121, noot De Keyser, P., J.T., 1988,
157 en]. T. T., 1988,213, noot Vannes, V.; anders: Kort ged. Rb. Charleroi,
24 augustus 1987, J.L.M.B., 1987, 1507, noot; T.S.R., 1987, 476 en Soc.
Kron., 1988, 156).
105. De meeste auteurs keuren voormelde rechtspraak nagenoeg unaniem
goe<I _(gles~eLJ_. el! l'Je1Jpr~z, V'_!_ ,_,_I_nterven_!i_o_ns_!!ouvelle_s_d!l ju~~ en <l!oit
du travail", DAOR, nr. 10, (87), 93, nr. 22 en 96, nrs. 36 en 37; Lagasse,
F. en Vannes, V., ,Occupation d'entreprise, voie de fait et pouvoir judiciaire", J.T.T., 1988, (105), 110; Lindemans, D., a.w., 316, nr. 573; Van
Compernolle, J., a.w., Ann. Dr. Louvain, 1989, 170-171; Vannes, V.,
,Conflit collectif et droits subjectifs", J. T. T., 1988, 215-219). Hun eensgezindheid is echter ver zoek m.b.t. de interventie van de overheidsrechter ter
beslechting van het collectief geschil zelf (vgl. Pertry, V., ,Staking: een
feitelijkheid die in kort geding verboden kan worden?", Soc. Kron., 1988,
(176), 177). Nochtans onttrekt geen enkele grondwettelijke of wettelijke
bepaling, noch algemeen rechtsbeginsel de collectieve geschillen aan de
rechtsmacht van de hoven en de rechtbanken (Brussel, 3 december 1987,
J. Proc., 1987, afl. 121, 29, noot De Keyser, P .; J. T., 1988, 157 en J. T. T.,
1988, 213, noot Vannes, V.; zie tevens Kort ged. Rb. Luik, 12 november
1986, T.S.R., 1987, 488 en fur. Liege, 1986, 705; vgl. Gent, 12 maart 1981,
R. W., 1981-82, 1683; Kort ged. Rb. Brussel, 12 februari 1988, Soc. Kron.,
1988, 174, noot Pertry, V.; in dezelfde zin: Dispersyn, M., ,L'article 6.1
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Iibertes
fondamentales et les articles 92 et 93 de la Constitution a l'epreuve des
conflits collectifs du travail", in Les conflits col/ectifs en droit du travail,
Gillardin, J. en Vander Vorst, P. (eds.), Brussel, 1989, 13-38; Dispersyn,
M., ,Observations sur !'intervention du pouvoir judiciaire dans les conflits
collectifs du travail prenant Ia forme d'une greve", Jura Falconis, 1987-88,
319-347; anders: Demez, G., ,Les conflits collectifs du travail a l'epreuve
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du pouvoir judiciaire", in a. w., Gillardin, J., en Vander Vorst, P. (eds.),
(39), 70).

106. Uit de recente rechtspraak blijkt dat de arbeidsrechter in kort geding
slechts zelden geadieerd wordt (zie onder meer: Kort ged. Arbrb. Verviers,
22 december 1981, J.T.T., 1982, 73, noot Rommel, G.; Kort ged. Arbrb.
Luik, 11 juni 1982, J.T.T., 1983, 231 en Jur. Liege, 1986, 595; Arbh.
Antwerpen, 9 mei 1984, Soc. Kron., 1984, 605, noot Jacqmain, J.). Doorgaans wordt het collectief arbeidsgeschil aanhangig gemaakt bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (zie i. v .m. een bedrijfsbezetting: Kort
ged. Rb. Turnhout, 24 oktober 1985, Soc. Kron., 1988, 153; Antwerpen,
9 maart 1987, Soc. Kron., 1988, 154; Bergen, 2 maart 1988, J. T., 1988, 361;
J.T.T., 1988, 209, noot; Soc. Kron., 1988, 160; J. Proc., 1988, afl. 127,
28; T. Vred., 1988, 301) op grond van zijn volheid van bevoegdheid (zie
i.v.m. het voorwaardelijk karakter ervan: nr. 91).
107. Inzake bedrijfsbezetting is de bevoegdheidsregeling niet zo evident. De
vraag rijst immers of de vrederechter op grond van art. 591, 1e Ger. W.
in geval van een bedrijfsbezetting door de werknemers de uitdrijving kan
bevelen op verzoek van wie eigenaar is van de bezette bedrijfsgebouwen.
De rechtspraak heeft deze vraag overwegend positief beantwoord (zie onder
meer: Vred. Grivegnee, 8 juli 1982, Soc. Kron., 1982, 387, noot Cuvelliez,
M.-Th. en Jur. Liege, 1986, 615; Vred. Luik, 5 januari 1984, Jur. Liege,
1986, 612; Kort ged. Rb. Luik, 25 april1984, Jur. Liege, 1986, 602; Vred.
Grivegnee, 3 mei 1984, Jur. Liege, 1986, 620): de bedrijfsbezetting is een
bezetting zonder recht noch titel, waaraan de vrederechter een einde kan
stellen, ook als deze bezetting het gevolg is van een collectief arbeidsconflict.
W. Rauws sluit zich de lege lata bij deze rechtspraak aan (,De materiele
bevoegdheid tot uitdrijving in geval van bedrijfsbezetting", R. W., 1987-88,
(137), 143; zietevens: Lagasse, F. en Vannes, V., a.w., J.T.T., 1988, (105),
110-111). De aantasting van het eigendomsrecht vormt volgens hem de
bevoegdheidsgrond voor de vrederechter. Dit standpunt wordt door talrijke
auteurs aangevochten (Demanet, G., ,Reflexions sur le droit de greve dans
le secteur prive", J. T. T., 1988, (397), 404, nr. 254; Dubois, B., ,Juridische
benadering van het collectief geschil", T.S.R., 1987, (377), 397-398,
nrs. 32-33; Humblet, P., ,Het boemerangeffect van de tolerantie: van
repressie naar preventie in het collectief arbeidsconflictenrecht", OR, 1989,
(102), 103; Jacqmain, J., ,Occupation d'un navire et refere social", Soc.
Kron., 1984, 611). Het gaat inderdaad niet om een eigendomsgeschil, doch
wei een arbeidsgeschil. Daarbij komt nog dat de vrederechter enkel bevoegd
kan zijn bij de bezetting van een onroerend goed (Rauws, W., a. w., R. W.,
1987-88, (137), 141, nr. 5; Lagasse, E. en Vannes, V., a.w., J.T.T., 1988,
(105), 111, vn. 65). Quid in geval van de bezetting van een zeeschip? De
arbeidsrechter in kort geding verklaarde zich volkomen terecht bevoegd
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(Kart ged. Arbrb. Antwerpen 4 mei 1984, Eur. Vervoerr., 1984, 521; Arb h.
Antwerpen, 9 mei 1984, Soc. Kron., 1984, 605, noot Jacqmain, J.).

4. De Rechtbank van Koophande/
a) Algemene bevoegdheid
108. De rechtbank van koophandel is slechts bevoegd om kennis te nemen
van geschillen tussen kooplieden betreffende daden van koophandel, indien
de voorwaarden van art. 573, 1e, Ger. W. cumulatiefvervuld zijn. Minstens
de verweerder (zievoor art. 573, 2e lid, Ger. W.: nr. 110) moet de hoedanigheid van koopman hebben. Luidens art. 1 W. Kh. is koopman al wie daden
van koophandel stelt en daarvan zijn gewoon beroep maakt. Een V.Z.W.
kan deze hoedanigheid hebben (zie onder meer: Kart ged. Kh. Brussel, 7
februari 1984, J.T., 1984,345, noot Van Bunnen, L.; R.P.S., 1984, 302).
Achter de V .Z. W. kan inderdaad een onregelmatige V. 0 .F. schuilgaan (Kh.
Gent, 6 januari 1989, T. G.R., 1989, 2). Dit is echter niet het geval, wanneer
uit de feitelijke gegevens blijkt dat de opbrengsten enkel besteed worden aan
het dekken van de algemene kosten (Arrondrb. Gent, 14 april1986, T.B.H.,
1988, 571, noot Laga, H.). De rechtbank van koophandel is niet gebonden
door een gebeurlijk andersluidende of strijdige beoordeling zowel in feite
als in rechte door een tuchtoverheid (Cass., 9 oktober 1975, Arr. Cass.,
1976, 179, Pas., 1976, I, 169 en J. T., 1975, 695). Een ,bijkomstige"
. handelsactiviteit verleent alvast_ g~en hoe_~a!ligl1eid van !c~opma_n (Arrondrb. Aarlen, 28 februari 1978, J. T., 1978, 421; vgl. Arrondrb. Gent, 2
april1979, R. W., 1979-80, 786). Aldus is de vereffenaar van een vennootschap geen handelaar (Arrondrb. Brussel, 27 december 1989, Pas., 1990,
Ill, 74). De uitbating van een rustoord voor bejaarden werd als een
objectieve daad van koophandel aangezien, wat de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel kan verklaren (Arrondrb. Gent, 3 april 1989,
T.B.H., 1989, 629). Dit rechtscollege werd eveneens bevoegd verklaard om
kennis te nemen van een rechtstreekse vordering vanwege de eigenaar van
een gebouw tegen de verzekeraar van de huurdersaansprakelijkheid (Kh.
Oudenaarde, 20 januari 1987, R. W., 1986-87, 2317, noot Dambre, M.; Kh.
Gent, 28 april 1988, T.G.R., 1989, 61).
109. Stilaan wint de stelling veld dat winstbejag niet tot het wezen van de
daad van koophandel behoort (zie Andersen, R., en Harmel, J., ,Le juge
et les activites economiques des pouvoirs publics" in L 'evolution du droit
judiciaire, Brussel, 1984, 633-676). De bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel werd bijgevolg aanvaard, zelfs bij gebrek aan enig winstbejag
inzake publiekrechtelijke rechtspersonen (zie nochtans Cambier, C., a. w.,
478-485), zoals de R.T.T. (Rb. Brussel, 23 september 1983, B.R.H., 1984,
573; in dezelfde zin: Arrondrb. Brussel, 15 mei 1972, J.T., 1972, 589 en
B.R.H., 1972, 419) en de intercommunale vervoersmaatschappijen (Kh.
Gent, 18 januari 1985, T.B.H., 1986, 454, noot Parmentier, C.; anders:
Arrondrb. Brussel, 2 februari 1981, B.R.H., 1982, noot Parmentier, C.).
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110. Bij Wet 24 juni 1970 (B.S., 21 augustus 1970) werd de bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel geprorogeerd (Krings, E., ,Reflexions
au sujet de la prorogation de competence territoriale et du for contractuel",
Rev. Dr. Int. Camp., 1978, 81; Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981, 22-24, nrs. 63-72). lngevolge
deze wetswijziging volstaat het dat enkel de verweerder de hoedanigheid van
koopman heeft. Aldus werd de rechtbank van koophandel bevoegd verklaard _om kennis te nemen van een geschil over de staat van ereloon en
kosten van een advocaat, wanneer de gedaagde client de hoedanigheid van
koopman heeft en het gevoerde rechtsgeding voor deze een handelskarakter
heeft (Arrondrb. Tongeren, 21 februari 1990, R. W., 1990-91, 338). De regel
dat de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel beperkt
blijft tot geschillen tussen kooplieden is dus niet van openbare orde (Fettweis, A., Bevoegdheid, 169, nr. 306). Dit betekent dat de rechtbank van
koophandel de keuzevrijheid van de eiser die niet de hoedanigheid van
handelaar bezit, moet eerbiedigen. Zij kan derhalve, in dat opzicht, geen
middel aanvoeren dat uit haar onbevoegdheid voortkomt. De keuze van de
eiser is onaantastbaar. Bij de beslechting van een bevoegdheidsincident,
moet de arrondissementsrechtbank de zaak echter naar de rechtbank van
eerste aanleg verwijzen, wanneer de eiser die niet de hoedanigheid van
koopman heeft, niet van zijn voorkeur voor de rechtbank van koophandel
heeft doen blijken (Arrondrb. Mechelen, 2 februari 1983, R. W., 1983-84,
2239, adv. Van Hamme). Art. 573, 2e lid, Ger. W. blijft echter van
openbare orde, wat de hoedanigheid van koopman in hoofde van de
verweerder betreft. Een exceptie van onbevoegdheid kan terzake te allen
tijde door de verweerder, die geen koopman is, opgeworpen worden (anders: Kh. Brussel, 23 februari 1979, R. W., 1979-80, 2455, noot contra
Utenens, J .).
111. De partijen hoeven geen koopman (meer) te zijn op het ogenblik van
de inleiding van hun geschil. Zelfs de verweerder moet deze hoedanigheid
dan niet meer hebben. Voldoende is dat minstens deze laatste koopman was
op het tijdstip van de litigieuze handeling (zie nr. 10). Aldus luidt thans de
rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass., 18 mei 1984, Arr. Cass.,
1983-84, 1213; Pas., 1984, I, 1135; R. W., 1984-85, 1444, noot Laenens, J.;
T.B.H., 1984, 506, noot J.P, 1984, 678). Het Hof legt aldus duidelijk de
klemtoon op de objectieve aard van de algemene bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel (Laenens, J., ,De algemene bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel", R. W., 1984-85, 1446-1448).

b) Bijzondere bevoegdheid inzake handelsvennootschappen
112. Ongeacht de hoedanigheid van de partijen en de waarde van de
ingestelde eis, neemt de rechtbank van koophandel kennis van geschillen
terzake van een handelsvennootschap tussen vennoten (art. 574, 1e Ger.
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W.)(Kh. Luik, 20 januari 1981, R.P.S., 1981, 292). De aansprakelijkheidseis ingesteld door een faillissementscurator tegen de zaakvoerder van een
P.V.B.A. wegens beweerde bestuursfouten behoort tot de bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel (Kh. Charleroi, 15 januari 1980, R.P.S.,
1980, 144, noot). Deze bevoegdheidsregel in art. 574, le Ger. W. wordt
doorgaans eerder eng gei:nterpreteerd. Aldus werd beslist dat de rechtbank
van koophandel onbevoegd is om uitspraak te doen over een vordering tot
de terugbetaling van een voorschot dat een oprichter (vennoot) van een N. V.
aan een andere oprichter (vennoot) verleende om hem in staat te stellen op
kapitaalsaandelen in te tekenen of die vol te storten (Antwerpen, 19 april
1982, R. W., 1983-84, 2635). Het volstaat ook niet dat de eiser ten gevolge
van het openvallen van een nalatenschap vermoedelijk een pakket aandelen
zal erven: hij wordt hierdoor nog geen aandeelhouder (Kart ged. Kh.
Brussel, 31 januari 1989, R.P.S., 1989, 211, noot). De rechtbank van
koophandel werd evenmin bevoegd verklaard om kennis te nemen van
geschillen nopens de overdracht van aandelen van een P. V .B.A. of van een
N.V. (Kh. Brussel, 26 januari 1978, R.P.S., 1979, 91, noot P.V.H.; Kh.
Brussel, 12 februari 1986, R.P.S., 1986, 73; Kh. Brussel, 8 juli 1986,
T.B.H., 1987, 237; R.P.S., 1986, 263; anders: Kh. Luik, 30 juni 1983,
R.P.S., 1984, 167; vgl. inzake een cooperatieve vennootschap: Rb. Brugge,
3 maart 1988, R. W., 1989-90, 22). Op te mer ken valt dat de rechtbank van
koophandel bevoegd werd verklaard, al werd de hoedanigheid van vennoot
in-hoofde-van-de-pattijen-juist-betwist (Kmt-ged.--Kh.--Brussel,27-november- - 1984, R.P.S., 1985, 81; J.T., 1984, 721). Het volstaat dat de eiser in zijn
dagvaarding een vennootschapsrechtelijk geschil aanvoert (Kart ged. Kh.
Brussel, 27 november 1984, J. T., 1984, 721). De rechtbank van koophandel
blijft echter onbevoegd inzake burgerlijke vennootschappen (Arrond(b.
Charleroi, 23 januari 1990, J. T., 1991, 69; Kart ged. Kh. Brussel, 20
februari 1990, T.R. V., 1990, 267, noot).
c) Uitsluitende bevoegdheid inzake faillissementen(6)
113. De Wet 24 maart 1975 (B.S., 14 mei 1975) heeft een einde gesteld aan
de controverse nopens de verruimde bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel inzake faillissementen. Hoewel deze wet de bewoordingen
gebruikt door de commentatoren om de draagwijdte van (oud) artikel574,
2e Ger. W. te bepalen, overneemt, wordt ze nochtans niet als interpretatieve
wet beschouwd (Zie T.P.R., 1979, 318-319, nr. 139; Cambier, C., a. w., II,
502, voetnoot 69; Bergen, 16 mei 1979, R.P.S., 1979, 158; Kh. Namen, 9
augustus 1979, Pas., 1979, III, 51; Bergen, 12 mei 1980, Pas., 1980, II, 118).
Art. 7 Ger. W. inzake uitleggingswetten is niet van toepassing (zie Cass.,

(6) Geinger, H., Colle, Ph. en Van Buggenhout, C., ,Overzicht van rechtspraak (1975-1989).
Het faillissement en het gerechtelijk akkoord", T.P.R., 1991, (407), 615 e.v., nrs. 294 e.v.;
zie ook Coppens, P. en T'Kint, F., ,Examen de jurisprudence (1984-90). Les faillites, les
concordats et les privileges", R.C.J.B., 1991, (289), 384 e.v., nrs. 61 e.v.).
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17 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 831; Pas., 1976, I, 791 enR. W., 1976-77,
831; anders: Kohl, A., ,La fin d'une controverse. La loi du 24 mars 1975
modifiant !'article 574, 2e, C.J.", J. T., 1975, 439; zie ook Fettweis, A. en
De Leval, G., Elements de Ia competence civile, Liege, 1989, XII-10,
nr. 197). Eenzelfde redenering werd gevolgd voor de geschillen in hoger
beroep (Arbh. Antwerpen, 4 april 1978, R. W., 1979-80, 1774; Luik, 5
december 1978, Jur. Liege, 1979, 217).
114. Art. 574, 2e Ger. W. schept in hoofde van de rechtbank van koophandel een uitsluitende bevoegdheid (Fettweis, A. en De Leval, G., a. w.,
XII-10, nr. 198; Cambier, C., a. w., 498). Hieruit volgt dat zelfs de rechtbank van eerste aanleg ratione materiae onbevoegd is om kennis te nemen
van vorderingen en geschillen die rechtstreeks ontstaan zijn uit het faillissement en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het
bijzondere recht dat het stelsel van het faillissement beheerst. De voorwaardelijke volheid van bevoegdheid die de rechtbank van eerste aanleg krachtens art. 568 Ger. W. geniet, moet wijken voor de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel (Gent, 23 september 1981, R. W., 198182, 2504, noot Laenens, J.). De uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank
van koophandel doorbreekt echter niet de devolutieve werking van het
hoger beroep. De faillietverklaring kan ook in boger beroep tegen een
vonnis van de rechtbank van koophandel geschieden. Het hof van beroep
gelast echter enkel aile maatregelen die art. 466 Faiil. W. voorschrijft. Het
hof moet naar de bevoegde rechtbank van koophandel verwijzen tot uitvoering van aile latere verrichtingen met betrekking tot het beheer en de
vereffening van het faillissement (Cass., 10 maart 1955, Arr. Verbr., 1955,
593).
115. Behoren onder meer (voor een enuntiatieve opsomming: Cloquet, A.,
Les concordats et Ia jaillite in Novel/es, nrs. 2653 e.v.; Verougstraete, 1.,
Manuel du curateur dejaillite, Brussel, 1979, 15, nr. 18) tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank van koophandel:
- de opneming van een schuldvordering in het al dan niet bevoorrecht
passief (art. 496 e.v. W. Kh.) (Cass., 21 november 1983, Arr. Cass.,
1983-84, 332; Pas., 1984, I, 310; R. W., 1983-84, 2262; J. T., 1985, 185;
Cass., 5 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 894; Pas., 1984, I, 767; R. W.,
1984-85,970, noot; J.T.T., 1985, 123; T.S.R., 1984, 155 en Soc. Kron.,
1984, 219; Cass., 9 december 1985, Arr.Cass., 1985-86, 512; Pas., 1986,
I, 445; J.T., 1986, 288). Aangenomen werd dat de rechtbank van
koophandel alsdan bevoegd is om zich ter beslechting van een betwisting
over de opneming van een schuldvordering uit te spreken over het
bestaan van de aangevoerde arbeidsovereenkomst (Brussel, 21 april,
1983, T.B.H., 1985, 458, noot Kohl, A.; Brussel, 11 september 1984,
T.B.H., 1985, 34);
een geschil over de vraag of een schuldvordering een schuld is van de
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boedel dan wei een schuld in de boedel (Cass., 26 februari 1981, Arr.
Cass., 1980-81, 724;Pas., 1981,1, 706;R.W., 1981-82,2835,J.T., 1981,
287);
-

een geschil nopens het bevoorrecht karakter van het honorarium van de
curator in een faillissement bij de openbare verkoping van onroerende
goederen (Beslagr. Brussel, 26 juni 1980, B.R.H., 1981, 235; Kh.
Brussel, 6 december 1983, R. W., 1984-85, 1048; vgl. Beslagr. Namen,
22 februari 1985, Jur. Liege, 1986, 276);

-

een aansprakelijkheidseis tegen de curator in een faillissement (Arrondrb. Brussel, 23 juni 1980, B.R.H., 1980, 472; Cass., 24 februari
1984, Arr. Cass., 1983-84, 799; Pas., 1984, I, 732, noot E.K.; R. W.,
1984-85, 969; J.T., 1985, 184; T.B.H., 1984, 434; Luik, 21 november
1986, T.B.H., 1987, 668);
een geschil nopens de bedrieglijke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de gefailleerde en zijn echtgenote en de nietigverklaring
ervan (Kh. Brussel, 8 december 1981, B.R.H., 1982, 393 en R.P.S.,
1982, 228);

-

een geschil betreffende de geldigheid in het Iicht van art. 448 Faill. W.
van de omzetting van een arbeidsovereenkomst voor werklieden in een
voor bedienden enige tijd voor het faillissement (Arbh. Antwerpen, 21
oktober 1986, Limb. Rechtsl., 1987, 36).

