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INLEIDING 

1. Een nieuwe procesregeling client een gans bijzondere zorg te be
steden aan de snelheid waarmee een geding kan worden afgewikkeld. 
Niet ten onrechte werd herhaalde malen gewezen op het kosteli]k 
en langdurig aspect van onze rechtspleging. Hoewel dit mogelijks 
kan bijdragen tot het beperken van het aantal procedures, is het in 
wezen asociaal, daar steeds de minst begoeden van de samenleving 
getroffen worden. De factor kosten zal in de praktijk ook zeer be
langrijk blijken voor d~ bespoediging van de procedure (1) (2), vnl. 
waar een keuze moet gemaakt worden bij het verrichten van een pro
ceshandeling tussen een akte van een gerechtsdeurwaarder en een 
gerechtsbrief (3) .. 

Hoewel het buiten het bestek van deze studie valt, werd dikwijls de 
aandacht getrokken op het bjjna immoreel karakter van artikel 142 
van het wetboek van registratierechten, dat een belasting vestigt op 
elk veroordelend vonnis, voor een bedrag van meer dan 25.000 F. 
Het is bijna onbegrijpelijk dat iemand voor de uitoefening van de 
hem rechtmatig toekomende vordering een belasting moet voor
schieten, die in de praktijk dikwijls niet recuperabel is. 

(1) De regeling van de kosten is opgenomen in de artikelen 1017 tot 1024 Ger. W. Voor 
on- of mindervermogenden is de regeling