Op-te-merken valt dat een-geschil-over de-vraag-of bepaalde-onderderden
in beslag genomen goederen tot het patrimonium van de gefailleerde behoren, niet rechtstreeks uit het faillissement is ontstaan zodat de rechtbank
van koophandel niet uitsluitend bevoegd is (Arrondrb. Luik, 5 juni 1986,
Jur. Liege, 1986, 501).
116. Terecht waarschuwde A. Fettweis voor een verruiming van de exclusieve bevoegdheden van de zogenaamde uitzonderingsgerechten (Elements de
la competence civile, Liege, 1989, IV-1, nr. 81). Deze waarschuwing geldt
alvast voor de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel
inzake faillissementen (art. 574, 2e Ger. W.). Buiten kijf staat de uitsluitende bevoegdheid van dit rechtscollege om de opneming van een schuldvordering in het passief van het faillissement te bevelen (Brussel, 14 juni 1989,
R. W., 1990-91, 227; T.B.H., 1989, 951). Een strafgerecht is derhalve
onbevoegd voor recht te zeggen dat de aan de burgerlijke partij toegekende
bedragen en kosten ten laste van de gefailleerde in het al dan niet bevoorrecht passief van het faillissement dienen te worden opgenomen (Antwerpen, 22 november 1984, R. W., 1985-86, 47, noot). Betwist de curator de
schuldvordering alszodanig dan moet overeenkomstig art. 502 W. Kh. het
tussengeschil naar de bevoegde rechter verwezen worden. De beoordeling
van de gegrondheid van een aangifte van schuldvordering in een faillissement met betrekking tot de opzegging van een arbeidsovereenkomst berust
bij de arbeidsrechtbank (Kh. Namen, 19 november 1981, Rev. Reg. Dr.,
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1982, 42, noot Ullmann, Ph.). De eis tegen een curator in het faillissement
waarvan het voorwerp een arbeidsovereenkomst betreft, behoort niet tot de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (Arbrb. Gent,
9 februari 1981, J. T. T., 1981, 321; Brussel, 16 februari 1987, T.B.H., 1987,
358, noot; vgLArbh. Brussel, 13 september 1989, J.T.T., 1990, 361; zie
i.v.m. een gerechtelijk akkoord: Cass., 4 februari 1980, Arr. Cass., 197980, 657, noot; Pas., 1980, I, 650, noot). Het komt echter niet aan het
arbeidsgerecht toe te beslissen dat het als opzeggingsvergoeding verschuldigd bedrag in het passief van een faillissement wordt opgenomen (Cass.,
5 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 834; Pas., 1984, I, 767; R. W., 1984-85,
970, noot, Soc. Kron., 1984, 219; T.S.R., 1984, 155; ). Wanneer het
bevoegde rechtscollege uitspraak gedaan heeft, moet de rechtbank van
koophandel (opnieuw) geadieerd worden met het oog op de opneming ervan
in het al dan niet bevoorrecht passief van het faillissement (Arbh. Luik, 15
januari 1988, J.L.M.B., 1988, 608, noot Caeymaex, J., ,La competence
d'attribution en matiere de reconnaissance du privilege"; vgl. Arbh. Brussel, 13 september 1989, J.T.T., 1990, 361, noot; Bergen, 19 april 1988,
T.B.H., 1989, 993; Arbh. Brussel, 24 juni 1988, J.T.T., 1989, 411). Ben
huurgeschil tegen de faillissementscurator dient beslecht te worden door de
vrederechter (Cass., 26 februari 1981, Arr. Cass., 1980-81, 724; Pas., 1981,
I, 706; R. W., 1981-82, 2835; J. T., 1981, 287; Vred. Borgerhout, 19 september 1985, T. Vred., 1987, 141, noot Bosmans, M.). De uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel geldt niet voor geschillen waarvan
de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het contractenrecht (Kh.
Brussel, 23 januari 1991, T.B.H., 1991, 614).
117. W anneer de bevoegde rechter uitspraak doet over de bedragen die in
het passief van een faillissement moeten worden opgenomen, worden de
gerechtskosten vereffend. Aldus kan de arbeidsrechtbank de in het ongelijk
gestelde curator in de kosten veroordelen (Cass., 18 juni 1990, Arr. Cass.,
1990, 1176; Pas., 1990, I, 1176; R. W., 1990-91, 774, concl. Lenaerts; vgl.
Verougstraete, 1., Manuel du curateur de faillite, nr. 462; Cavenaille, P.,
,Incidence de la faillite sur les depens devant les juridictions du travail",
Ann. Dr. Liege, 1983, 158). De rechtbank van koophandel moet dan nadien
bij de opneming van de toegekende bedragen in het passief bepalen of die
kosten al dan niet bevoorrecht zijn en of ze schuldvorderingen zijn van of
in de boedel (Rb. Luik, 27 oktober 1978, Jur. Liege, 1979, 291; Arbh.
Luik, 22 april 1982, Jur. Liege, 1983, 15; Arbh. Luik, 1 december 1983,
J. T. T., 1984, 244; zie tevens Cavenaille, P., ,Incidences de la faillite sur
les depens devant les juridictions du travail", Ann. Fac. Dr. Liege, 1984,
153-176).
118. Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de betwisting nopens de
opneming in het bevoorrecht passief van een faillissement van een schuldvordering, waarvan het bestaan, noch de hoegrootheid wordt betwist,
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behoort tot het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst.
Derhalve is de rechtbank van koophandel bevoegd om daarover overeenkomstig art. 547 Faillissementswet, uitspraak te doen (Cass., 25 juni 1982,
Arr. Cass., 1981-82, 1362; Pas., 1982, I, 1268; R. W., 1982-83, 2703; vgl.
Beslagr. Brussel, 26 juni 1980, B.R.H., 1981, 235; Arrondrb. Tongeren, 13
januari 1982, B.R.H., 1982,507, noot Y.D.). Dejuistheid vandit standpunt
kan betwist worden (zie Heurterre, P ., ,Overzicht van rechtspraak. Voorrechten en hypotheken", T.P.R., 1978, 1181, nr. 51 en T.P.R., 1992,
(1261), 1323-1326, nr. 62; Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten
naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981, 38, nr. 128 en ,Kroniek van het
gerechtelijk recht (1982-83)", R. W., 1983-84, (1461), 1466). Art. 547 Faillissementswet moet met het art. 574, 2e Ger. W. samengelezen worden. De
gegevens voor de oplossing van de betwistingen over het voorrecht bevinden
zich immers niet in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement
beheerst. Het onderscheid tussen de voorrechten waarvan de gegevens voor
de oplossing zich al dan niet in de Faillissementswet bevinden, is derhalve
relevant (R.P.D.B., tw. Competence en matiere civile et commerciale,
nrs. 608 e. v .). Een geschil over de rang van het voorrecht behoort daarentegen zonder twijfel tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van
koophandel (Fredericq, L. en S., a. w., IV, 78, nr. 2134 in fine en 526, vn.
1, anders: Gent, 12 februari 1981, B.R.H., 1982, 298, noot contra Petit,
J.).
119. Een geschil met betrekking tot de door de faillissementscurator voortgezette handelsactiviteiten van de gefailleerde behoort niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (anders: Gent, 19 maart
1981, Pas., 1981, II, 88). Enkel krachtens de algemene bevoegdheidsregel
van art. 573 Ger. W. neemt dit rechtscollege kennis van het geschil waarvan
het voorwerp betrekking heeft op de werkzaamheden van de curator die de
handelsactiviteiten van een gefailleerde heeft voortgezet en waarvan de
waarde 50.000 frank te boven gaat (Cass., 24 december 1982, Arr. Cass.,
1982-83, 564, Pas., 1983, I, 511; R. W., 1983-84, 1001). Het geschil betreffende de uit een dading aangegaan door een faillissementscurator voortspruitende verbintenissen behoort evenmin tot de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel (Arrondrb. Brussel, 2 maart 1981,
B.R.H., 1981, 517). Behoort evenmin tot de uitsluitende bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel de tegenspraak van een faillissementscurator
tegen de rangregeling na een openbare verkoping van het onroerend goed
van de gefailleerde. Een aantal rechtbanken van koophandel denken er
nochtans anders over: niet de beslagrechter, doch wel de rechtbank van
koophandel dient de betwisting te beslechten (Kh. Luik, 12 januari 1982,
T.B.H., 1984, 439, noot C.P.; Kh. Brussel, 8 februari 1983, T.B.H., 1984,
444, noot; Kh. Charleroi, 23 februari 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 350, noot
T'Kint, F.; vgl. Arrondrb. Charleroi, 11 december 1984, J.T., 1986, 349;
Arrondrb. Charleroi, 21 februari 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 332).

1574

120. Valt de aansprakelijkheidseis ingesteld door de faillissementscurator
tegen de bestuurder(s) en/of oprichter(s) van een gefailleerde vennootschap
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel? De
meningen waren terzake verdeeld. De meerderheid van de auteurs aanvaardden de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel om
uitspraak te doen over een dergelijke eis gesteund op de art. 35, 6e, 63ter,
123, 7e en 133bis Vennootschappenwet (Coppens, P. en T'Kint, F.,
,Examen de jurisprudence (1979-1983), les faillites et les concordats",
R. C.J.B., 1984, 497, nr. 60; Dumon, Y, ,Des faillites, banqueroutes, sursis
et concordats. Evolutions. Tendances et souhaits de reforme", J. T., 1982,
188; Fettweis, A., Kohl, A. en De Leval, G., a. w., 1983, 107, voetnoot 3;
Fredericq, L. enS., a. w., 1981, IV, 524, nr. 2661; T'Kint, F., ,Laresponsabilite des dirigeants de societes anonymes et des societes de personnes a
responsabilite limitee", Rev. Reg. Dr., 1980, 115; Verougstraete, I., ,L'action en comblement du passif", in Les creanciers et le droit de Ia faillite,
1983, 442 e.v.). De stelling dat deze eis ontsnapt aan het bijzonder recht
dat het stelsel van het faillissement beheerst (Ronse, J., ,La responsabilite
facultative des administrateurs et gerants en cas de faillite avec insuffisance
d'actif", R.P.S., 1979, 306) vond weinig navolging in rechtspraak (zie
nochtans: Arrondrb. Charleroi, 15 juni 1977, R.P.S., 1978, 228; Rb.
Kortrijk, 2 oktober 1980, B.R.H., 1981, 630, noot). De uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel is terzake ingeburgerd (Arrondrb. Brugge, 5 november 1982, T.B.H., 1984, 32 en J.T., 1984, 248,
noot Ronse, J.; Kh. Brussel, 14 februari 1983, T.B.H., 1984, 602, noot en
R.P.S., 1983, 326; Kh. Brussel, 17 mei 1983, T.B.H., 1984, 554, noot;
Arrondrb. Verviers, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983,421, noot De Leval, G.;
Brussel, 17 januari 1984, R. W., 1985-86, 1359; Arrondrb. Gent, 8 oktober
1984, T.B.H., 1986, 62, noot; Arrondrb. Brussel, 27 april 1987, T.B.H.,
1990,448, nootParmentier, C.; Kh. Brussel, 27 januari 1988, T.R. V., 1988,
220, noot Lievens, J.; Kh. Brussel, 14 februari 1989, T.R. V., 1989, 436,
noot; Arrondrb. Charleroi, 21 maart 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 333; Kh.
Gent, 23 maart 1990, T.B.H., 1991, 59). J. Ronse heeft zich ook bij de
meerderheidsopvatting aangesloten (,,La competence du tribunal de commerce pour connai'tre des actions du curateur de faillite fondees sur les
articles 35, 6e, 123, 7e et sur les articles 63 ter et 133 bis des lois coordonnees
sur les societes commerciales", noot onder Arrondrb. Brugge, 5 november
1982, J. T., 1984, 248). Het Hof van Cassatie heeft een punt gezet achter
de jarenlange discussie. Het heeft bevestigd dat de rechtbank van koophandel als faillissementsrechter uitsluitend bevoegd is om uitspraak te doen over
een aansprakelijkheidsvordering gebaseerd op art. 123, 2e lid, 7e Vennootschappenwet (Cass., 7 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 948; Pas., 1986,
I, 862; R. W., 1985-86,2706, concl. Du Jardin, J.; J.T., 1987, 43; T.B.H.,
1986, 364). Weliswaar deed het Hof van Cassatie enkel uitspraak over een
eis ex art. 123, 7e Venn. W. Geredelijk kan men echter aannemen dat
dezelfde oplossing kan worden gekozen voor de vorderingen gestoeld op de
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art. 35, 6e, 63ter en 133bis Venn. W. (zie noot onder Cass., 7 maart 1986,
T.B.H., 1986, 366).
d) Bijzondere bevoegdheid inzake zee- en binnenvaart
121. Een vordering tot betaling van een bedrag van 33.930,-F voor werken
uitgevoerd aan een zeeschip werd niet als een vordering inzake zee- en
binnenvaart aangezien, maar eenvoudigweg als een vordering in uitvoering
van werken op grond van een aannemingsovereenkomst. De rechtbank van
koophandel werd bijgevolg onbevoegd verklaard (Arrondrb. Antwerpen,
24 maart 1987, R. W., 1987-88, 828, noot; anders: Arrondrb. Brugge, 2 april
1976, R. W., 1976-77, 440, noot C.). Daarbij komt nog dat art. 574, 7e Ger.
W. dat bepaalt dat de rechtbank van koophandel, zelfs wanneer partijen
geen handelaar zijn, kennis neemt van de vorderingen inzake zee- en
binnenvaart en inzonderheid van het onderzoek van de schuldvorderingen
bij verdeling van de gelden voortkomend van de toewijzing van een in beslag
genomen vaartuig (Beslagr. Gent, 22 april 1985, T.G.R., 1985, 90), geen
uitsluitende bevoegdheid toekent aan dit rechtscollege (Cass., 26 maart
1982, Arr. Cass., 1981-82, 933; Pas., 1982, I, 886; R. W., 1981-82, 2887;
Rechtspr. Antw., 1983-84, 121; Bur. Vervoerr., 1982, 529, noot Goossens,
M., Wijffels, R. en Suhr, A.). Tenslotte valt op te merken dat art. 574, 7e
Ger. W. niet geldt voor geschillen m.b.t. zeilplanken, vermits deze niet als
vaartuigen kunmm aangezien worden (Arrondrb. Antwerpen, 9 oktober
1990, T.B.B.R., 1991, 661).

e) In hoger beroep
122. Beslist werd dat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel in
hoger beroep beperkt is tot de geschillen die tot de algemene bevoegdheid
van de vrederechter behoren (art. 590 Ger. W.). Hoger beroep tegen een
vonnis van de vrederechter nopens de handelshuur behoort volgens deze
rechtspraak enkel tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg
(Arrondrb. Gent, 1 oktober 1979, B.R.H., 1980, 74, noot contra LV.; vgl.
Arrondrb. Brussel, 22 januari 1979, B.R.H., 1979, 235; Arrondrb. Mechelen, 7 mei 1980, R. W., 1980-81, 685, eensluidend advies Van Hamme en
Pas., 1980, III, 45). De wet maakt echter terzake geen onderscheid tussen
de algemene, de bijzondere en de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter (in die zin: Kh. Brussel, 20 juli 1989, J.L.M.B., 1990, 368). De
meningen blijven niettemin verdeeld. Terwijl enerzijds de rechtbank van
koophandel aangewezen wordt als appelrechter in een geschil inzake handelshuur (Arrondrb. Mechelen, 12 april 1989, T.B.B.R., 1991, 87; Kh.
Brussel, 20 juli 1989, J.L.M.B., 1990, 368), wordt anderzijds ter zake de
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg geponeerd (Arrondrb.
Brussel, 2 april 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 174).
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f) Het commercieel kort geding(7)

123. Het commercieel kort geding geniet een ruime belangstelling, zeker nu
geponeerd wordt dat art. 573, laatste lid Ger. W. ook van toepassing is op
het kort geding in de rechtbank van koophandel: enkel de verweerder moet
de hoedanigheid van handelaar hebben (Kort ged. Kh. Gent, 13 juli 1989,
T.G.R., 1990, 160).
124. In het vennootschapsleven bekleedt de voorzitter van de rechtbank van
koophandel een belangrijke plaats (Zie Demeyere, L., , ,De tussenkomst van
de voorzitter van de rechtbank in het Ieven van een onderneming. Het
vooroordeel dat geen vooroordeel schept", E.S. T., 1987, 77-94; Horsmans,
G., ,Le juge des refen!s et le droit des societes", R.P.S., 1969, 47-62; Raes,
S., ,Het kort geding in vennootschapszaken", T.R. V., 1988, 327-339). De
door hem bevolen voorlopige maatregelen mogen echter geenszins de werkzaamheden van de vennootschap verstoren (Kort ged. Kh. Luik, 13 januari
1986, T.B.H., 1987, 447, noot). De rechter in kort geding blijft best
voorzichtig inzake vennootschappen (Kort ged. Kh. Kortrijk, 14 maart
1988, T.B.H., 1988, 580). In beginsel kan hij slechts ingrijpen indien b.v.
de belangen van de minderheidsaandeelhouders flagrant worden miskend
(Zie Neefs, L. en Blommaert, D., ,Bevoegdheid van de rechter in kort
geding bij misbruik van minderheidspositie", T.R. V., 1989, 346-348). Zijn
controle is slechts marginaal (Kort ged. Kh. Gent, 18 mei 1988, T.G.R.,
1988, 79; T.R. V., 1988, 300, noot; R.P.S., 1988, 248, noot Coppens, P.;
T.B.H., 1989, 186, noot; Kort ged. Kh. Brussel, 2maart 1988, R.P.S., 1988,
197). Vanzelfsprekend kan hij aan een vennoot geen welbepaald stemgedrag
op de algemene vergadering van een N. V. opleggen (Kort ged. Kh. Doornik,
17 februari 1989, R.P.S., 1989, 75; vgl. Brussel, 23 maart 1989, T.B.H.,
1990, 326, noot Romain, J.; anders: Kort ged. Kh. Brussel, 26 februari
1991, T.B.H., 1991, 922). De rechter in kort geding mag in vennootschapszaken slechts tussenkomen bij heel dringende en speciale aangelegenheden
die de toepassing van de normale vennootschapsrechtelijke beleidsregels
onmogelijk maken (Kort ged. Kh. Brussel, 20 juni 1990, T.R. V., 1991, 51,
noot Tilleman, B., ,Ret restrictief karakter van de aanstelling van een
voorlopige bewindvoerder geillustreerd''; Kort ged. Kh. Veurne, 16 oktober
1991, T.R. V., 1991, 532). Het volstaat dat de eiser in zijn dagvaarding een
vennootschapsrechtelijk geschil aanvoert (Kort ged. Kh. Brussel, 27 november 1984, J.T., 1984,721 enR.P.S., 1985, 81; Brussel, 3 januari 1985, J.T.,
1985, 73). De rechter in kort geding kan:
- de publikatie van uittreksels van de beslissingen van de raad van bestuur
(7) Duplat, L., , Tussenkomst van de voorzitter van de rechtbank van koophandel in handelszaken, meer in het bijzonder in kort geding", T.P.R., 1986, 653-667; Peron, B. en Scholasse,
M., ,Actualite du refere commercial a travers les conditions d'interventions du President du
tribunal de commerce", Ann. Dr., 1985, 259-299; Lindemans, D., Kort geding, 1985, 256-272;
Marchal, P., Les rejeres, 1992, 133-138; Stranart, A.-M., ,Les referes commerciaux et le role
preventif des tribunaux de commerce", in L 'evolution du droit judiciaire, 561-596.
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-

-

-

-

-

-

van een N. V. verbieden (Brussel, 19 mei 1980, R. W., 1983-84, 367; Kart
ged. Kh. Brussel, 16 oktober 1981, R.P.S., 1981, 273; vgl. Kart ged. Kh.
Brussel, 11 oktober 1990, T.B.H., 1991, 912);
een voorlopige bestuurder in een N.V. aanstellen (Voorz. Kh. Brugge,
6 juli 1981, R. W., 1982-83, 2781; Kart ged. Kh. Brussel, 7 juli 1983,
Brussel, 31 augustus 1983, Kart ged. Kh. Brussel, 2 september 1983,
Brussel, 21 september 1983, J. T., 1984,212, noot T'Kint, F., enR.P.S.,
1983, 294 en 309; Kart ged. Kh. Brussel, 18 mei 1989, R.P.S., 1991, 144;
Kart ged. Kh. Charleroi, 11 juli 1989, T.R. V., 1990, 321, noot Tilleman,
B., ,De voorlopige bewindvoerder: een laatste redmiddel");
de machtiging verlenen aan een aandeelhouder van een N. V. zich op de
algemene vergadering te Iaten bijstaan door zijn raadslieden (Kart ged.
Kh. Antwerpen, 6 april1984, R. W., 1984-85, 64 en T.B.H., 1984, 645,
noot; Kart ged. Kh. Dendermonde, 11 juni 1987, T.R. V., 1989, 77;
Voorz. Kh. Gent, 1 september 1989, T.B.H., 1991, 34, noot Blumberg,
J.);
een sekwester of voorlopige bewindvoerder aanstellen (Kart ged. Kh.
Brussel, 29 oktober 1982, J. T., 1982, 743; Kart ged. Kh. Brussel, 30 juni
1988, J.L.M.B., 1989, 53; Kart ged. Kh. Tongeren, 17 februari 1989,
T.R. V., 1990, 266, noot; Kart ged. Kh. Brussel, 7 maart 1989, T.S.R.,
1990, 567, noot; Bergen, 25 juni 1990, T.R. V., 1990, 382, noot;
J.L.M.B., 1991, 342;Kmtged.-Kh. Brussel, 17 december 1990, T.B.H., __ _
1991, 919; Voorz. Kh. Luik, 24 maart 1992, J.L.M.B., 1992, 717);
de plaats van de buitengewone algemene vergadering van een N. V.
vaststellen (Kart ged. Kh. Brussel, 9 september 1983, J. T., 1984, 216);
de bijzondere algemene vergadering van een N. V. opschorten (Kart ged.
Kh. Hasselt, 25 oktober 1990, T.R. V., 1991, 183, noot Kupers, W.);
een expert aanstellen die ermee gelast wordt toezicht te houden op de
financiele verrichtingen van een vennootschap (Kart ged. Kh. Brussel,
13 maart 1980, B.R.H., 1981, 61);
een commissaris-revisor aanstellen en zijn vergoeding begroten (Voorz.
Kh. Nijvel, 10 april1986, T.B.H., 1986, 605, noot Buyle, J .; Voorz. Kh.
Mechelen, 9 mei 1986, T.B.H., 1986, 612);
een gerechtelijk vereffenaar aanstellen (Kart ged. Kh. Brussel, 24 februari 1987, R.P.S., 1987, 272, noot Marechal, A.);
een besluit van de algemene vergadering van een N.V. nietig verklaren
mits eerbiediging van het normaal spel van de meerderheden (Kart ged.
Kh. Kortrijk, 25 augustus 1987, T.R. V., 1989, 76), minstens marginaal
te toetsen (Kart ged. Kh. Brussel, 2 maart 1988, R.P.S., 1988, 197);
de behandeling van bepaalde agendapunten op een buitengewone algemene vergadering van een vennootschap verbieden (Kart ged. Kh.
Brussel, 5 januari 1988, R.P.S., 1988, 197 en J. T., 1988, 69);
beslissingen van de raad van bestuur van een N. V. opschorten totdat ten
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grande over de betwistingen is beslist of totdat een minnelijke regeling
is bereikt (Kort ged. Kh. Brussel, 18 oktober 1988, T.R. V., 1989, 145,
noot Van Bruystegem, B. en Geens, K.; Kort ged. Kh. Brussel, 22 juni
1989, T.R. V., 1990, 387; Kort ged. Kh. Brussel, 26 oktober 1989,
T.R. V., 1990, 389, noot H.L.);
de tijdelijke opschorting van een beslissing tot kapitaalsverhoging bevelen (Kort ged. Kh. Leuven, 11 mei 1989, T.R. V., 1991, 317, noot
Wyckaert, M., , ,Toetsing van de aangewende middelen aan bet doel van
een kapitaalsverhoging").
125. Ben vergaande bevoegdheid heeft de voorzitter inzake merkenrecht
(Stranart, A.-M, a. w., nr. 23; zieKort ged. Kh. Brussel, 17 november 1983,
Ing. Cons., 1984, 101; Kort ged. Kh. Brussel, 2 juli 1982, Ing. Cons., 1982,
231; Kort ged. Kh. Brussel, 15 december 1983, Ing. Cons., 1984, 415; Kort
ged. Kh. Brugge, 9 februari 1984, T. V.B.R., 1986, 195; Kort ged. Kh.
Brugge, 24 oktober 1985, T. V.B.R., 1986, 197; Kort ged. Kh. Brussel, 25
juli 1988, Ing. Cons., 1988, 259; Kort ged. Kh. Brussel, 15 februari 1990,
Ing. Cons., 1990, 204), handelscontracten (Stranart, A.-M., a.w., nr. 24;
zie Kort ged. Kh. Gent, 8 maart 1983, B.R.H., 1984, 385) en de publikatie
van de protesten van wisselbrieven (Stranart, A.-M., a. w., nr. 22; Kort ged.
Kh. Antwerpen, 10 mei 1979, B.R.H., 1979, 552; Voorz. Kh. Charleroi, 8
augustus 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 47; Kort ged. Kh. Antwerpen, 4
december 1991, D.C.C.R., 1991-92, 1144, noot Straetmans, G., ,Kan de
rechter in kort geding bet abstracte karakter van een wisselbrief abstraheren?"; Ronse, J., Wisselbrief en orderbriefje, in A.P.R., nr. 2628). De
rechter in kort geding kan uitspraak doen over de gevolgen van bet vonnis
van faillietverklaring, zoals ten aanzien van de eigenaar van de aan de
gefailleerde verhuurde plaatsen (Kort ged. Kh. Brussel, 6 juni 1985, T.B.H.,
1986, 307, noot Laenens, J., ,De rechter in kort geding: vrijbuiter in
faillissementszaken?"; anders: Voorz. Kh. Brussel, 20 maart 1979, B.R.H.,
1979, 333). Ret gebrek aan verslag van de rechter-commissaris is hierbij niet
relevant.

126. De tussenkomst van de handelsrechter in kort geding was wellicht bet
meest spectaculair in bet contractenrecht (Zie Duplat, L., ,Tussenkomst
van de voorzitter van de rechtbank van koophandel in handelszaken, meer
in bet bijzonder in kort geding", T.P.R., 1986, (653),. 659; zie tevens Dieux,
X., ,La formation, !'execution et Ia dissolution des contrats devant le juge
des referes", R. C.J.B., 1987, 245-270). De handelsrechter in kort geding
kan met name de voortzetting van de contractuele relatie bevelen (Antwerpen, 19 augustus 1987, R. W., 1988-89,749, noot Strubbe, R., ,De voorzitter in kort geding en de eenzijdige opzegging wegens grove tekortkoming
in de naleving van concessieovereenkomst"). Hij kan zelfs de verlenging
van de contractuele relatie voor een beperkte duur opleggen (Brussel, 2
februari 1988, T.B.H., 1990, 671, noot Kileste, P .). Zo kan de verlenging
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van een opgezegde exclusieve verkoopconcessie bevolen worden (zie Brussel, 28 september 1989, T.B.H., 1990, 675, noot Kileste, P., ,Determination du caractere determine ou non de la duree d'un contrat de concession
exclusive de vente", J.L.M.B., 1990, 11, noot Willemart, M., ,La nature
a duree determinee ou indeterminee du contrat de concession de vente";
Brussel, 9 januari 1990, T.B.H., 1990, 688, noot Kileste, P ., ,Quelques
reflexions complementaires concernant le caractere irrevocable de la resiliation unilaterale d'une concession de vente exclusive a duree indeterminee
et le pouvoir du juge des referes d'ordonner le maintien provisoire des
relations contractuelles"). Aldus werd zelfs onder verbeurte van een dwangsom de opschorting van de opzegging van een agentuurovereenkomst bevolen (Kort ged. Kh. Antwerpen, 25 januari 1985, J. T., 1985, 688, noot Van
Bunnen, L.). Het Volvo-arrest waarbij de opschorting van de opzegging van
een concessieovereenkomst werd bevolen (Brussel, 6 oktober 1983, J. T.,
1984, 134, noot Van Bunnen, L. en T.B.H., 1984, 365; zie tevens: Kort ged.
Kh. Brussel, 17 september 1985, R. W., 1985-86, 2581; anders: Kort ged.
Kh. Gent, 26 februari 1985, T.G.R., 1985, 92) vond inderdaad navolging.
De rechter in kort geding kan een partij ertoe dwingen een wederkerige
overeenkomst uit te voeren (Kort ged. Kh. Bergen, 14 september 1984,
T.B.H., 1986, 303, noot De Caluwe, A.). Zo kan hij een vervoerder
veroordelen tot afgifte van de goederen (Kort ged. Kh. Verviers, 9 november
1982, T.B.H., 1983, 590, noot J.L.). Herstellingswerken kan hij bevelen en
een partijveroordelen tot de kostenervan (Kort ged.-Kh. Luik, 29 december
1982, J. T., 1983, 702). Ook kan hij de teruggave van een zaak die verkocht
is met een beding van eigendomsvoorbehoud bevelen (Kort ged. Kh. Luik,
8 december 1986, T.B.H., 1987, 634, noot Watte, N.). De uitvoering van
een contractuele verbintenis kan door de rechter in kort geding voorlopig
opgeschort worden (Kort ged. Kh. Brussel, 15 oktober 1990, J. T., 1991,
216, noot Glansdorff, F.). Ook kan hij een bank bevelen (zelfs op eenzijdig
verzoekschrift) een opgezegd kaskrediet te handhaven (Voorz. Kh. Namen,
11 december 1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 60, noot; zie tevens: Kort ged. Kh.
Brussel, 30 oktober 1984, T.B.H., 1985, 572; Kort ged. Kh. Brussel, 17
september 1985, T.B.H., 1986, 315, noot A.B.; Kort ged. Kh. Brussel, 15
oktober 1986, T.B.H., 1987, 765, noot; zie ook: Kort ged. Kh. Brussel, 28
oktober 1986, T.B.H., 1987,768, noot; Brussel, 18 december 1986, T.B.H.,
1987, 774, noot). Hij kan een bank zelfs verbieden een bankwaarborg uit
te voeren (Kort ged. Kh. Brussel, 15 november 1984, T.B.H., 1985, 569,
noot; vgl. Kort ged. Rb. Luik, 20 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 512, noot
De Leval, G.; Kort ged. Rb. Brussel, 11 april 1990, R. W., 1990-91, 193,
noot). Ook kan hij aan de schuldeisers van een vennootschap die een
gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd het verbod opleggen de vrije vlucht
van een in huurkoop genomen Boeing te belemmeren, zowel in Belgic als
in het buitenland en aldus toepassing te maken van een ontbindend contractueel beding (Voorz. Kh. Luik, 10 september 1991, J.T., 1992, 18, noot
Jakhian, G., ,L'ordonnance: les faits et la cause").
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127. Ook inzake zee- en binnenvaart is de handelsrechter in kort geding
bevoegd (voor de kwalificatie van ,zeevordering": zie Kort ged. Kh.
Antwerpen, 21 december 1989, R. W., 1990-91, 373). Aldus kan hij het
inschepen van de koopwaar en het vertrek van bet schip zonder afgifte van
cognossementen als een feitelijkheid beschouwen die hij kan doen ophouden (Antwerpen, 20 februari 1981, R. W., 1981-82, 2695, noot Delwaide,
L.). Hij kan trouwens de scheepskapitein onder verbeurte van een dwangsom (een miljoen frank per dag vertraging) veroordelen tot afgifte van de
cognossementen aan de verscheper (Kort ged. Kh. Antwerpen, 4 mei 1982,
Rechtspr. Antw., 1981-82, 268; zie tevens: Antwerpen, 20 februari 1981,
R. W., 1981-82, 2695, noot Delwaide, L.). De handelsrechter in kort geding
heeft de Belgische Staat het verbod opgelegd de afvaart van een in de Gentse
haven gemeerd zeeschip te weigeren, omdat het afvaartverbod een ander
oogmerk had dan het nastreven van het algemeen belang (Kort ged. Kh.
Gent, 9 november 1987, Eur. Vervoerr., 1988, 490).

g) De stakingsrechter
128. Of de materiele bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van
koophandel exclusief is, blijft ook na de inwerkingtreding van de Wet 14
juli 1991 in bet ongewisse (zie Laenens, J., ,De vordering tot staking
herbezocht'', in De nieuwe Wet Handelspraktijken, Stuyck, J. en Wytinck,
P .(eds.), 1992, 149-171; zie tevens Laenens, J., ,Gerechtelijke controle van
de handelsgebruiken: grenzen en perspectieven", in Handelspraktijken &
voorlichting en bescherming van de consument, Balate, E. en Stuyck, J.
(eds.), 1988, 253-276). De rechtspraak is ter zake zeer verdeeld (pro exclusieve bevoegdheid: Antwerpen, 18 juni 1984, R. W., 1985-86, 460; Arrondrb.
Brussel, 6 januari 1986, Pas., 1986, III, 19; Kort ged. Rb. Luik, 11 juni
1987,Ann. Dr. Liege, 1989, 304; Brussel, 2juli 1987, J.T., 1988,536, noot
Van Bunnen, L., , ,La competence du juge de cessation vis-a-vis des organismes d'interet public"; contra: Voorz. Kh. Brussel, 23 juni 1986, Handelspraktijken, 1986, II, 210; Voorz. Kh. Brussel, 23 februari 1987, Handelspraktijken, 1987, I, 155). Nochtans kan enkel de voorzitter van de rechtbank van koophandel een stakingsbevel wijzen met de specifieke gevolgen
die de wet op de handelspraktijken aan dergelijk bevel geeft (Brussel, 2 juli
1987, J. T., 1988, 536, noot Van Bunnen, L.). Bijgevolg is om die reden zijn
bevoegdheid exclusief (in dezelfde zin: Bellemans, W., ,Procedure en
cessation", in Protection du consommateur, 1981, (99), 123, nr. 47; Cambier, C., a.w., 1981, 520; De Vroede, P. en Bailon G.L., Handelspraktijken, 1986, 677, nr. 1335; Verougstraete, I., ,Bevoegdheid van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel rechtdoende op grand van art. 55
W.H.P.", R.W., 1978-79, (817), 821, nr. 7; zie tevens: Laenens, J., ,De
stakingsrechter op de dool?", Jaarboek Handelspraktijken 1988, 1989, 318,
nr. 2; anders: Fettweis, A. en De Leval, G., Elements de Ia competence
civile, 1989, XV-19, nr. 287; Fettweis, A., Manuel de procedure civile,
1987, 332, nr. 448), zodat een verwijzing van de zaak naar een andere
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rechter overeenkomstig art. 660 Ger. W. uitgesloten is (Verougstraete, 1.,
a. w., 821, nr. 8 en 833, nr. 28; zie nochtans anders: Voorz. Kh. Gent, 20
januari 1987, T.G.R., 1987, 25; Voorz. Kh. Brussel, 17 oktober 1988,
Jaarboek Handelspraktijken 1988, 1989, 314, noot Laenens, J.; Voorz. Kh.
Brussel, 1 maart 1988, Jaarboek Handelspraktijken 1988, 224; Voorz. Kh.
Brussel, 23 mei 1989, Jaarboek Handelspraktijken 1989, 1990, 486). Ben
gewoon bevel tot staken kan echter gegeven worden zowel door de rechter
in kort geding als door de rechter over de grond van de zaak (Storme, M.,
,Les pratiques du commerce et les problemes de procedure", Ann. Dr.,
1986, (103), 106). Hun bevoegdheid blijft ter zake onverkort. Art. 589 Ger.
W. sluit hun tussenkomst niet uit (Voorz. Rb. Brussel, 26 november 1985,
T.B.H., 1986, 323; De Vroede, P., ,Overzicht van rechtspraak. Wet op de
Handelspraktijken (1983-1988)", T.P.R., 1989, (189), 345, nr. 289). Ze
kunnen echter geen staking in de zin van de wet op de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument met haar quasi-penale
aard (zie art. 104 W. 14 juli 1991) bevelen.

129. De stelling van het Hof van Cassatie dat de materiele bevoegdheid
bepaald wordt naar het voorwerp van de eis zoals dit uit de inleidende
dagvaarding blijkt, verdient navolging wanneer het de exclusieve bevoegdheid van de stakingsrechter betreft (zie nr. 15; in die zin: Voorz. Kh.
Mechelen,-16-mei-l986-,-T~B~H-;-ol98'7, -1-50,--noot-Be-Galuwe,-A-.t-Antwer-pen, 24 juni 1986, T.B.H., 1987, 352; Brussel, 24 april1990, J.T., 1991,
255, noot; zie tevens: Voorz. Kortrijk, 14 november 1988, Jaarboek Handelspraktijken 1988, 1989, 320; Voorz. Kh. Kortrijk, 5 december 1988,
Jaarboek Handelspraktijken 1988, 1989, 287).

130. Krachtens art. 96, eerste lid Wet 14 juli 1991 is de stakingsvordering
niet van toepassing op daden van namaking die vallen onder de wetten
betreffende de uitvindingsoctrooien, de waren- of dienstmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht (vgl. art. 56 Wet 14 juli 1971) (voor
een toepassing: Voorz. Kh. Brussel, 4 oktober 1985, lng. Cons., 1985, 463).
Voormelde bepaling blijft echter beperkt tot namaking in de zin van art. 13
A.1 B.M.W. (Voorz. Kh. Brussel, 7 juli 1980, J.T., 1980, 536; Voorz. Kh.
Brussel, 30 mei 1988, Jaarboek Handelspraktijken 1988, 1989, 312; Voorz.
Rb. Brussel, 24 maart 1989, T.B.H., 1991, 329; vgl. Brussel, 6 juni 1990,
lng. Cons., 1990, 230). Ben restrictieve interpretatie dringt zich hierbij op
(Brussel, 22 februari 1990, Ing. Cons., 1990, 162; Voorz. Kh. Brussel, 20
juli 1990, lng. Cons., 1990, 266; Voorz. Kh. Brussel, 24 september 1990,
Jaarboek Handelspraktijken 1990, 1991, 466; Voorz. Kh. Namen, 29 november 1990, J. T., 1991, 244). Aldus kan een staking bevolen worden voor
daden, die zonder daden van namaking te zijn, een onwettig gebruik van
een merk inhouden (Cass., 3 november 1989, Arr. Cass., 1989-90, 308;
Pas., 1990, I, 272; T.B.H., 1990, 216, noot; R. W., 1989-90, 1256).
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131. Wanneer een vordering op grand van de Handelspraktijkenwet verkeerdelijk wordt ingeleid voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel ,zetelend in kart geding", overeenkomstig art. 584 Ger. W., moet deze
de zaak eenvoudig aanhouden zetelend zoals in kart geding (Antwerpen, 10
november 1981, T.B.H., 1983, 227, noot Laenens, J.; in dezelfde zin:
Voorz. Kh. Liege, 19 oktober 1981 en23 oktober 1981, B.R.H., 1982, 401;
vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1979, 325, nr. 158).
132. De stakingsrechter is op grand van art. 563 Ger. W. oak bevoegd om
kennis te nemen van een tegenvordering gegrond op het tergend of roekeloos karakter van het geding (Cass., 4 oktober 1979, Arr. Cass., 1979, 80;
Pas., 1980, I, 157; R. W., 1979-80, 2007; B.R.H., 1981, 247, noot Billiet,
J., ,La competence du president du tribunal de commerce siegeant comme
en refere a prendre connaissance de demandes concernant une procedure
temeraire et vexatoire"; zie vorig overzicht, T.P.R., 1979, 325, nr. 156;
anders: Voorz. Kh. Verviers, 10 april 1979, Jur. Liege, 1981, 141, noot
P.F.).
5. De arrondissementsrechtbank(8)

133. Bevoegdheidsconflicten zoals samenhang en aanhangigheid (Arrondrb. Tongeren, 23 april1980, Pas., 1980, III, 33 en T. Not., 1981, 339;
Arrondrb. Gent, 19 december 1988, T.G.R., 1989, 17), bevoegdheidsgeschillen waarbij administratieve rechtscolleges betrokken zijn (Arrondrb.
Charleroi, 8 september 1980, Jur. Liege, 1981,25, noot; Arrondrb. Antwerpen, 4 april 1989, R. W., 1989-90, 889, noot Hubeau, B., ,De verhuring
van sociale woningen en de rechtsmacht van burgerlijke en administratieve
rechtscolleges") en internationale bevoegdheidsgeschillen (Kh. Gent, 6 juli
1979, B.R.H., 1980, 583, noot Laenens, J.; Arrondrb.Brussel, 1 april1988,
Pas., 1988, III, 92; Arrondrb. Mechelen, 25 januari 1989, T.B.B.R., 1990,
380) vallen buiten de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank. Het
voorzitterscollege mag evenmin uitspraak doen over een bevoegdheidsincident dat in hager beroep tegen een vonnis van de vrederechter door de
rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel moet beslecht
worden (Arrondrb. Brussel, 12 oktober 1987, J.T., 1989, 46).

(8) Closset-Marchal, G., ,Le tribunal d'arrondissement: saisine, pouvoirs et decision", J. T.,
1985, 2-7 en 17-23; Laenens, J., ,De procedure inzake bevoegdheidsincidenten voor de
arrondissementsrechtbank", R. W., 1974-75, 1537-1580.
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0NDERAFDELING

2

TUSSENVORDERINGEN

1. Verweermiddelen
134. Krachtens art. 591, 7 Ger. W. neemt de vrederechter in beginsel kennis
van aile geschillen betreffende de uitkeringen tot onderhoud, ongeacht het
bedrag van de vordering. Blijft de geadieerde vrederechter bevoegd, wanneer het verweer betrekking heeft op de staat van personen? De verweerder
beweert bijvoorbeeld dat er geen huwelijk (meer) is en verwijst naar een
echtscheidingsvonnis uitgesproken door een vreemde rechtbank. Kan de
vrederechter dit ,prejudicieel geschil" beslechten? De rechtbank die bevoegd is om uitspraak te doen over de bij haar ingeleide eis, is in de regel
tevens bevoegd om kennis te nemen van de verweermiddelen, zelfs wanneer
deze punten opwerpen, die niet tot haar bevoegdheid behoren, als zij
afzonderlijk bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt en het voorwerp
van onderscheiden eisen zouden moeten uitmaken (Fettweis, A., Bevoegdheid, 79, nr. 124). Onzekerheid ontstond echter juist met betrekking tot de
verweermiddelen die de staat van personen betreffen. De meerderheidsopvatting stelt thans dat zelfs het uitzonderingsgerecht waar het verweermiddel
m. b. t. de staat van personen wordt opgeworpen, hierover een uitspraak kan
doen. Een verwijzing naar de rechtbank van eerste aanleg ter beslechting
van_dit_y_erweermiddeU~ _der]lalve g(!ell~zins .. g~b().9.en (Y~d. S! ...-Jalls.Molenbeek, 17 februari 1978, J.T., 1979, 255, noot Rigaux, F.; Vred.
Brussel, 3 mei 1978, T. Vred., 1979, 3; Vred. Aarlen, 12 mei 1978, Jur. Liege
1980, 55; Vred. Fleron, 8 mei 1979, Jur. Liege, 1980, 182, noot, LienardLigny; Arrondrb. Charleroi, 6 januari 1981, J. T., 1981, 160; Vred. St.-Oillis, 10 februari 1981, J. T., 1982, 376; Vred. St.-Gillis, 13 oktober 1981,
J.T., 1982, 362; Rb. Brussel, 8 maart 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983,
268, noot Panier, C., ,A propos de quelques questions d'ordre procedural
en matiere alimentaire"; Arbrb. Charleroi, 16 juni 1983, J.T., 1984, 180,
noot Taverne, M.; Arrondrb. Brussel, 5 mei 1986, T. Vred., 1986, 223;
J.L.M.B., 1987,22, nootPanier, C.;Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 331; Vred.
St.-Gillis, 23 april 1987, T. Vred., 1989, 112; Vred. St.-Gillis, 15 oktober
1987, T. Vred., 1989, 114; Vred. Tubeke, 29 oktober 1987, T. Vred., 1988,
125; Vred. St.-Jans-Molenbeek, 21 juni 1988, T. Vred., 1989, 106; Rev.
Trim. Dr. Fam., 1989, 23; Vred. St.-Gillis, 5 april 1990, J. T., 1990, 662;
Rb. Brusel, 8 januari 1991, J. T., 1991, 372, noot; vgl. Arbrb. Charleroi,
16 juni 1983, J. T., 1984, 180, noot). Inzake staat van personen blijft de
rechter van de hoofdvordering oak de rechter van de exceptie (Vred.
Borgerhout, 17 november 1988, T. Vred., 1989, 123; Arrondrb. Brussel, 2
maart 1992, J. T., 1992, 580). De auteurs zijn het hierover nagenoeg eens
(Born, H. en Fallon, M., ,Droit Judiciaire International", J. T., 1983, 233,
nr. 214; Cambier, C., a. w., 31-32; Fettweis, A., Kohl, A. en De Leval, G.,
Elements de Ia competence civile, 1983,49, nr. 103; Kohl, A., ,La competence", Ann. Fac. Dr. Liege, 1984, 28-29; Panier, C., ,De !'existence de
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questions pn!judicielles d'etat dans les rapports entre juridictions civiles
d'exception et juridiction ordinaire", T. Vred., 1979, 196; Senaeve, P .,
Handboek van familieprocesrecht, 1986, 56-58, nrs. 57-60 en ,De procesrechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen", in Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, Senaeve, P. (ed.), 1989, (262), 325-329, nrs. 398405; Van Compernolle, J., ,Les questions prejudicielles d'etat et le Code
Judiciaire", Rev. Trim. Dr. Pam., 1979, 328 en ,Les actions relatives a Ia
filiation- aspects de droitjudiciaire'', Ann. Dr., 1979, 216-220; Van Heeke,
G. en Rigaux, F., ,Examen de jurisprudence", (1976-1980), droit international prive", R.C.J.B., 1982, 395, nr. 15; zie tevens Rommel, G., ,Le
statut personnel marocain", T. Vred., 1980, 230). Een minderheid in
rechtspraak en rechtsleer waartoe oorspronkelijk ook A. Fettweis behoorde
(a. w., 83, nr. 129; Droit judiciaire prive, 1976, 42, nr. 56bis) blijft opteren
voor een verwijzing van het prejudicieel geschil, al dan niet via de arrondissementsrechtbank, naar de rechtbank van eerste aanleg, die uitsluitend
bevoegd geacht wordt om een voor de vrederechter opgeworpen verweermiddel m.b.t. de staat van personen te beslechten (Arrondrb. Brussel, 2
maart 1981, T. Vred., 1989, 249; Arbh. Luik, 28juni 1991, Soc. Kron, 1991,
399). Al kan moeilijk ontkend worden dat een prejudiciele verwijzing een
snelle rechtsbedeling aanzienlijk (X., noot onder Brussel, 30 juni 1981, Rev.
Trim. Dr. Pam., 1982, 31), kan bemoeilijken, toch Iijkt een dergelijke
verwijzing overeenkomstig de artikelen 639-640, 660-663 en 855 Ger. W. de
lege lata rechtsgeldig (Vred. St.-Gillis, 20 oktober 1978, T. Vred., 1979, 12;
Rev. Trim. Dr. Pam., 1980, 127; vgl.: Arrondrb. Luik, 4 januari 1979, Jur.
Liege, 1979,266 en Rev. Trim. Dr. Pam., 1979,326, noot Van Compernolle, J.; T. Vred., 1979, 193, noot Panier, C.; Vred. Schaarbeek, 21 februari
1979, Rev. Trim. Dr. Pam., 1982, 23; Arrondrb. Brussel, 14 mei 1979, Rev.
Trim. Dr. Pam., 1982, 26; Arrondrb. Brussel, 2 maart 1981, J.T., 1981,
328, noot, T. Vred., 1989, 249; zietevens: Brussel, 27 april1977, Pas., 1978,
II, 2; in de rechtsleer: Gutt, E. en Linsmeau, J., a. w., R.C.J.B., 1982,
292-293, nr. 73; Laenens, J., Bevoegdheidsovereenkomsten, 29, nr. 95 e.v.;
Laenens, J., Comm. Ger., Alg. artikels 563-566, nr. 12; Rigaux, F., Les
personnes, I, 661; Verrycken, M., a. w., 28, nr. 31), alvast wanneer het een
geschil over de afstamming van een kind betreft, waarover aileen de
rechtbank van eerste aanleg uitspraak kan doen (zie i.v.m. art. 331, par. 2
B.W. en art. 1280 Ger. W.: Cass., 21 mei 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1289;
Pas., 1987, I, 1161; R. W., 1987-88, 1357; Ann. Dr. Liege, 1988, 16, noot
Kohl, A., ,Le juge civil des referes est-il competent pour statuer a titre
incident, sur une contestation relative a Ia filiation?; Rev. Trim. Dr. Pam.,
1987, 352, noot Panier, C.; Rev. Not. B., 1987, 362; in dezelfdezin: Benoit,
G., , L'article 223 du Code Civil: premisse d'un tribunal de Ia famille?",
in Bevoegdheden van de Vrederechters en Politierechters, 1992, (109),
129-130; anders: Vred. St.-Gillis, 5 april1990, J. T., 1990, 662). Beslist werd
dat de zaak zelfs zonder tussenkomst van de arrondissementsrechtbank naar
de rechtbank van eerste aanleg kan verzonden worden ter oplossing van een
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prejudiciele vraag inzake de vaststelling van de vaderlijke afstamming
(Vred. Luik, 29 apri11988, J.L.M.B., 1989, 136; vgl. Masson, J.-P., ,Les
personnes (1984-90)", R.C.J.B., 1992, (391), 397, nr. 2).
2. Tegenvorderingen

135. De arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de vrederechter zijn bevoegd om kennis te nemen van tegeneisen ex eadem causa. Het
betreft de tegeneisen die niet onder hun materiele bevoegdheid vallen, doch
wei ontstaan zijn uit de overeenkomst, hetzij uit het feit dat ten grondslag
ligt aan de oorspronkelijke ingestelde hoofdeis (Vred. Aubel, 23 november
1983, T. Vred., 1985, 212). Deze rechtscolleges kunnen echter ook kennis
nemen van tegeneisen ex dispari causa. Het betreft de tegeneisen die,
ongeacht hun bedrag, onder hun materiele bevoegdheid vallen (Fettweis,
A., ,La competence des juridictions d'exception en matiere reconventionnelle", Jur. Liege, 1981, 80-84). De rechtbank van koophandel is bijgevolg
bevoegd om kennis te nemen van een tegeneis waarvan het bedrag 50.000,F] niet te boven gaat, voor zover het een geschil tussen handelaars betreft
m.b.t. een daad van koophandel (Arrondrb. Luik, 18 november 1980, Jur.
Liege, 1981, 79; vgl. Rb. Luik, 2 september 1986, J.L.M.B., 1987,682, noot
De Leval G.). Op te merken valt dat de kort gedingrechter slechts bevoegd
is om kennis te nemen van een tegeneis, indien de urgentie ervan vaststaat
(A:mn.rdrb.--:tuik;-8-oktober-1981-,----J. T-;-,--1982, -432; noot-Be-beval,-G .).- - 136. Een tegeneis gegrond op het tergend en roekeloos karakter van de eis
kan steeds gebracht worden voor de rechter voor wie deze aanhangig is
(art. 563, derde lid, Ger. W.) (Cass., 4 oktober 1979, Arr. Cass., 1979, 80;
Pas., 1980, I, 157; R. W., 1979-80, 2007; B.R.H., 1981, 247). Niettemin
werd beslist dat zowel de rechter in kort geding (Kort ged. Rb. Brussel, 17
november 1981, J. T., 1982, 374) als de rechter zoals in kort geding inzake
oneerlijke handelspraktijken (Voorz. Kh. Verviers, 10 april 1979, Jur.
Liege, 1981, 141, noot P.F.) onbevoegd zijn uitspraak te doen over een
tegeneis wegens procesmisbruik (Terecht anders: Voorz. Kh. Brussel, 13
februari 1978, B.R.H., 1978, 582, noot; Billiet, J., ,La competence du
president du tribunal de commerce siegeant comme en refere a prendre
connaissance de demandes concernant une procedure temeraire et vexatoire", B.R.H., 1981, 249-253; zie tevens: Taelman, P., ,Gebruik enmisbruik
van procesrecht", T.P.R., 1988, (89), 117, nr. 36). Ook een appelgerecht
is bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op het roekeloos
en tergend karakter van het hoger beroep (Brussel, 22 januari 1981, R. W.,
1981-82, 749).

137. Partijen kunnen vrijwillig verschijnen en hierbij zowel een hoofd- als
een tegeneis instellen. De materiele bevoegdheid wordt alsdan geenszins
bepaald door samenvoeging van de bedragen van de hoofd- en tegeneis
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(Cass., 27 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 842; Pas., 1981, I, 810, noot
E.L.; R. W., 1982-83,20, noot; J.T., 1982, 277; anders: Arrondrb. Brugge,
3 februari 1978, R. W., 1979-80, 255; Arrondrb. Antwerpen, 7 maart 1978,
R. W., 1979-80, 398; Arrondrb. Hasselt, 21 december 1981, Limb. Rechtsl.,
1982, 120, noot). De rechter die bevoegd is om van de hoofdeis kennis te
nemen, is ook bevoegd voor de tegeneis indien deze ontstaan is uit het feit
dat ten grondslag ligt aan de hoofdvordering.
3. Tussenkomst
138. Artikel 564 Ger. W. schept een prorogatie van bevoegdheid van aile
rechtscolleges zonder enig onderscheid (Comm. Ger., art. 564, nrs. 2-4).
Dit wordt thans algemeen aanvaard (Kohl, A., ,La competence", Ann.
Fac. Dr. Liege, 1984, 33-34). Zelfs als een eis in tussenkomst in beginsel
niet behoort tot de materiele of territoriale bevoegdheid van de rechter bij
wie de hoofdeis aanhangig is gemaakt, blijft hij toch bevoegd om ter zake
uitspraak te doen (Cass., 30 september 1985, Arr. Cass., 1985-86, 100; Pas.,
1986, I, 84; R. W., 1986-87, 194 en J.T., 1987, 449; Arrondrb. Gent, 10
januari 1983, R. W., 1983-84, 2039; Arrondrb. Brussel, 7 december 1987,
J. T., 1988, 322; Arbh. Antwerpen, 15 februari 1988, R. W., 1987-88, 1370).
Aldus is de arbeidsrechtbank bevoegd om uitspraak te doen over een eis in
tussenkomst die gegrond is op art. 1382 B.W. (Arbrb. Luik, 11 oktober
1982, J. T. T., 1984, 12, noot). Dit rechtscollege kan inzake arbeidsongevallen ook kennis nemen van een door de verzekeraar-wet tegen de dader
ingestelde eis in gemeenverklaring van het vonnis (Arbh. Luik, 15 juni 1990,
T.S.R., 1990, 385). Op grond van art. 564 Ger. W. werd de jeugdrechtbank
bevoegd verklaard om kennis te nemen van een eis in tussenkomst waarbij
grootouders het bezoekrecht vorderen t.a.v. hun te adopteren kleinkind
(Bergen, 2 mei 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 58). Om dezelfde reden
werd de vrederechter bevoegd geacht uitspraak te doen over een eis in
tussenkomst tegen een notaris, al betrof het een schadevergoedingseis
wegens een professionele fout (Arrondrb. leper, 18 december 1987, T. Not.,
1988, 372; in dezelfde zin: Arrondrb. Oudenaarde, 21 september 1977,
R. W., 1977-78, 699; anders: Arrondrb. Antwerpen, 13 mei 1975, R. W.,
1975-76, 174, noot contra Laenens, J.). Op voormelde verruiming van de
bevoegdheid bestaat slechts een uitzondering: een in tussenkomst opgeroepert partij kan op grond van een arbitrageovereenkomst de rechtsmacht van
de geadieerde overheidsrechter betwisten (Gent, 28 oktober 1980, Rechtspr.
Antw., 1981-82, 169).
4. Aanhangigheid en samenhang
139. De door de art. 565, 2e en 566 Ger. W. bepaalde regel van voorrang
raakt de openbare orde (Cass., 11 mei 1979,Arr. Cass., 1978-79, 1084; Pas.,
1979, I, 1071; R. W., 1980-81, 603; Limb. Rechtsl., 1979, 169, noot Delvoie,
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G.). Merkwaardig is gewis de uitspraak van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Leuven die een zaak naar de bijzondere rol verzond, teneinde de
meest gerede partij de gelegenheid te geven om aan de Arbeidsrechtbank
te Luik te vragen te beslissen omtrent de samenhang tussen de aldaar en te
Leuven hangende zaken (Rb. Leuven, 2 september 1988, T.B.B.R., 1989,
418). Op te mer ken valt dat de arrondissementsrechtbank geen kennis neemt
van geschillen inzake aanhangigheid of samenhang (Arrondrb. Tongeren,
23 april 1980, Pas., 1980, III, 33; Arrondrb. Gent, 19 december 1988,
T.G.R., 1989, 17).
140. Aanhangigheid of samenhang tussen eisen die voor de rechter in kart
geding en voor de rechter over de grand van de zaak aanhangig zijn, bestaat
niet (Kart ged. Kh. Luik, 29 december 1982, Jur. Liege, 1983, 123; noot
Fettweis, A.; Kh. Gent, 10 november 1982, B.R.H., 1984, 148; Brussel, 10
juni 1988, Pas., 1988, II, 230; in dezelfde zin: Cambier, C., a. w., 332; De
Leval, G., ,L'examen du fond des affaires par le juge des referes", J.T.,
1982,425, voetnoot 67; anders: Rb. Brussel, 22 mei 1981, J.T., 1981, 520;
Rev. Trim. Dr. Pam. 1982, 65, noot). Evenmin is er, behoudens andersluidende verdragsbepalingen, aanhangigheid tussen vorderingen met hetzelfde
voorwerp en tussen dezelfde partijen die aanhangig werden gemaakt zowel
voor de Belgische rechter als voor een vreemde rechter (Rb. Luik, 9 juni
1983, Jur. Liege, 1983, 515; vgl. inzake samenhang: Arbrb. Antwerpen, 21
· november--1989, R-;-W..,-1990-91,--1-1-34-, noot-Petillion, -F ~,8amenvoeging- ··
ingevolge onsplitsbaarheid en bevoegdheidsafwijzing ingevolge splitsbaarheid). Samenhang tussen vorderingen in eerste aanleg en in hager beroep
is volkomen uitgesloten (Gent, 3 februari 1989, R. W., 1989-90, 156, noot;
anders: Kh. Dendermonde, afd. St.-Niklaas, 31 mei 1988, R. W., 1988-89,
1134, noot contra Deconinck, B., ,Dubbele aanleg en exceptie van samenhang").
141. Wanneer de rechter van oordeel is dat de bij een zelfde akte overeenkomstig art. 701 Ger. W. ingestelde vorderingen niet samenhangend zijn,
moeten niet alle vorderingen naar de arrondissementsrechtbank verwezen
worden, wanneer de rechter beslist dat hij voor een van de vorderingen
onbevoegd is (Cass., 17 september 1981, Arr. Cass., 1981-82, 92; Pas.,
1982, I, 88; R. W., 1982-83, 702, noot; T. Vred., 1982, 73; vgl. Laenens,
J., Comm. Ger., art. 566, nr. 6; zie tevens: Kh. Brussel, 13 januari 1978,
B.R.H., 1978, 34; Arrondrb. Gent, 23 november 1981, Pas., 1981, III, 66).
142. Hierna volgen enkele toepassingsvoorbeelden van samenhang:
- een vordering tot het bekomen van arbeidsongevallenvergoedingen
krachtens de arbeidsongevallenwetgeving en een vordering tot het bekomen van bijkomende arbeidsongevallenvergoedingen ingevolge een verzekeringsovereenkomst kunnen als samenhangende vorderingen voor de
arbeidsrechtbank gebracht worden (Cass., 13 maart 1978, Arr. Cass.,
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-

-

-

-

-

1978, 816, concl. Lenaerts; Pas., 1978, I, 788, De Verz., 1979, 423;
R. W., 1978-79, 1034);
bij samenhang tussen een arbeidsgeschil en een uitdrijvingseis krijgt de
arbeidsrechtbank voorrang op de vrederechter (Arbrb. Doornik, 18
september 1981, J.T.T., 1982, 271);
in geval van samenhang tussen fiscale vorderingen voor verschillende
hoven van beroep kunnen zij samengevoegd worden voor het eerst
geadieerd hof (Bergen, 26 januari 1983, F.J.F., 1983, 318; vgl. Luik,
21 december 1983, F.J.F., 1984, 112);
ingevolge samenhang met de eis ten gronde is de rechtbank van eerste
aanleg bevoegd om een Ioonsoverdracht te bekrachtigen (Rb. Luik, 23
mei 1984, Jur. Liege, 1984, 370, noot De Leval, G.; Vred. Hamoir, 11
februari 1988., J.L.M.B., 1988, 1154);
indien uitvoerend beslag gelegd wordt op onroerende goederen gelegen
in verschillende gerechtelijke arrondissementen, kan de beslagrechter
van een van deze arrondissementen geadieerd worden (Arrondrb. Charleroi, 19 februari 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 289; vgl. Arrondrb. Luik,
20 april 1989, J.L.M.B., 1989, 1278);
wegens samenhang is de rechtbank van koophandel bevoegd om uitspraak te doen over de schadevergoedingseis ingesteld door de gesubrogeerde verzekeraar van de huiseigenaar tegen de huurder en diens
verzekeraar (Kh. Oudenaarde, 4 juni 1985, R. W., 1986-87,2315, noot);
ingevolge samenhang met een eis inzake hoederecht kan de jeugdrechtbank uitspraak doen over een alimentatie-eis (Jeugdrb. Gent, 17 februari 1986, T.G.R., 1986, 37; Brussel, 9 juni 1987, Rev. Trim. Dr. Fam.,
1989, 89; Gent, 26 september 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 558;
Pas., 1989, II, 52; Jeugdrb. Gent, 22 mei 1989, T.G.R., 1990, 59);
eenzelfde rechter is bevoegd om kennis te nemen van de door de
schuldeiser ingestelde vorderingen tegen de hoofdschuldenaar en tegen
de borg (Luik, 6 januari 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 85);
de arbeidsrechtbank is bevoegd om kennis te nemen van een vordering
tot schadevergoeding die samenhangt met een vordering tot het bekomen van een bijslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (Arrondrb.
Namen, 22 mei 1989, J.T.T., 1990, 65, noot).

AFDELING

2

DE TERRITORIALE BEVOEGDHEID

a) Algemene regels
143. Inzake de territoriale bevoegdheid geldt in beginsel de keuze van de
eiser (art. 624 Ger. W.). Niets belet hem te opteren voor de rechter van de
woonplaats van de verweerder eerder dan voor deze van de plaats waar het
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contract gesloten werd, al gebeurde dit in een ander gewest en in een andere
taal (Rb. Nijvel, 4 februari 1991, J.T., 1991, 605; T.B.B.R., 1991, 663).
144. Art. 624, 1e Ger. W. vindt ook toepassing wanneer een vennootschap
gedaagde partij is. Territoriaal bevoegd is dan de rechter van de maatschappelijke zetel (Kh. Charleroi, 4 december 1991, T. Vred., 1992, 119).
145. De eiser kan, zo nodig, de rechter van de plaats waar de verbintenissen,
waarover het geschilloopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden,
zijn of moeten worden uitgevoerd adieren (art. 624, 2e Ger. W.). De
territoriale bevoegdheid wordt dan doorgaans beoordeeld, los van de grand
van de zaak, aan de hand van wat in de inleidende dagvaarding gesteld
wordt (Rb. Mechelen, 29 november 1982, R. W., 1983-84, 1819; vgl. Laenens, J., a. w., T.P.R., 1979, 343, nr. 218; zie tevens nrs. 11 e.v.).
146. Moeilijkheden kunnen zich voordoen in verband met de plaats waar
de litigieuze verbintenis is ontstaan of waar zij moet worden uitgevoerd.
M.b.t. op afstand gesloten overeenkomsten geldt als regel van suppletief
recht dat de overeenkomst tot stand komt op het tijdstip waarop degene die
het aanbod heeft gedaan, van de aanvaarding kennis neemt of daarvan
redelijkerwijze kennis had kunnen nemen. Dit tijdstip bepaalt tevens de
J>laats wa~r de overee_nkomst wordt geacht tot stan4 te zijn gekomt:n (Cass.,
25 mei 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1218; Pas., 1990, I, 1087; R. W., 1990-91,
149, concl. D'Hoore). Wordt de overeenkomst telefonisch gesloten, dan
ontstaat deze op de plaats waar degene die het aanbod formuleert, zich
bevindt (Kh. Luik, 7 december 1979, Jur. Liege, 1980, 95, noot De Leval,
G.).
147. Betreft de eis de teruggave van wat uitgeleend werd, dan kan deze op
grand van art. 624, 2e Ger. W. gebracht worden voor de rechter van de
woonplaats van de lener (Vred. Brussel (7), 18 januari 1984, J. T., 1984,
411). Art. 624, 2e Ger. W. is eveneens van toepassing op een geschil over
een gift van hand tothand (Rb. Luik, 2 maart 1987, T.B.B.R., 1988, 152).
148. Partijen kunnen afwijken van het in art. 1247 B.W. opgenomen
beginsel van de haalbaarheid van geldschulden. Wanneer zij aldus overeenkomen dat de betaling van de facturen moet geschieden door overschrijving
op de bankrekening van de crediteur bij een bepaald bankagentschap, is de
rechter van de plaats waar dit bankagentschap gevestigd is, territoriaal
bevoegd (Arrondrb. Charleroi, 3 maart 1987, J.T., 1987, 238; Kh. Charleroi 24 juni 1992, J.L.M.B., 1992, 1281, noot Louveaux, B.).
149. Art. 624, 2e Ger. W. kan de ratione loci bevoegde rechter aanwijzen,
wanneer een vordering wordt ingesteld op grand van een onverschuldigde
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betaling. De rechter die bevoegd is om uitspraak te doen over de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, is deze van de plaats waar de onverschuldigde betaling werd gedaan. Ingeval van een bankoverschrijving wordt
de verbintenis van betaling geacht uitgevoerd te zijn op de zetel van het
bankagentschap waar de bankrekening werd gecrediteerd en niet op de
plaats waar het verzoek om betaling aan de bank werd gedaan (Arrondrb.
Brussel, 12 juni 1989, Pas., 1990, III, 13).
150. lnzake onrechtmatige daad is op grand van art. 624, 2e Ger. W. niet
enkel de rechter van de plaats waar de schadelijke handeling verricht werd
(Laenens, J., a.w., T.P.R., 1979, 345, nr. 223; Cambier, C., a.w., 74,
nr. 152), doch ook de rechter van de plaats waar de schade geleden werd
territoriaal bevoegd (Arrondrb. Doornik, 9 apri11979, J. T., 1979, 560, noot
Kohl, A.).
151. De rechter van de gekozen woonplaats is eveneens territoriaal bevoegd
(Arrondrb. Mechelen, 25 januari 1989, T.B.B.R., 1990, 380). De woonstkeuze schept echter geenszins een uitsluitende bevoegdheid (Arrondrb.
Charleroi, 24januari 1984, J. T., 1985, 144; Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, 1981, 69, nr. 239).
152. Over de territoriale bevoegdheid van de rechter in kart geding zijn de
meningen verdeeld (zie Storme, M. en Taelman, P., a. w., in Procederen in
nieuw Belgie en komend Europa, 1991, 55, nr. 48). Doorgaans verklaarde
de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, zich slechts ratione loci bevoegd, wanneer zijn rechtbank territoriaal bevoegd was om van het geschil
ten grande kennis te nemen (Kort ged. Kh. Antwerpen, 9 februari 1987,
Rechtspr. Antw., 1989, 263; zie in die zin: Fettweis, A., Bevoegdheid, 330,
nr. 600; Lindemans, D., Kart geding, 1985, 93, nr. 130). Het Hof van
Cassatie is echter de mening toegedaan dat de rechter in kort geding
territoriaal bevoegd is, indien het door hem te bevelen deskundigenonderzoek ten minste ten dele in zijn rechtsgebied moet worden uitgevoerd, ook
al is de rechtbank territoriaal niet bevoegd om van het bodemgeschil kennis
te nemen (Cass., 22 december 1989, Arr. Cass., 1989-90, 564, concl. Krings;
Pas., 1990, I, 504; R. W., 1989-90, 1089, concl. Krings; J. T., 1990, 556; zie
in die zin: Cambier, C., a. w., 361-362). De gevorderde onderzoeksmaatregelen kunnen immers het persoonlijk optreden van de geadieerde kort
gedingrechter vereisen. De plaats waar de expertise moet doorgaan kan ook
de internationale rechtsmacht van de rechter in kort geding bepalen (Kort
ged. Kh. Namen, 7 mei 1985, T.B.H., 1987,434, noot Watte, N.) (zie over
de internationale rechtsmacht van de rechter in kort geding: Janssens, N.,
, ,La competence internationale du juge siegeant en refere'', Cah. Dr. Jud.,
1992, 111-121).
153. De wetgever heeft zich in 1991 niet uitgesproken over de territoriale
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bevoegdheid van de stakingsrechter. Bijgevolg blijft het gemene recht
gelden (Francq, B., , ,Procedure et sanctions'', in Les pratiques du commerce et la protection et !'information du consommateur depuis la loi du 14
juillet 1991, Brussel, 1991, (219), 231-232; Laenens, J., a.w., in De nieuwe
wet handelspraktijken, 1992, (149), 158, nr. 16; vgl. Verougstraete, I.,
, ,Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtdoende op grond van artikel 55 W.H.P.", R. W., 1978-79, (817), 842,
nr. 43): ratione loci is bevoegd de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de verweerder zijn woonplaats
of maatschappelijke zetel heeft (Voorz. Kh. Brussel, 18 september, 1989,
T.B.H., 1990, 261; Voorz. Kh. Gent, 8 januari 1990, T.G.R., 1990, 20; zie
nochtans De Vroede, P., ,Overzicht van rechtspraak. Wet op de handelspraktijken (1983-88)", T.P.R., 1989, (189), 353, nr. 311), of waar de
aangeklaagde handeling wordt gesteld (Voorz. Kh. Brussel, 14 juli 1980,
Ing. Cons., 1980, 262; Arrondrb. Tongeren, 13 mei 1981, Limb. Rechtsl.,
1981, 126; Voorz. Kh. Brussel, 13 apri11982, Ing. Cons., 1982, 106; Voorz.
Kh. Brussel, 1 september 1982, Ing. Cons., 1982, 234; Brussel, 29 juni 1984,
T.B.H., 1985, 113; Voorz. Kh. Gent, 20 juni 1986, Handelspraktijken,
1986, II, 207; zie tevens Voorz. Kh. Brussel, 13 april1982, Ing. Cons., 1982,
106), of waar de nadelige gevolgen zijn ingetreden of waar de aangeklaagde
daad nadelige effecten kan sorteren (Voorz. Kh. Brussel, 16 november 1976,
R. W., 1978-79, 2600, noot De Vroede, P.; Voorz. Kh. Brussel, 14 januari
1981, Ing. Cons., 1981, 92; Voorz. Kh. Luik, 20 november 19_86, Randelspraktijken, 1986, IV, 149; Brussel, 14 december 1986, R. W., 1986-87, 2379;
Voorz. Kh. Hasselt, 28 oktober 1988, Jaarboek Handelspraktijken 1988,
Brussel, 1989,279, noot Brison, F.; Voorz. Kh. Brussel, 18 september 1989,
T.B.H., 1990, 261).
154. Hoewel art. 626 Ger. W. op het eerste gezicht niet vatbaar lijkt voor
interpretatie, toch gaf het aanleiding tot tegenstrijdige rechtspraak. Het Hof
van Cassatie poneerde alvast dat de keuze van de territoriaal bevoegde
rechtbank, welke door art. 626 Ger. W. aan eiser wordt verleend om een
vordering m.b.t. een uitkering tot onderhoud in te stellen, ook bestaat
wanneer het de wijziging of de opheffing van de uitkering betreft (Cass.,
10 februari 1977, Arr. Cass., 1977, 648; Pas., 1977, I, 625; R. W., 1976-77,
2484; J.T., 1977, 304). Beslist werd dat art. 626 Ger. W. door de woonplaats van de eiser doelt op de woonplaats van de alimentatiegerechtigde.
De alimentatieplichtige die de opheffing of de vermindering van de alimentatieverplichting vordert, kan deze wettekst dus niet in zijn voordeel inroepen (Vred. Neerpelt, 22 mei 1980, R. W., 1980-81, 1339; Laenens, J.,
,Territoriale bevoegdheid inzake alimentatievorderingen", R. W., 1981-82,
1635; vgl. Baeteman, G. en Gerlo, J., ,Overzicht van rechtspraak (19751980). Personen- en Familierecht", T.P.R., 1981, 921, nr. 221; Baeteman,
G., Gerlo, J., Guldix, E. en De Mulder, W., ,Overzicht van rechtspraak.
Personen- en Familierecht (1981-1987)", T.P.R., 1988, (415), 606, nr. 312;
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Fettweis, A. en De Leval, G., Elements de Ia competence civile, 111-1,
nr. 337; Storme, M. en Deconinck, B., ,Bevoegdheids- en procedureperikelen in familierechtelijke geschillen", T.P.R., 1985, 96, nr. 21; anders:
Vred. Anderlecht, 6 juni 1978, T. Vred., 1979, 274; Vred. Brugge, 2 januari
1981, R. W., 1981-82, 1634, noot Laenens, J.; Vred. Gent, 29 juni 1983,
Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 250; Rb. Leuven, 4 februari 1987, R. W.,
1986-87, 2665, noot).
155. Een op art. 205bis B.W. gegronde alimentatie-eis kan gebracht worden voor de vrederechter van de woonplaats van de langstlevende echtgenoot (Vred. Gent (7), 3 november 1978, R. W., 1981-82, 956, noot; Rb.
Gent, 19 december 1979, R. W., 1981-82, 954, noot; Pas., 1980, III, 62; zie
Swennen, L., ,De vordering tot levensonderhoud van de langstlevende
echtgenoot ten laste van de nalatenschap", R. W., 1981-82, 936-938). Een
op art. 340b B.W. gegronde alimentatie-eis kan ingeleid worden voor de
overeenkomstig art. 624, 2e Ger. W. territoriaal bevoegde rechter (Bergen,
8 februari 1983, Pas., 1983, II, 26, noot; zie Laenens, J., a.w., T.P.R.,
1979, 346, nr. 229).
156. Aileen de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind
is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de afstamming(art. 331, par. 1 B.W.)(Rb. Doornik, 21 maart1988, J.L.M.B., 1988,
716). Deze bevoegdheidsregel is zowel ratione materiae als ratione loci van
openbare orde (Rb. Brussel, 21 januari 1992, T.B.B.R., 1992, 259; anders:
Rb. Luik, 22 december 1989, J.L.M.B., 1989, 1419). Betreft het echter een
vordering over de afstamming van een nog ongeboren kind, is de rechtbank
van eerste aanleg van de woonplaats van de moeder bevoegd (Rb. Brussel,
21 oktober 1987, J.T., 1988, 160; Rb. Nijvel, 10 januari 1991, J.T., 1991,
568).
157. De territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank wordt bepaald
door de verblijfplaats van de ouders, voogden of wie de minderjarige onder
hun bewaring hebben. Art. 44 J eugdbeschermingswet wijst, in het meerdere
belang van de minderjarige, de rechter aan die het dichtst bij de rechtsonderhorige staat. Beslist werd dat bijgevolg voormelde wetsbepaling van openbare orde is (Arrondrb. Gent, 25 juni 1979, R. W., 1980-81, 1413). De vraag
rijst of het niet eerder een bepaling van dwingend recht betreft (in die zin:
Arrondrb. Luik, 6 januari 1972, J.T., 1972, 321).
158. Art. 350, par. 1 B.W. dat de territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank inzake de homologatie van de adoptieakte regelt, werd eveneens
van openbare orde verklaard (Jeugdrb. Brussel, 30 november 1984, T.
Vred., 1986, 172; Arrondrb. Brussel, 18 april1988, T.B.B.R., 1989, 497).
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159. Ingevolge art. 591, 18e Ger. W. en art. 16 Wet 1 april1976 inzake de
verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie, valt een vordering
m. b. t. een integratie-overeenkomst onder de bevoegdheid van de vrederechter van de woonplaats van de gei:ntegreerde. Deze bepaling is van dwingend
recht (Arrondrb. Gent, 9 oktober 1989, R. W., 1990-91, 399).

160. De regels bepaald in de art. 563, 564, 565 en 566 Ger. W. zijn van
toepassing op de territoriale bevoegdheid (art. 634 Ger. W.). De prorogatie
van bevoegdheid vervat in art. 564 Ger. W. (Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, 1981, 39, nr. 130) geldt inzake tussenkomst eveneens op territoriaal vlak. De rechter over de hoofdeis is bijgevolg
uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen over de eis in tussenkomst, al
behoort deze in beginsel tot de uitsluitende bevoegdheid van een ander
rechtscollege (Arrondrb. Brussel, 7 december 1987, J. T., 1988, 322).
Proceseconomische redenen liggen aan deze regel ten grondslag (zie
Laenens, J., a. w., T.P.R., 1979, 337, nr. 189).
b) Bijzondere regels

1. Bepalingen van dwingend recht
A. Artikel 627 Ger. W.
-161-.-De-rechtsvorderingtot-verdelingvan-een-nalatenschap-moet gebrachtworden voor de rechter van de woonplaats van de decuius (art. 627, 3e Ger.
W .) (Arrondrb. Charleroi, 2 juni 1987, J. T., 1987, 746). Deze bevoegdheidsregel is slechts van dwingend recht, zodat de exceptie van onbevoegdheid voor elk verweer moet worden voorgedragen (Brussel, 31 maart 1988,
Rev. Not. B., 1989, 175). De rechter van de plaats waar de erfenis is
opengevallen, werd onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een
herroeping van een onrechtstreekse schenking (Rb. Luik, 15 mei 1981, Jur.
Liege, 1981, 416).
162. Welke vrederechter is territoriaal bevoegd om uitspraak te doen over
een verzoek om machtiging tot het verkrijgen van een afschrift van een
successieaangifte? Beslist werd dat het verzoek in beginsel moet gericht
worden aan de vrederechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen
(art. 627, 4e Ger. W.), en dus niet aan deze van de plaats waar het kantoor
gelegen is waar de belasting is of moet gelnd worden (art. 632 Ger. W.)
(Vred. Luik, 28 maart 1984, T. Vred., 1986, 249).
163. Over de territoriale bevoegdheid van de vrederechter inzake de bescherming van de persoon van de geesteszieke waren de meningen zeer
verdeeld (De Leval, G., ,Jurisprudence relative a la protection de la
personne des malades mentaux (Loi du 26 juin 1990)", J.L.M.B., 1992,
(1478), 1479-1481; Laenens, J ., ,De territoriale bevoegdheid van de vrede-
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rechter inzake de bescherming van de persoon van de geesteszieke",
T.B.B.R., 1993, 234-236), hoewel art. 627, 6e Ger. W. aanvankelijk in een
,graduele territoriale bevoegdheidsafbakening" voorzag. In de regel diende de vrederechter van de verblijfplaats of van de woonplaats van de zieke
geadieerd te worden (zie Rb. Dendermonde, 27 september 1991, R. W.,
1991-92, 511, noot Hellin, L.; Rb. Brussel, 6 november 1991, J.T., 1992,
115). Talrijke vrederechters waren nochtans van oordeel dat de rechter van
de plaats waar de zieke zich bevindt ratione loci bevoegd is (Vred. Waver,
28 augustus 1991, J.T., 1992, 117; Vred. Waver, 8 november 1991, J.T.,
1992, 116; Vred. Gent (3), 19 december 1991, T. Vred., 1992, 71; Vred.
St.-Giiiis, 7 januari 1992, T. Vred., 1992, 72; zie tevens: Vred. Marche-enFamenne, 24 september 1991, T. Vred., 1991, 335). Ze meenden dat enkel
deze vrederechter de zieke kan bezoeken. Een rechter is inderdaad slechts
bevoegd binnen de grenzen van het rechtsgebied dat hem door de wet is
toegekend (art. 10, 186 en 622 Ger. W.). Een afwijking lijkt echter vervat
in de Wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de
geesteszieke (in die zin: Benoit, G., ,Commentaires relatifs ala Ioi du 26
juin 1990 relative ala protection de la personne des malades mentaux", T.
Vred., 1991, 263; Hellin, L., ,De bevoegde vrederechter bij de opneming
van een geesteszieke ter observatie", R. W., 1991-92, 512; zie Laenens, J.,
,Aspecten van gerechtelijk recht", in Wet van 26 juni 1990 betrejjende de
bescherming van de persoon van de geesteszieke, 1992, 33, nr. 5; adde:
circulaire nr. 36/91 van de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te
Antwerpen, 13, nr. 26; anders: Vred. Kortrijk, 13 december 1991, R. W.,
1991-92, 758; Vred. Deinze, 17 januari 1992, T. Vred., 1992, 73; zie tevens
Van Vlassenaer, M.J., ,De procedurale aspecten van de Wet van 26 juni _
1990 m. b. t. de persoon van de geesteszieke", in Het nieuwe statuut van de
geesteszieken. Wetten van 1990-91, 1992, (143), 151, nr. 11, die meent dat
de wetgever die zich duidelijk bewust was van het probleem, dit op expliciete
wijze had moeten regelen). Intussen werd art. 627, 6e Ger. W. bij Wet 6
augustus 1993 (B.S., 9 augustus 1993) als volgt gewijzigd: is aileen
bevoegd ... , wanneer het gaat om vorderingen ingesteld krachtens de Wet
van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de
geesteszieke, de rechter van de plaats waar de zieke wordt verzorgd of
geplaatst is, of bij gebreke daarvan, de rechter van de plaats waar de zieke
zich bevindt''.
164. De territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank wordt geregeld
in art. 627, 9e Ger. W .. Deze bepaling is niet van openbare orde (Cass., 9
juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1242, noot; Pas., 1980, I; 1229, noot), doch
wei van dwingend recht, zodat geen bevoegdheidsbedingen in arbeidscontracten mogen opgenomen worden (art. 630, 1e lid Ger. W.) (Arbrb.
Charleroi, 14 mei 1984, J. T. T., 1985, 17; Arbh. Bergen, 22 december 1988,
J. T. T., 1989, 410, noot). Bijgevolg is nietig de voor het ontstaan van het
geschil aangegane overeenkomst die een handelsvertegenwoordiger en zijn
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werkgever het recht ontneemt om hun geschil naar keuze aanhangig te
maken bij een van de arbeidsrechtbanken die met toepassing van art. 627,
9e Ger. W. tot kennisneming van de vordering bevoegd zijn (Cass., 9
oktober 1989, Arr. Cass., 1989-90, 146; Pas., 1990, I, 159; R. W., 1989-90,
579; J.T., 1990, 160; J.T.T., 1990, 7; T.S.R., 1989, 430). Art. 627, 9e Ger.
W. behelst echter geen internationale bevoegdheidsregeling (Arbh. Antwerpen, 7 februari 1980, J. T. T., 1982, 205; Arbrb. Brussel, 5 januari 1981,
Rechtspr. Arb. Br., 1985, 163; Arbrb. Brussel, 3 november 1981, J.T.T.,
1983, 12; Arbh. Brussel, 27 februari 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 110;
Arbh. Brussel, 14 mei 1985, T.S.R., 1985, 380). Bijgevolg is rechtsgeldig
het bevoegdheidsbeding in een arbeidscontract tussen een Belgische werkgever en een Nederlandse werknemer met uitsluitende bevoegdheid van de
Saoudi-Arabische rechtbanken (Arbrb. Antwerpen, 6 april 1984, Soc.
Kron., 1985, 123; T.S.R., 1985, 265; J.T.T., 1985, 174, noot). Eenarbeidsovereenkomst die de internationale rechtsmacht voor elk geschil toekent aan
de Iraakse rechtbanken is evenmin strijdig met de Belgische openbare orde,
noch met art. 630, eerste lid Ger. W. (Arbrb. Brussel, 6 maart 1986,
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 163).
165. Art. 627, 9e Ger. W. blijft aanleiding geven tot discussie. Enerzijds
wordt de exploitatiezetel van de werkgever als determinerend criterium bij
het bepalen van de territoriale bevoegdheid aangezien (Arbrb. Kortrijk (afd.
· .Roeseiare),.2K]unf199I~ Soc~~kron.,-I99:2, 74, i:ioorBogaert, J.;zieinoie
zin: Laenens, J., a.w., T.P.R., 1979, 348, nr. 236; vgl.: Kort ged. Arbrb.
Brussel, 28 november 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 50: de exploitatiezetel
primeert op de maatschappelijke zetel). Anderzijds wordt de territoriale
bevoegdheid bepaald door de plaats van tewerkstelling van de werknemer
(Arbrb. Charleroi, 14 mei 1984, T.S.R., 1984, 494; vgl.: Arbh. Brussel, 23
juni 1987, J. T. T., 1988, 10, noot). In een internationaal arbeidsgeschil
opteerde het Hof van Cassatie alvast voor de arbeidsrechtbank van de plaats
van tewerkstelling in Belgie (Cass., 5 oktober 1981, Arr. Cass., 1981-82,
181, noot; Pas., 1982, I, 183, noot; R. W., 1982-83, 2177, noot).
166. Een geschil tussen een handelsvertegenwoordiger en zijn werkgever
over de arbeidsovereenkomst kan slechts aanhangig gemaakt worden bij de
arbeidsrechtbank van een gerechtelijk arrondissement waar de handelsvertegenwoordiger werkzaam is of waar de bedrijfszetel is gevestigd waaraan
hij verbonden is (Cass., 15 juni 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1331; Pas., 1988,
I, 1226; R. W., 1988-89, 573; J. T., 1989, 259). Doorgaans wordt geopteerd
voor de plaats waar de handelsvertegenwoordiger zijn beroepsactiviteit
uitoefent (Arb h. Luik, 14 september 1978, J. T. T., 1979, 147; Arrondrb.
Gent, 2 april1979, R. W., 1979-80, 1170; Arbrb. Nijvel, 13 februari 1981,
J.T.T., 1982, 271; Arbrb. Nijvel, 23 maart 1988, J.T.T., 1989, 183, noot).
Voor welke arbeidsrechtbank kan een handelsvertegenwoordiger die in
verscheidene gerechtelijke arrondissementen ter uitvoering van zijn arbeids-
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overeenkomst prestatie Ievert, een arbeidsgeschil inleiden? Het Hof van
Cassatie Iaat hem de vrije keuze. Hij kan zijn werkgever dagvaarden, voor
de arbeidsrechtbank van een van deze gerechtelijke arrondissementen
(Cass., 28 oktober 1985, Arr. Cass., 1985-86, 166; Pas., 1986, I, 230; R. W.,
1986-87,271, noot; J.T., 1987, 450; Soc. Kron., 1986, 5; J.T.T., 1986, 291;
Arbh. Bergen, 22 december 1988, J.T.T., 1989, 410, noot; zie Petit, J.,
Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, A.P.R., 1980, 315, nr. 509).
B. Artikel 628 Ger. W.
167. De wetsbepalingen omtrent de territoriale bevoegdheid inzake echtscheiding raken de openbare orde niet. Bijgevolg moet de exceptie van
onbevoegdheid ratione loci in limine litis opgeworpen worden. De verweerder die niet verschijnt tijdens de voorafgaande poging tot verzoening bij een
echtscheiding op grond van bepaalde feiten, wordt weliswaar vermoed de
territoriale bevoegdheid af te wijzen (Cass., 6 juni 1985, Arr. Cass.,
1984-85, 1383; Pas., 1985, I, 1261; J.T., 1987, 466).
168. Krachtens art. 628, 1e Ger. W. is de rechter van de plaats van de
laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder
territoriaal bevoegd inzake vorderingen tot echtscheiding. De bevoegdheid
ratione loci wordt beoordeeld op het ogenblik van de overhandiging van het
inleidend verzoekschrift (Brussel, 30 maart 1983, Pas., 1983, II, 82).
Wanneer een werkelijke echtelijke verblijfplaats nooit heeft bestaan en de
echtgenoten evenmin in gezamenlijk overleg een plaats hebben gekozen om
als echtelijke verblijfplaats te gelden, is de woonplaats van de verweerder
determinerend voor het bepalen van de territoriale bevoegdheid (Rb. Brussel, 5 november 1986, J. T., 1987, 12, noot Sterckx, D.; Brussel, 16 mei
1988, Rev. Not. B., 1988, 423).
169. Art. 628, 1e Ger. W. regelt geenszins de internationale rechtsmacht
van de Belgische rechter (Rb. Luik, 20 november 1980, Jur. Liege, 1981,
187, noot De Leval, G.; Rb. Luik, 9 juni 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983,
408; Jur. Liege, 1983, 515; Rb. Brussel, 9 november 1984, J. T., 1986, 252;
anders: Rb. Brussel, 25 mei 1984, J. T., 1986, 256, noot Fallon, M.), tenzij
op grond van art. 10 Frans-Belgisch Verdrag 8 juli 1899 dat bij ontstentenis
van gemeenschappelijke bevoegdheidsregelen verwijst naar de interne bevoegdheidsregel (Rb. Luik, 3 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 145; vgl.
Brussel, 30 maart 1983, Pas., 1983, II, 82).
170. Het begrip ,laatste echtelijke verblijfplaats" in art. 628, 2e Ger. W.
is niet noodzakelijk voor het bepalen van de territoriale bevoegdheid van
de vrederechter, wanneer beide partijen Belg zijn en hun laatste echtelijke
verblijfplaats in het buitenland lag. In dat geval kan een vrederechter in
Belgie zich toch bevoegd verklaren (Vred. Etterbeek, 14 mei 1979, Rev.
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Trim. Dr. Fam., 1980, 95; Vred. Diest, 13 apri11981, T. Vred., 1981, 166;
vgl. Vred. Fexhe-Slins, 28 januari 1988, J.L.M.B., 1988, 723, noot).
171. De vrederechter die bevoegd is om overeenkomstig art. 488bis B.W.
een voorlopige bewindvoerder aan te steilen, is deze van de verblijfplaats
of bij gebreke daarvan, van de woonplaats van de te beschermen persoon
(art. 628, 3e Ger. W.). Onder het begrip ,verblijfplaats" wordt verstaan
de plaats waar de betrokkene een bepaalde tijd verblijft en de bedoeling
heeft zich te vestigen (Vred. Ukkel, 7 november 1991, J.L.M.B., 1992, 736,
noot De Leval, G.).
172. Art. 628, 8e Ger. W., als gewijzigd bij art. 33 Wet 15 juli 1970, stelde
dat, wanneer het gaat om een vordering betreffende een verkoop, een lening
op afbetaling of een persoonlijke lening op afbetaling, de rechter van de
woonplaats van de koper of van de lener aileen bevoegd is om van die
vordering kennis te nemen. Het Hof van Cassatie was van oordeel dat uit
voormelde bepaling niet blijkt dat die bevoegdheidsregel uitsluitend geldt
voor die verkopen, leningen op afbetaling of persoonlijke leningen die
onder toepassing vailen van de Afbetalingswet 9 juli 1957, aangevuld en
gewijzigd bij Wet 5 maart 1965 (Cass. 12 februari 1982, Arr. Cass., 1981-82,
766; Pas., 1982, I, 737; R. W., 1983-84, 19; in dezelfde zin: Arrondrb.
Brussel, 17 april 1989, Pas., 1989, III, 108, noot; anders: Rb. Luik, 20
novembefl980,Jur. Dege,1981;187~ nooCDeteval;o-:};l::Jit-de parlemenc:
taire voorbereiding van art. 628, 8e Ger. W. blijkt nochtans de onjuistheid
van voormelde al te ruime interpretatie (Laenens, J ., ,Territoriale bevoegdheid inzake afbetalingsovereenkomsten", R. W., 1983-84, 22). Art. 628, 8e
Ger. W. werd bij art. 114, par. 2 Wet 12juni 1991 op het Consumentenkrediet gewijzigd. De wetgever heeft alvast geen rekening gehouden met
voormelde ruime cassatie-interpretatie. Aileen bevoegd is de rechter van de
woonplaats van de consument, wanneer het gaat om een vordering betreffende een kredietovereenkomst geregeld bij de Wet 12 juni 1991 op het
Consumentenkrediet (zie voor een gelijkaardige kritiek op art. 32.20
W.H.P. 14 juli 1991: Dirix, E., ,De bezwarende bedingen", in De nieuwe
wet handelspraktijken, 1992, (289), 313, nr. 30; Laenens, J., a.w., in
Handelspraktijken & voorlichting en bescherming van de consument, 1988,
(253), 265-266).
173. Geschillen betreffende de rechten en plichten van een werknemer
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering worden voor de rechtbank van de
woonplaats van de verzekerde gebracht (art. 628, 14e Ger. W.) (Cass., 25
november 1985, Arr. Cass., 1985-86, 426; Pas., 1986, I, 366). Wanneer een
sociaal-verzekerde een sociaal-zekerheidsgeschil niet bij de arbeidsrechtbank van zijn woonplaats aanhangig maakt, kan het R.I.Z.I.V. redelijkerwijze geen bevoegdheidsexceptie voordragen wegens miskenning van
art. 628, 14e Ger. W. (Arrondrb. Bergen, 8 juni 1984, J.T.T., 1984, 494).
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Op te mer ken valt dat de territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
in een geschil tussen de verzekeraar-arbeidsongevallen en het ziekenfonds
over de toepassing van art. 63, par. 2 Arbeidsongevallenwet niet geregeld
wordt door art. 628, 14e Ger. W., maar door de algemene regel van art. 624
Ger. W. (Arbh. Brussel, 6 mei 1985, J.T.T., 1985, 428, noot).
C. Artikel 629 Ger. W.
174. Krachtens de art. 591, 1e en 629, 1e Ger. W. is alleen de rechter van
de plaats waar het goed is gelegen bevoegd om kennis te nemen van de
vordering tot ontbinding van de overeenkomst van onderverhuring, niettegenstaande iedere daarmee strijdige overeenkomst die dagtekent van voor
het ontstaan van het geschil. Hoewel art. 629 Ger. W. van dwingende aard
is, belet niets dat partijen met volle kennis van zaken en na het ontstaan
van het geschil in hun gemeenschappelijk belang bepalen dat zij daarvan
afwijken (Cass., 8 juni 1989, Arr. Cass., 1988-89, 1196; Pas., 1989, I, 1079).
Art. 629, 1e Ger. W. heeft slechts betrekking op eisen tot opvordering of
bevestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen. Deze wetsbepaling is niet toepasselijk op een vordering die hoofdzakelijk de teruggave van
betaalde voorschotten en de betaling van schadevergoeding in het kader van
een verkoping van een onroerend goed tot voorwerp heeft (Antwerpen, 22
november 1978, T. Not., 1979, 54, noot; in dezelfde zin: Antwerpen, 31
oktober 1978, T. Not., 1979, 49, noot).

2. Bepalingen van openbare orde
A. Faillissement
175. De controverse omtrent het begrip ,woonplaats" in art. 631 Ger. W.
lijkt geluwd (zie Laenens, J., a.w., T.P.R., 1979,352, nr. 248). De rechtspraak acht thans territoriaal bevoegd de rechtbank van koophandel van
de plaats van inschrijving van de handelaar in de bevolkingsregisters op het
ogenblik van de staking van betaling (Arrondrb. Gent, 4 december 1989,
R. W., 1990-91, 372; T.B.H., 1990, 849; Kh. Bergen, 13 februari 1990,
T.B.H., 1990, 848; zie Cass., 2 februari 1978, Arr. Cass., 1978,661, noot;
Pas., 1978, I, 643, noot; R. W., 1977-78, 251, noten Laenens, J. en Lievens,
J.; J. T., 1978,227, noot; B.R.H., 1978, 120; Cass., 11 mei 1978, Arr. Cass.,
1978, 1066, noot; Pas., 1978, I, 1037; R. W., 1978-79, 1602, noot Laenens,
J.). De geschillen bedoeld in art. 631 Ger. W. zijn deze die rechtstreeks uit
het faillissement ontstaan en waarvan de gegevens voor de oplossing zich
bevinden in het bijzonder recht dat het stelsel van het faillissement beheerst
(Arrondrb. Brussel, 18 december 1978, B.R.H., 1979, 22, noot).
176. Wanneer een gefailleerde, op het tijdstip van de staking van zijn
betalingen, noch in Belgie, noch in het buitenland enige gekende woonplaats
heeft, maar in een Belgische gemeente verblijft en er zijn commerciele
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hoofdactiviteit uitoefent, is de rechtbank van koophandel van zijn verblijfplaats territoriaal bevoegd om de faillietverklaring uit te spreken (Cass., 3
december 1987,Arr. Cass., 1987-88, 443; Pas;, 1988, I, 411; R. W., 1987-88,
855, noot; vgl. Cass., 30 september 1976, Arr. Cass., 1977, 128; Pas., 1977,
I, 131; R. W., 1976-77, 1455, noot; J.T., 1977, 57, noot; zie ook Van
Hoecke, M., ,Wettelijke definities en wetsinterpretatie - De woonplaats
van handelaren en de faillietver klaring' ', noot bij Antwerpen, 30 november
1982, R. W., 1983-84, 36).
177. Zo de maatschappelijke zetel fictief is, is de rechtbank van koophandel
van de plaats waar zich de werkelijke zetel bevindt, bevoegd het faillissement uit te spreken (Kh. Namen, 20 maart 1980, Rev. Reg. Dr., 1980, 245;
Kh. Brussel, 4 november 1981, B.R.H., 1982, 472; Kh. Antwerpen, 16
augustus 1985, T.B.H., 1986, 714, noot), zelfs indien de vennootschap in
het buitenland was opgericht (Kh. Gent, 11 december 1987, T.R. V., 1988,
376; Kh. Brussel, 4 november 1981, B.R.H., 1982, 472; Voorz. Kh. Brussel,
17 augustus 1983, R.P.S., 1984, 296). Niettemin werd beslist dat een
Belgische rechtbank van koophandel zonder rechtsmacht is om het faillissement van een buitenlandse vennootschap met slechts een exploitatiezetel in
Belgie failliet te verklaren (Brussel, 14 juni 1978, B.R.H., 1979, 419, noot
Van Houtte, H., ,Competence internationale et declaration de faillite").
Bvenmin kan een Belgische rechtbank van koophandel die het faillissement
van een P.V.B.A. heeft uitgesproken, het faillissementuitbreiden tot de in
het buitenland wonende zaakvoerder (Luik, 3 juni 1983, fur. Liege, 1983,
561, noot Kohl, A.). Ben Belgische rechtbank werd eveneens zonder rechtsmacht verklaard om het faillissement van een filiaal van een buitenlandse
vennootschap uit te spreken (Kh. Brussel, 24 mei 1989, J. T., 1989, 682;
T.B.H., 1990, 851).

B. Belasting
178. Art. 632 Ger. W. is van openbare orde en heeft een zeer algemene
draagwijdte (Beslagr. Brussel, 2 augustus 1984, Bull. Bel., 1985, 644). Deze
wetsbepaling vindt o.m. toepassing op de vordering tot terugbetaling van
niet-verschuldigde douanerechten (Arrondrb. Brussel, 27 april 1978, Pas.,
1978, III, 42; J. T., 1979, 183). Het verzet tegen een uitvoerend beslag op
roerend goed gelegd op verzoek van de ontvanger van belastingen moet
echter gebracht worden voor de beslagrechter van de plaats van beslag
(Arrondrb. Nijvel, 6 februari 1990, T.B.B.R., 1990, 379; Arrondrb. Luik,
24 april1986, J.L.M.B., 1987, 265; Arrondrb. Charleroi, 15 maart 1988,
Rev. Reg. Dr., 1988, 335; anders: Beslagr. Dendermonde, 4 juni 1985, Bull.
Bel., 1986, 1190; Beslagr. Brussel, 8 december 1987, Bull. Bel., 1989, 1144).
Ben revindicatieprocedure tegen de ontvanger van belastingen kan eveneens
slechts gebracht worden voor de beslagrechter van de plaats van het beslag.
Art. 632 Ger. W. is ter zake niet van toepassing (Beslagr. Luik, 8 april1981,
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Bull. Bel., 1985, 2544). Het verzet tegen een dwangschrift inzake directe
belastingen is een betwisting van een uitvoerbare akte en valt dus onder de
bevoegdheid van de beslagrechter van de plaats van het beslag. Weerom
vindt art. 632 Ger. W. geen toepassing (Arrondrb. Brussel, 16 mei 1983,
Bull. Bel., 1986, 2144; anders: Arrondrb. Charleroi, 16 februari 1988,
J.L.M.B., 1988, 630, noot Chevalier, E., J.T., 1988, 556; Rev. Reg. Dr.,
1988, 187).
179. De bevoegdheid van het hof van beroep op grond van de art. 278
(thans 377) W.I.B. en 632 Ger. W. is exclusief. Bevoegdheidsgeschillen in
fiscale zaken worden beslecht door het geadieerd hofvan beroep dat, indien
daartoe grond bestaat, naar het bevoegde hof verwijst (Brussel, 18 november 1980, R. W., 1981-82, 2611, noot Van Orshoven, P., ,Bevoegdheidsgebied van belastingdirecteur en hoven van beroep"; Luik, 18 december 1990,
Bull. Bel. , 1992, 1404). Voormelde uitsluitende bevoegdheid staat evenwel
de toepassing van de regels inzake samenhang niet in de weg (Cass. · 4
december 1980, Bull. Bel., 1984, 2979; J. Dr. Fisc., 1981, 144; Luik, 21
december 1983, F.J.F., 1984, 112).

C. Beslag
180. Inzake het beslag onder derden bestond er geen eensgezindheid no pens
de territoriale bevoegdheid (art. 633 Ger. W.). Enerzijds werd uitsluitend
bevoegd verklaard de rechter van de woonplaats van de derde-beslagene
(Rb. Brussel, 15 maart 1979, J. T., 1980, 288; Arrondrb. Charleroi, 3
februari 1981, J.T., 1981, 553, noot; Beslagr. Brugge, 17 februari 1981,
J.T., 1981, 646; Beslagr. Charleroi, 2 juni 1981, Pas., 1981, III, 53;
Arrondrb. Brugge, 26 juni 1981, R. W., 1981-82, 2553; Arrondrb. Charleroi, 30 juni 1981, Rev. Reg. Dr., 1981, 355; Beslagr. Namen, 27 november
1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 43, noot Ullmann, Ph.; Beirens, J., ,Heet
hangijzer: territoriale bevoegdheid inzake beslag onder derden", R. W.,
1981-82, 1035-1038; Stranart, A.-M., ,La saisie-arret", in Fettweis, A. en
Gutt, E. (eds.), Les voies conservatoires et d'execution, Bilan et perspectives, Brussel, 1982, 121-125); anderzijds werd uitsluitend bevoegd verklaard
de rechter van de woonplaats van de beslagene (Arrondrb. Gent, 17 maart
1980, R. W., 1980-81, 325, noot; Arrondrb. Bergen, 13 maart 1981, J. T.,
1981, 361; Arrondrb. Brussel, 6 april 1981, J.T., 1981, 360; Arrondrb.
Verviers, 25 september 1981, J. T., 1982, 379; Antwerpen, 2november 1981,
J. T., 1982, 378; Arrondrb. Luik, 7 januari 1982, J. T., 1982, 379; Arrondrb.
Luik, 28 januari 1982, Jur. Liege, 1982, 181, noot J.H.; De Leval, G. en
Van Compernolle, J ., a. w., in Fettweis, A. en Gutt, E. (eds.), a. w., 23-27,
nrs. 19-22). Aan voormelde controverse in rechtspraak en rechtsleer heeft
het Hof van Cassatie wellicht een einde gemaakt (Cass., 26 november 1982,
Arr. Cass., 1982-83, 438, noot; Pas., 1983, I, 307, noot; R. W., 1982-83,
2113, noot; J.T., 1985, 143; T.B.H., 1983,348, noot Laenens, J.; Cass.,
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4 februari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 735; Pas., 1983, I, 646; zie in dezelfde
zin: Arrondrb. Luik, 6 oktober 1983, Jur. Liege, 1983, 505, noot De Leval,
G.). Het Hof van Cassatie bepaalt de plaats van beslag onder derden enkel
aan de hand van formele criteria, namelijk de plaats waar het beslagexploot
aan de derde-beslagene wordt betekend of waar de kennisgeving van de
beschikking van de beslagrechter die het beslag toelaat, door de derde-beslagene wordt ontvangen. De vraag rijst of bovenvermelde cassatierechtspraak
art. 633 Ger. W. al dan niet uitsluitend interpreteert in het kader van een
bewarend beslag onder derden (Laenens, J., ,De territoriale bevoegdheid
inzake beslag onder derden", T.B.H., 1983, (349), 350, nr. 6; vgl. Dirix,
E. en Broeckx, K., Beslag, 52, nr. 76; De Leval, G., Traite dessaisies, 1988,
43, nr. 25).
181. Het visum waarvan sprake is in art. 1544 Ger. W. dient aangevraagd
te worden bij de beslagrechter van de plaats van het derdenbeslag (Arrondrb. Luik, 20 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 267; Arrondrb. Luik, 18
december 1986, Ann. Fac. Dr. Liege, 1987, 262, noot De Leval, G.,
,Problemes suscites par le visa"; Arrondrb. Luik, 29 januari 1987,
J.L.M.B., 1988, 534).
182. Het verzoekschrift tot aanstelling van een notaris moet ingediend
_w_orden_bij_d_e_beslagt"e_chter_ yan_d_e__plaats__waar het in heslag_genomen _
onroerend goed gelegen is (Arrondrb. Charleroi, 11 februari 1986, J. T.,
1987, 161). Indien uitvoerend beslag gelegd wordt op onroerende goederen
gelegen in verschillende gerechtelijke arrondissementen, kan de beslagrechter van een van deze arrondissementen geadieerd worden (Arrondrb. Charleroi, 19 februari 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 289). Art. 633 Ger. W. belet
niet dat bij samenhang een enkele vordering wordt ingesteld (Arrondrb.
Luik, 20 april1989, J.L.M.B., 1989, 1278; De Leval, G., Traite des saisies,
1988, 41, nr. 24).
183. De beslagrechter van de plaats van het beslag is bevoegd om kennis
te nemen van geschillen omtrent het kantonnement (Arrondrb. Charleroi,
7 januari 1992, T.B.B.R., 1992, 90).
184. Bij beslag inzake namaak zou art. 73 Octrooiwet geen afbreuk doen
aan de territoriale bevoegdheidsregel vervat in art. 633 Ger. W. (Beslagr.
Antwerpen, 23 februari 1989, R. W., 1989-90, 59). Luidens art. 73, par. 2
Octrooiwet is nochtans enkel de rechtbank die zitting houdt ter zetel van
het hof van beroep in wiens rechtsgebied de inbreuk plaatsvindt, bevoegd
om van een vordering inzake inbreuk van octrooien kennis te nemen. Het
streven naar een specialisatie van de rechtscolleges zou minder aan de orde
zijn bij de beoordeling van een beslag inzake namaak (Dirix, E. en Broeckx,
K., a. w., 244, nr. 440).
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AFDELJNG

3

DE INTERNATIONALE RECHTSMACHT(9)

185. De internationale rechtsmacht van de Belgische rechtbanken t.a.v.
Belgen wordt bepaald door art. 15 B.W.: indien de verweerder een Belg is
(Rb. Luik, 29 mei 1990, J.L.M.B., 1991, 143), kunnen de Belgische rechtbanken het geschil beslechten; de eiser kan zowel een Belg als een vreemdeling zijn (Reyntjens, F., Comm. Pers., art. 15, nrs. 2-3). Deze exorbitante
rechtsmachtregel - die niet stilzwijgend werd opgeheven (Rb. Luik, 2
februari 1984, Jur. Liege, 1984, 315; Jur. Liege, 1985, 76) - geldt in
hoofdzaak bij de beslechting van geschillen over de staat van personen die
de Belgische nationaliteit bezitten. Wanneer bij een betwisting van vaderschap de echtgenoot, de moeder en haar kind allen de Belgische nationaliteit
hebben, hebben de Belgische rechtbanken internationale rechtsmacht. Indien het kind in het buitenland woont, kan de rechter van de verblijfplaats
van de eiser geadieerd worden (Rb. Brussel, 20 juni 1989, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1990, 260; Brussel, 20 februari 1990, Rev. Not. B., 1990, 402, adv.
Lotz., J.).
186. Op grond van art. 15 B.W. kan een echtscheidingsprocedure tussen
Belgische echtgenoten steeds voor een Belgisch rechtscollege ingeleid worden, al woont de verweerder in het buitenland (Rb. Brussel, 18 maart 1987,
J.T., 1988, 195). De ,rechter in kort geding te Brussel werd bevoegd
verklaard om kennis te nemen van een geschil inzake het hoederecht over
het kind van in het buitenland wonende Belgische ouders (Brussel, 25 mei
1982, Pas., 1982, II, 99; anders: i.v.m. de jeugdrechtbank: Jeugdrb. Brussel, 26 juni 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 378).
187. Zelfs indien aileen de eisende partij de Belgische nationaliteit heeft,
wordt aangenomen dat de Belgische rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats uitspraak kan doen over een echtscheidingsvordering, allaat de
in het buitenland wonende echtgenoot van vreemde nationaliteit verstek
(Brussel, 22 mei 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 397; J.T., 1986, 251,
noot; Brussel, 2 juni 1987, T.B.B.R., 1989, 254, noot Leemans, I.; Jur.
Liege, 1987, 1569, noot Chevalier, E.;Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 115, noot
Fallon, M.; vgl.: Rb. Nijvel, 16 april1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 420;
Rb. Charleroi, 20 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 401, noot Fallon,
M.; anders: Rb. Nijvel, 21 oktober 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 426).
Deze rechtspraak wordt door de rechtsleer sterk bekritiseerd (zie Fallon,
M., ,La competence des tribunaux belges en matiere de divorce d'epoux

(9) Born, H. en Fallon, M., ,Chronique de jurisprudence. Droit judiciaire international
(1978-1982)", J.T., 1983, (181), 212-225, nrs. 125-191; ,Chronique de jurisprudence. Droit
judiciaire international (1983-1985)", J.T., 1987, (457), 481-485, nrs. 76-106; ,Chronique de
jurisprudence. Droitjudiciaire international (1986-1990)", J. T., 1992, (401), 427-434, nrs. 90122.
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de nationalite differente lorsque le demandeur est belge", J. T., 1986,
245-251; vgl. Born, H. en Fallon, M., a.w., J.T., 1987, 483, nr. 94;
Leemans, 1., T.B.B.R., 1989, 257-258; Lenaerts, K., ,Kroniek van het
Internationaal Privaatrecht (1980-85)", R. W., 1986-87, 1880, nr. 29).
188. Bij analogie met art. 1395, par. 2 B.W. werd internationale rechtsmacht verleend aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel inzake de
homologatie van een akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten die heiden Belg zijn en in Belgie gehuwd zijn maar
in Belgie geen echtelijke verblijfplaats hebben (Brussel, 20 juni 1978, Pas.,
1978, II, 103; Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 256).
189. Op te merken valt dat eveneens aangenomen werd dat de Belgische
rechtbanken internationale rechtsmacht hebben om uitspraak te doen over
een echtscheiding van vreemdelingen met laatste echtelijke verblijfplaats in
Belgie (Brussel, 30 maart 1983, Pas., 1983, II, 82; Brussel, 1 juni 1983, Pas.,
1983, II, 107), zelfs indien de in het buitenland wonende echtgenoot niet
verschijnt (Rb. Luik, 3 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 417). De
beslechting van de geschillen over de voorlopige maatregelen werd aan een
Belgische rechter in kart geding toevertrouwd (Kart ged. Rb. Verviers, 7
mei 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 467, noot Fallon, M.).

f9iC-De-illiernatTonale rechtsmacfit van de Belgische reclifscollegest.a.v.vreemdelingen wordt in beginsel geregeld in de art. 635-638 Ger. W.
Art. 635 Ger. W. raakt geenszins de openbare orde en is niet van dwingend
recht, zodat internationale bevoegdheidsovereenkomsten rechtsgeldig zijn
(Arbrb. Brussel, 2november 1987, J.T.T., 1988, 135; ziei.v.m. internationale bevoegdheidsovereenkomsten: Laenens, J., , ,Internationaal privaatrechtelijk procesrecht en de bevoegdheidsovereenkomsten", T.P.R., 1982,
215-268; ,Bevoegdheidsovereenkomsten in Europese context", in Liber
Amicorum Prof. Em. E. Krings, 1991, 635-657). Het Hofvan Cassatie heeft
ter zake een ,curieus" arrest geveld (Cass., 15 juni 1988, Arr. Cass.,
1987-88, 1331; Pas., 1988, I, 1226; T.B.H., 1989, 586; J.T., 1989, 259;
R. W., 1988-89, 302). Het poneerde de stelling dat het bevoegdheidsbeding
in een cognossement moet beoordeeld worden volgens het procesrecht van
de aangeduide rechter (lex fori prorogati). Het recht dat van toepassing is
op het cognossement zou hierbij niet relevant zijn. Terecht bekritiseert H.
Van Houtte dit arrest (Van Houtte, H., ,Het recht van toepassing op het
bevoegdheidsbeding", T.B.H., 1989, 565-567). Het is inderdaad nogal
ongenuanceerd: een bevoegdheidsbeding wordt immers niet enkel getoetst
aan het procesrecht van de aangewezen rechter.
191. Onder , woon- en verblijfplaats" in art. 635, 2e Ger. W. moeten de
plaatsen verstaan worden zoals omschreven in art. 36 Ger. W. (Rb. Brussel,
25 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 487). Een vrouw van Duitse nationaliteit
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die met haar man in Parijs heeft gewoond en die nadien enkel met haar kind
in Belgie is komen wonen, kan op grond van art. 635, 2e Ger. W. door haar
man, die op basis van art. 223 B.W. het bezoekrecht van het kind vordert,
in Belgie worden gedagvaard (Vred. Grivegnee, 11 oktober 1988, J. T.,
1989, 168).
192. Eveneens op grond van art. 635, 2e Ger. W. kunnen de Belgische
rechtscolleges internationale rechtsmacht hebben t.a. v. buitenlandse vennootschappen met een;filiaal of bedrijfszetel in Belgie (Brussel, 16 maart
1989, J. T., 1989, 548). Deze rechtsmachtbepaling moet echter restrictief
gei:nterpreteerd worden. Het geschil moet ondermeer betrekking hebben op
activiteiten van het filiaal (Arbrb. Brussel, 8 januari 1986, T.S.R., 1986,
471; zie tevens Arbrb. Brussel, 15 februari 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985,
66).
193. Een woonstkeuze kan ook de internationale rechtsmacht van de Belgische rechtscolleges bepalen (art. 635, 2e Ger. W.). Deze wordt bepaald op
het ogenblik van de rechtsingang. De woonstkeuze wordt niet ongedaan
gemaakt doordat de advocaat bij wie woonstkeuze werd gedaan, nadien
verklaart zonder instructies te zijn (Rb. Luik, 3 oktober 1985, Jur. Liege,
1986, 134; Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 123, noot Fallon, M.).
194. De vaststelling dat een buitenlander zijn verbintenissen in Belgie
uitvoerde, volstaat als grond voor de internationale rechtsmacht van de
Belgische rechter (art. 635, 3e Ger. W.). Aldus kan een Belgische arbeidsrechtbank kennis nemen van een internationaal arbeidsgeschil, omdat de
werknemer door zijn buitenlandse werkgever in Belgie tewerkgesteld wordt
(Cass., 25 mei 1987, J.T.T., 1987, 353; zie tevens: Arbh. Brussel, 5 mei
1982, J. T. T., 1984, 274) of aldaar zijn loon en/of opzeggingsvergoeding
ontvangt ongeacht de plaats van tewerkstelling (Cass., 5 oktober 1981, Arr.
Cass., 1981-82, 181; Pas., 1982, I, 183; R. W., 1982-83, 2177; J.T.T., 1982,
224; T.S.R., 1982, 17 en 120; Arbrb. Antwerpen, 21 november 1989,
J.T.T., 1990, 133, noot; Arbh. Brussel, 30 maart 1990, J.T.T., 1991, 9;
anders: Arbrb. Brussel, 15 februari 1984, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 66;
Arbh. Brussel, 15 januari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 120; vgl.: Arbrb.
Antwerpen, 27 februari 1987, Eur. Vervoerr., 1987, 565).
195. De plaats waar de litigieuze verbintenis is ontstaan of moet uitgevoerd
worden, wordt bepaald door de rechtsregels die op het contract van toepassing zijn (Kh. Brussel, 8 januari 1986, T.B.H., 1987, 440, noot; Kh. Luik,
6 februari 1986, T.B.H., 1987, 130, noot). Het betreft de collisieregels van
de geadieerde rechter (Brussel, 19 maart 1987, T.B.H., 1988, 297, noot
Watte, N.). De plaats van uitvoering van een betalingsverbintenis kan aldus
naar Belgisch recht worden bepaald aan de hand van het in art. 1247 B.W.
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vervat beginsel dat geldschulden haalbaar zijn (Kh. Brussel, 31 december
1986, T.B.H., 1989, 529, noot Watt<\ N.).
196. Vermits de inschrijving van de overdracht van aandelen op de plaats
van de maatschappelijke zetel van de vennootschap in het register van de
aandelen op naam dient te geschieden, is het de rechter van die plaats die
internationale rechtsmacht heeft (Kh. Brussel, 1 oktober 1987, J.L.M.B.,
1988, 52).
197. Art. 635, 3e Ger. W. geldt ook voor verbintenissen uit onrechtmatige
daad. De plaats waar het schadeverwekkend feit werd gepleegd, is de plaats
waar de vergoedingsplicht ontstond en moet uitgevoerd worden. De rechter
van deze plaats heeft op grond van art. 635, 3e Ger. W. internationale
rechtsmacht (Brussel, 16 maart 1989, J. T., 1989, 550).
198. Op te mer ken valt dat een extensieve interpretatie van art. 635, 3e Ger.
W. zou kunnen leiden tot de toepasselijkheid van deze bepaling inzake
extra-patrimoniale verplichtingen (Rb. Luik, 29 mei 1990, J.L.M.B., 1991,
143).
199. Art. 635, 5e Ger. W. verleent internationale rechtsmacht aan de
rechter van het forum -arresti, Beslist werd-dat dereehtbank van-de plaats
waar bewarend beslag werd gelegd, hierdoor kennis mag nemen van de
grond van de zaak (Kh. Antwerpen, 19 november 1987, Eur. Vervoerr.,
1988, 477).
200. Overeenkomstig art. 635, 10e Ger. W. kan een Belgisch rechtscollege
geadieerd worden, indien er verscheidene verweerders zijn, waarvan er een
zijn woon- of verblijfplaats heeft in Belgie. Voormelde bepaling veronderstelt echter een enkele vordering die jegens elke verweerder hetzelfde voorwerp heeft (Cass., 5 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1176; Pas., 1978, I, 1143;
R. W., 1979-80, 1304). Indien een Belgische verweerder zonder gegronde
reden medegedagvaard wordt, hebben de Belgische rechtscolleges geen
internationale rechtsmacht op grond van art. 635, 10e Ger. W. (Arbh.
Bergen, 10 februari 1983, J. T. T., 1984, 273). Deze bepaling moet te goeder
trouw worden toegepast, wat inhoudt dat het niet de bedoeling mag zijn
andere bevoegdheidsregels te omzeilen (Rb. Brussel, 7 december 1990,
J.L.M.B., 1992, 25).
201. Beslist werd dat de Belgische rechtbanken op grond van art. 635, 10e
Ger. W. mogen kennis nemen van een vordering tot ontkenning van
vaderschap ingesteld door de Belgische moeder tegen haar man van Deense
nationaliteit die ook woonachtig is in Denemarken, als de voogd ad hoc in
Belgie woont (Rb. Doornik, 21 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 716).
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202. In de gevallen waarin art. 635 Ger. W. niet voorziet kan een vreemdeling de internationale rechtsmacht van de geadieerde Belgische rechter
afwijzen, op voorwaarde dat een Belg in het land van die vreemdeling
hetzelfde recht heeft (art. 636 Ger. W.). Beslist werd dat bij gebrek aan
wederkerigheid een Fransman (Rb. Brussel, 22 mei 1981, J.T., 1981, 520;
Rev. Trim. Dr. Pam., 1982, 65; anders: Brussel, 6 maart 1986, J.T., 1986,
439), een Duitser (Rb. Luik, 20 september 1984, Jur. Liege, 1985, 91) en
een Pool (Rb. Luik, 3 december 1985, Rev. Trim. Dr. Pam., 1988, 132) de
internationale rechtsmacht van de Belgische rechter niet kunnen betwisten.
Bij bewijs van wederkerigheid kan een Zai:rees daarentegen wel een exceptie
van onbevoegdheid voordragen (Rb. Brussel, 9 november 1985, J. T., 1986,
252, nootFallon, M.; Rb. Luik, 27 maart 1986, Jur. Liege, 1986, 455; Rev.
Trim. Dr. Pam., 1988, 137, noot). Ook een Italiaan heeft deze mogelijkheid
(Rb. Luik, 20 december 1984, Jur. Liege, 1986, 135). Het bewijs van de
wederkerigheid is ten laste van de verweerder. Bij verstek van deze laatste
valt dit bewijs niet ten laste van de eiser (Rb. Luik, 27 februari 1986, Rev.
Trim. Dr. Pam., 1988, 134; zie Laenens, J ., a. w., T.P.R., 1979, 358,
nr. 261). Niettemin beval een rechter de heropening van de debatten om de
eiser toe te laten zijn internationale rechtsmacht te staven (Rb. Nijvel, 28
januari 1986, T.B.B.R., 1987, 191).
203. De ontstentenis van internationale rechtsmacht moet voor aile excepties en voor ieder verweer ten gronde worden opgeworpen (Arbh. Brussel,
21 februari 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 124). In geval van appel tegen
een verstekvonnis kan de internationale rechtsmacht van de Belgische
i'echtbanken nog voor het eerst in de beroepsakte (of in de beroepsconclusie,
indien de appelakte geen grieven moet vermelden) aangevochten worden
(Luik, 24 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 239, noot De Leval, G.).
204. Beslist werd dat, wanneer de eiser Belg is, art. 636 Ger. W. de
internationale rechtsmacht van de Belgische rechter van de laatste echtelijke
verblijfplaats niet uitsluit (art. 628, 1e Ger. W.) (Rb. Brussel, 3 februari
1987, T.B.B.R., 1988, 128; Brussel, 2 juni 1987, T.B.B.R., 1989, 254, noot
Leemans, I.; J.L.M.B., 1987, 1569, noot Chevalier, E.; Rev. Trim. Dr.
Pam., 1988, 115, noot Fallon, M.; Rb. Leuven, 26 november 1990, Pas.,
1991, III, 52, noot F.B.) (zie supra, nrs. 169 en 187).
205. Wanneer de Belgische rechtscolleges op grond van art. 15 B.W. internationale rechtsmacht hebben, kan de eiser de zaak brengen voor de rechter
van zijn woonplaats (art. 638 Ger. W.) (Rb. Luik, 9 juni 1983, Jur. Liege,
1983, 515). Art. 638 Ger. W. is een exorbitante bepaling die een regel zowel
van internationale rechtsmacht als van territoriale bevoegdheid bevat (Rb.
Luik, 20 september 1984, Jur. Liege, 1985, 91). Dit art. 638 Ger. W. wordt
vaak vooropgesteld om de Belgische rechter van de woonplaats van de
eisende partij te laten kennis nemen van een echtscheidingsprocedure tussen
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Belgische echtgenoten, al woont de verweerder in het buitenland (Rb.
Brussel, 18 maart 1987, J. T., 1988, 195).

HOOFDSTUK

Ill

BEVOEGDHEIDSINCIDENTEN(10)
1. Excepties van onbevoegdheid
206. De onbevoegdheid van de geadieerde rechter moet worden voorgedragen voor aile excepties of verweer behalve wanneer zij van openbare orde
is (art. 854 Ger. W.). Een exceptie van territoriale onbevoegdheid die pas
in een tweede conclusie opgeworpen wordt, is bijgevolg tardief en dient
ontoelaatbaar te worden verklaard (Rb. Brugge, 26 mei 1986, T. V.B.R.,
1986, 21). Aangezien de materiele bevoegdheid in beginsel de openbare orde
raakt, kan de exceptie van onbevoegdheid ratione materiae nog voor het
eerst in hoger beroep worden voorgedragen (Gent, 26 februari 1985,
T.G.R., 1985, 114; andersdelege ferenda: Laenens, J., a. w., T.P.R., 1980,
130, nr. 31; in dezelfde zin: Fettweis, A. en De Leval, G., Elements de Ia
competence civile, I-2, nr. 11). De onbevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg_moeLdaarentegen_in_limine_litis_opgew_orp_en wor_den,_01ndat
de voorwaardelijke volheid van bevoegdheid van dit rechtscollege niet van
openbare orde is (Cass., 17 januari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 573; Pas.,
1980, I, 564; zie supra, nr. 61). Om dezelfde reden moet een exceptie van
onbevoegdheid op grond van art. 592 Ger. W. in limine litis worden
voorgedragen (Vred. Fexhe-Slins, 22 april 1991, T. Vred., 1992, 142). Het
voorschrift van art. 854 Ger. W. vindt geen toepassing voor de appelrechter, wanneer de gedaagde de onbevoegdheid van de eerste rechter voor die
rechter in limine litis heeft opgeworpen en hij in hoger beroep tegen de
afwijzing van de door hem tijdig voorgedragen exceptie opkomt (Cass., 5
april 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1031; Pas., 1990, I, 918).
207. Ten onrechte werd beslist dat bij een vrijwillige verschijning nadien
geen bevoegdheidsexceptie kan opgeworpen worden (Vred. Marchienne-auPont, 10 mei 1985, T. Vred., 1986, 124). Evenmin kan de rechter over de
grond van de zaak de tardiviteit van een exceptie van onbevoegdheid ratione
materiae uitspreken, wanneer de verweerder die de exceptie voordraagt,

(10) Bontinck, G. en Gordts, H., ,Bevoegdheidsgeschillen", in Tienjaar Gerechtelijk Wethoek, 1981, 63-76; Broeckx, K., ,De vicieuze cirkel van de regeling van bevoegdheidsgeschillen", T. Vred., 1989, 227-240; Cambier, C., a. w., 1981, 135-215; Fettweis, A., ,Observations
sur le reglement des incidents de competence et de repartition", T.P.R., 1980, 135-142;
Laenens, J., ,De bevoegdheidsregeling en de versnelling van de rechtsbedeling", T.P.R.,
1980, 114-13.
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voordien zonder enig voorbehoud vrijwillig tussenkwam in kort geding
(anders: Kh. Brussel, 23 februari 1979, R. W., 1979-80,2455, noot Laenens,
J., ,Beslechting van bevoegdheidsincidenten").
208. Kan de eiser zelf een exceptie van onbevoegdheid van de door hem
geadieerde rechter voordragen? Doorgaans wordt aangenomen dat dit enkel
mogelijk is, indien de bevoegdheidsregel van openbare orde is (Beslagr.
Charleroi, 29 februari 1988, J. T., 1988, 441). Bijgevolg kan de eisende
partij geen exceptie van onbevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg
opwerpen (Rb. Aarlen, 6 maart 1992, J.T., 1992, 579). In voormelde
hypothese dient de verweerder, zo nodig, de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank te vorderen (Fettweis, A. en De Leval, G., a. w., I -6, nr. 21;
vgl. echter: Arrondrb. Brussel, 17 december 1979, B.R.H., 1980, 126, noot
B.).

209. De partij die de bevoegdheid van de geadieerde rechter afwijst, moet
met gelijkbetekende bewoordingen op voldoende duidelijke wijze aanduiden welke rechter volgens haar bevoegd is (art. 855 Ger. W.; Cass., 11 juni
1976,Arr. Cass., 1976, 1136; Pas., 1976, I, 1102; R. W., 1976-77, 178; J.T.,
1976, 740), zoniet is haar exceptie van onbevoegdheid ontoelaatbaar (Rb.
Brussel, 16 februari 1988, J.L.M.B., 1988, 706). De mededeling welke
rechter bevoegd is, moet echter niet noodzakelijk gedaan worden bij de
voordracht van de onbevoegdheidsexceptie (Rb. Brussel, 22 mei 1981, J. T.,
1981, 520).

2. In eerste aanleg
210. Bij een door de verweerder opgeworpen exceptie van onbevoegdheid
kan de eiser een verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank
vorderen (art. 639 Ger. W.). Betwist kan worden dat de eiser in ondergeschikte orde deze verzending kan vragen (Laenens, J., ,De procedure
inzake bevoegdheidsincidenten voor de arrondissementsrechtbank' ', R. W.,
1974-75, (1537), 1552, nr. 19; anders: Arrondrb. Antwerpen, 11 januari
1972, R. W., 1971-72, 1800; Arrondrb. Leuven, 30 januari 1987, T.B.B.R.,
1988, 341). Ontoelaatbaar is het hoger beroep tegen een verwijzing van een
zaak naar de arrondissementsrechtbank door vermelding op het zittingsblad
(Rb. Tongeren, 11 mei 1989, T.B.B.R., 1989, 512).
211. Volkomen ten onrechte werd beslist dat de geadieerde rechter bij
akkoord van partijen de zaak rechtstreeks kan verwijzen naar de ratione
materiae bevoegde rechter (Kh. Veurne, 7 november 1990, R. W., 1990-91,
1171, noot J.P.). Annotator J.P. wijst er terecht op dat deze mogelijkheid
slechts openstaat bij een betwisting van de territoriale bevoegdheid.
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212. Wanneer een exceptie van territoriale onbevoegdheid wordt opgeworpen moet de geadieerde rechter in elk geval tevens zijn materii:He bevoegdheid onderzoeken (Vred. Gent, 31 maart 1988, T. Vred., 1989, 246; anders:
Arrondrb. Gent, 6 juni 1988, T. Vred., 1989, 247). Ook de arrondissementsrechtbank mag zich niet beperken tot een onderzoek van de opgeworpen
onbevoegdheid: zowel de regels van de materiele bevoegdheid als die van
de territoriale bevoegdheid die de openbare orde raken, moeten onderzocht
worden, zelfs al werd slechts een van beide opgeworpen (Laenens, J., a. w.,
R. W., 1974-75, 1572, nr. 37).
213. De rechter die ambtshalve een middel aanvoert dat uit zijn onbevoegdheid voortkomt, moet de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank gelasten opdat over het middel beslist wordt (art. 640 Ger. W.).
Hij mag niet rechtstreeks verwijzen naar de naar zijn oordeel bevoegde
rechter. Deze zou hierdoor trouwens geenszins gebonden zijn (Rb. Namen,
22 juni 1989, J. T., 1990, 100).
214. Wanneer de geadieerde rechter zich onbevoegd acht voor een van de
bij een zelfde akte ingestelde eisen, moet hij niet alle eisen naar de arrondissementsrechtbank verwijzen (Cass., 17 september 1981, Arr. Cass., 198182, 92; Pas., 1982, I, 88; R. W., 1982-83, 703, noot; T. Vred., 1982, 73).
Enkel de-eisenwaarvoor hij zich-onbevoegd-aeht-, moeten-verwezen-worden.
Aan het voorzitterscollege moet nochtans de mogelijkheid geboden worden
zo nodig na te gaan of de objectieve binding tussen de eisen al dan niet
aanwezig is, in voorkomend geval de eisen op te splitsen en afzonderlijk
naar de bevoegde rechtbank te verwijzen (Laenens, J., ,Samenhangende
vorderingen", noot onder Vred. Brugge, 9 september 1977, R. W., 1977-78,
1912; vgl. Verrycken, M., ,De materiele bevoegdheid van de vrederechter",
in Taak en bevoegdheid van de vrederechter, 1979, 29, nr. 34).
215. Het vonnis waarbij een zaak naar de arrondissementsrechtbank wordt
verwezen, is niet appellabel. Niettegenstaande het hager beroep moet het
voorzitterscollege uitspraak doen (Arrondrb. Brussel, 5 november 1990,
J.T., 1991, 259).
216. Wanneer het vonnis van verwijzing naar de arrondissementsrechtbank
bij verstek is gewezen, geschiedt de hele behandeling van de zaak verder bij
verstek tot en met het eindvonnis over het bodemgeschil. De zuivering van
dit verstek is, zelfs met instemming van de eiser, na voormeld verstekvonnis
niet mogelijk. Bijgevolg wordt de zaak ook voor de arrondissementsrechtbank bij verstek behandeld (Arrondrb. Gent, 22 oktober 1990, R. W.,
1990-91, 965; vgl: De Corte, R. en Laenens, J., ,De verstekprocedure en
de taak van de rechter bij verstek", T.P.R., 1980, 479-480, nr. 75).
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217. De arrondissementsrechtbank kan zich in beginsel enkel uitspreken
over bevoegdheidsgeschillen (vgl.: Laenens, J., a. w., R. W., 1974-75, 1569,
nr. 34). Bijgevolg komt het deze rechtbank niet toe zich uit te spreken over
de rechtsgeldigheid van een gedingshervatting (Arrondrb. Charleroi, 19 mei
1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 412).
218. Iedere beslissing betreffende de bevoegdheid verwijst de zaak zo nodig
naar de bevoegde rechter die zij aanwijst (art. 660, eerste lid, Ger. W.). Deze
regel is eveneens van toepassing op het Hof van Cassatie, wanneer het een
vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van
een regel inzake bevoegdheid. Het moet de zaak verwijzen naar de bevoegde
rechter die het aanwijst (Cass., 2 februari 1978, Arr. Cass., 1978, 661; Pas.,
1978, I, 643; R. W., 1977-78, 2651; J. T., 1978, 227; Cass., 11 mei 1978, Arr.
Cass., 1978, 1066; Pas., 1978, I, 1037; Cass., 4 februari 1983, Arr. Cass.,
1982-83, 735; Pas., 1983, I, 646).
219. De beslissing betreffende de bevoegdheid bindt de rechter naar wie de
vordering wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recht om over de
rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft (art. 660, tweede lid,
Ger. W.). Deze regel geldt niet enkel bij een verwijzing door de arrondissementsrechtbank. Ook wanneer de oorspronkelijk geadieerde rechter zich
overeenkomstig art. 639, derde lid, Ger. W. verplicht ziet over het bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen, dient art. 660, tweede lid, Ger. W. in acht
te worden genomen: de verwijzing is inzake bevoegdheid bindend (Kart ged.
Arbrb. Brussel, 31 maart 1988, J.T.T., 1988, 221, noot). De terugverwijzingsbeslissing van de arrondissementsrechtbank op grand dat de toepassingsvereisten van art. 639 Ger. W. niet waren vervuld, is uiteraard niet
bindend (Cass., 17 oktober 1988, Arr. Cass., 1988-89, 173; Pas., 1989, I,
156; R. W., 1988-89, 1164; J. T., 1989, 259; J.T. T., 1989, 157; T.S.R., 1989,
49).
220. Het Hof van Cassatie heeft de draagwijdte van art. 660, tweede lid
Ger. W. scherp en juist gesteld: de redenen van de beslissing betreffende
de bevoegdheid, waarbij de zaak naar de bevoegde rechter wordt verwezen,
hebben wat het bodemgeschil betreft geen gezag van gewijsde voor de
laatstbedoelde rechter (Cass., 29 april1983, Arr. Cass., 1982-83,1070; Pas.,
1983, I, 977; R. W., 1983-84, 1827, noot; Cass., 25 juni 1990, Arr. Cass.,
1989-90, 1375; Pas., 1990, I, 1219; R. W., 1990-91, 1068). Komt de eerst
geadieerde rechter tot de bevinding dat een bevoegdheidsbeding in de
algemene voorwaarden van een partij niet rechtsgeldig is bij gebrek aan
wilsovereenstemming, dan is de rechter naar wie de zaak verwezen wordt,
geenszins gebonden door de beoordeling nopens de wilsovereenstemming
bij zijn uitspraak over de rechtsgeldigheid van andere bedingen in dezelfde
algemene voorwaarden (zie Laenens, J., De bevoegdheidsovereenkomsten
naar Belgisch recht, 1981, 106, nr. 378).
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3. In boger beroep
221. Het vonnis van een territoriaal onbevoegde rechter moet als een geldig
vonnis beschouwd worden, zolang het niet door het appelgerecht is vernietigd. Het mag niet voor onbestaande gehouden worden (Cass., 16 november
1989, Arr. Cass., 1989-90, 369; Pas., 1990, I, 329; R. W., 1989-90, 1222;
T.B.H., 1991, 572, noot Simonart, V.; J.L.M.B., 1990, 1082).
222. De rechtbank die bij afwezigheid van een exceptie van onbevoegdheid,
de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank niet gelast, beslist impliciet
dat zij bevoegd is (vgl. Laenens, J., a. w., T.P.R., 1979, 366, nr. 283). Deze
beslissing is een eindbeslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten
aanzien van de vraag naar de bevoegheid geheel heeft uitgeoefend (Cass.,
5 april1990, Arr. Cass., 1989-90, 1033; Pas., 1990, I, 920). Hoger beroep
enkel tegen deze beslissing inzake bevoegdheid is sinds 1 januari 1993
volstrekt uitgesloten. Tegen een dergelijke beslissing kan thans slechts hoger
beroep worden ingesteld samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis
(art. 1050, tweede lid, Ger. W., aldus toegevoegd door art. 42 Wet 3
augustus 1992). (Laenens, J ., ,De bevoegdheid ratione summae, de aanleg
en de regeling van bevoegdheidsincidenten", in Het vernieuwd Gerechtelijk
Recht, 1992, 76, nrs. 11-13).
-- - -

223. In geval van een bevoegdheidsconflict in hoger beroep hielden de
hoven van beroep er tegenstrijdige meningen op na wat de verwijzing naar
de bevoegde rechter betreft. Terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen de
zaak terecht verwees naar het bevoegde appelgerecht (Antwerpen, 25 mei
1983, R. W., 1983-84, 25 54, noot Laenens, J., , Bevoegdheidsconflict in
hoger beroep met verwijzing naar de bevoegde rechter' '), verwezen de
Hoven van Beroep te Gent (Gent, 14 maart 1983, R. W., 1984-85, 690, noot)
en te Bergen (Bergen, 9 oktober 1991, J. T., 1992, 99), alsmede het Arbeidshof te Brussel (Arbh. Brussel, 3 maart 1978, T.S.R., 1978, 286, noot) naar
de in eerste aanleg bevoegde rechter. Het Hof van Cassatie koos echter in
1987 resoluut voor de proceseconomische oplossing (zie Laenens, J., ,Bevoegdheidsconflict in hoger beroep met verwijzing naar de bevoegde rechter", R. W., 1989-90, 82). Wanneer de appelrechter een beslissing vernietigt
waarbij de eerste rechter zich bevoegd heeft verklaard, mag hij enkel ten
gronde uitspraak doen als hijzelf bevoegd is. Wanneer zulks niet het geval
is, moet hij de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter, zitting houdend
in hoger beroep (Cass., 24 december 1987, Arr. Cass., 1987-88, 544; Pas.,
1987, I, 510; R. W., 1989-90, 81; J.L.M.B., 1988, 244; zie in dezelfde zin:
Brussel, 16 maart 1989, J. T., 1989, 600). Het betreft een duidelijke ommekeer in de cassatierechtspraak. Voordien poneerde het Hof van Cassatie een
verwijzing van de zaak naar het gerecht dat in eerste aanleg bevoegd was
om ervan kennis te nemen (Cass., 3 januari 1973, Arr. Cass., 1973, 450;
Pas., 1973, I, 431; R.C.J.B., 1973, 476; Cass., 23 januari 1978, Arr. Cass.,
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1978, 616; Pas., 1978, I, 596; R. W., 1978-79, 920, noot Laenens, J.). Deze
cassatierechtspraak werd trouwens door de meeste auteurs sterk bekritiseerd (Fettweis, A., Manuel de procedure civile, 1987, 538, nr. 827; Kohl,
A., ,Effet devolutif de l'appel sous l'empire du Code Judiciaire. Application en cas d'appel d'un jugement d'incompetence", R.C.J.B., 1973, 503,
nrs. 25 e.v.; Laenens, J., ,Bevoegdheidsconflict in hoger beroep met
verwijzing naar de bevoegde rechter", R. W., 1978-79, 921-922; R. W.,
1983-84, 2555-2556 en ,De bevoegdheidsregeling en de versnelling van de
rechtsbedeling", T.P.R., 1980, 130, nr. 31; anders: Cambier, C., a.w.,
694-695; Van Compernolle, J., ,Examen de jurisprudence (1971-1985).
Droit judiciaire prive. Les voies de recours", R.C.J.B., 1987, 171-174,
nr. 44). In 1992 heeft de wetgever art. 643 Ger. W. aangepast aan voormelde ommekeer in de cassatierechtspraak. In deze wetsbepaling werden de
woorden ,in hoger beroep" toegevoegd (art. 10 Wet 3 augustus 1992).

224. De appelrechter moet slechts naar de bevoegde rechter verwijzen,
indien daartoe grand bestaat. Er bestaat geen grond tot verwijzing, indien
het gerecht in hoger beroep bevoegd is om kennis te nemen van een hoger
beroep tegen een beslissing van het in eerste aanleg bevoegde rechtscollege.
Indien hoger beroep wordt ingesteld bij het hof van beroep tegen een vonnis
van de rechtbank van koophandel, waarbij deze zich bevoegd verklaard
heeft, terwijl de zaak behoorde tot de materiele bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, vernietigt het hof de bestreden beslissing en beslecht
het de zaak zelf, omdat het bevoegd is om kennis te nemen van het hoger
beroep ingesteld tegen zowel de vonnissen van de rechtbank van koophandel
als deze van de rechtbank van eerste aanleg (zie Cass., 10 oktober 1973, Arr.
Cass., 1974, 168; Pas., 1974, I, 154; Cass., 3 maart 1989, Arr. Cass.,
1988-89, 766; Pas., 1989, I, 686; R. W., 1989-90, 519; Brussel, 17 januari
1984, R. W., 1985-86, 1359; Antwerpen, 3 december 1986, T.B.B.R., 1987,
173, noot Laenens, 1.; Brussel, 4 juni 1987, J.T., 1988, 108; Brussel, 16
maart 1988, R. W., 1988-89, 682).
4. In eenzelfde rechtscollege
225. Incidenten in verband met de verdeling van burgerlijke zaken onder
de afdelingen, kamers of rechters van eenzelfde rechtbank van eerste aanleg
worden geregeld overeenkomstig art. 88, par. 2 Ger. W. (zie Laenens, J.,
Comm. Ger., art. 88). Deze incidenten kunnen betrekking hebben op de
inhoudelijke werkverdeling tussen de voorzitter in kort geding en de burgerlijke kamer(s) (Kort ged. Rb. Aarlen, 4 september 1986, J.L.M.B., 1987,
26, noot Kohl, A.), de kort gedingrechter en de jeugdrechtbank (Luik, 30
januari 1979, J. T., 1979, 424; Rev. Trim. Dr. Pam., 1979, 298, noot
Renchon, J.L.) en de beslagrechter en een andere kamer van de rechtbank
van eerste aanleg (Bergen, 2 mei 1991, J.L.M.B., 1992, 1393; J. T., 1992,
39). Dat samenhangende zaken die voor eenzelfde rechtbank van eerste
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aanleg aanhangig zijn, moeten gevoegd worden overeenkomstig art. 88,
par. 2 Ger. W. (Rb. Brussel, 22 mei 1981, J. T., 1981, 520; Rev. Trim. Dr.
Fam., 1982, 65, noot), kan ernstig betwist worden (art. 856 Ger. W.).
226. Geen eensgezindheid bestond omtrent de vraag of in kart geding de
betwisting van de urgentie aanleiding kon geven tot een toepassing van
art. 88, par. 2 Ger. W. Wie van oordeel was dat de urgentie enkel op de
toelaatbaarheid van de eis in kart geding slaat, verwierp de toepassing van
art. 88, par. 2 Ger. W. (Rb. Luik, 15 juni 1978, Jur. Liege, 1978-79, 52;
Kart ged. Rb. Brugge, 10 maart 1982, R. W., 1982-83, 1321, noot Senaeve,
P.; Kart ged. Rb. Namen, 20 maart 1991, T.B.B.R., 1991, 295; zie tevens
Laenens, J., ,Urgentie en devolutie", R. W., 1983-84, 1026-1027).
227. Inzake de uitspraak bij voorraad in kart geding is het Hof van Cassatie
alvast van oordeel dat er geen sprake kan zijn van enige toepassing van
art. 88, par. 2 Ger. W. (Cass., 14 juni 1991, Arr. Cass., 1990-91, 1024;
Pas., 1991, I, 899; T.B.H., 1992, 257, noot Maertens, A.-S., ,Uitspraak
bij voorraad: voorschrift over de machten van de rechter in kart geding").
Wanneer hij beslist dat hij het gevorderde, zoals het bij hem is aangebracht
niet kan toekennen omdat het de grenzen van het voorlopige overschrijdt,
oefent hij zijn rechtsmacht volledig uit. Daaruit volgt dat de voorzitter in
zodanig geval niet verplicht kan zijn nag enig geschil naar een andere rechter
teverwijzenof ovef-dezaak ielf fe oordelen: De appelrecnter is aan: ook
niet verplicht om van de zaak zelf kennis te nemen (vgl. Brussel, 30 juni
1982, R. W., 1983-84, 1025, noot contra Laenens, J.).
228. Indien geen verdelingsincident voor ieder ander middel of ambtshalve
bij de opening van het debat uitgelokt wordt, is de toewijzing van de zaak
aan een afdeling, kamer of rechter in de rechtbank van eerste aanleg
dejinitiej. Het incident mag derhalve niet voor het eerst in hager beroep
plaats hebben (Bergen, 23 januari 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 68).
229. Op te mer ken valt dat de beslissing van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg op grand van art. 88, par. 2 Ger. W. slechts een maatregel
van inwendige aard is, zodat een verval of een nietigheid niet kan gedekt
worden (art. 864 Ger. W.; Rb. Brussel, 1 april1988, T.B.B.R., 1989, 87).
230. Ingeval van moeilijkheden in verband met de verdeling van de zaken
onder de kamers van eenzelfde hof van beroep, vindt art. 88, par. 2 Ger.
W. eveneens toepassing (art. 109, tweede lid Ger. W.). Het verdelingsincident moet aan de eerste voorzitter ter beslechting worden voorgelegd (Cass.,
1 februari 1991, Arr. Cass., 1990-91, 598; Pas., 1991, I, 532; J.T., 1991,
725; zie Laenens, J. en Vandeplas, A., ,De alleenrechtsprekende raadsheer", R. W., 1985-86, (751), 762, nrs. 23-24). Is het incident niet tijdig
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uitgelokt, dan is de toewijzing van de zaak aan een kamer met een of drie
raadsheren definitief (Cass., 23 februari 1990, Arr. Cass., 1989-90, 230;
Pas., 1990, I, 738; Cass., 18 april 1991, Arr. Cass., 1990-91, 844; Pas.,
1991, I, 745; J.T., 1991, 725).
231. Art. 81, 4e lid Ger. W. regelt de samenstelling van de kamers van de
arbeidsrechtbank. lndien, voor ieder ander middel, de hoedanigheid van
arbeider of bediende van een van de partijen wordt betwist, doet de kamer
uitspraak over de grond van de zaak nadat ze zo is aangevuld dat ze buiten
de voorzitter bestaat uit twee rechters in sociale zaken benoemd als werkgever en twee rechters in sociale zaken benoemd respectievelijk als arbeider
en als bediende. De hoedanigheid van de werknemer moet voor het geadieerd arbeidsgerecht betwist worden voor een exceptie van territoriale
bevoegdheid (Arbh. Antwerpen, 7 februari 1980, R. W., 1980-81, 542;
J. T. T., 1982, 205). Beslist werd dat de niet-naleving van art. 81, 4e lid Ger.
W. de openbare orde raakt en de nietigheid van de beslissing tot gevolg heeft
(Arbh. Gent, 20 maart 1989, J. T. T., 1990, 381).
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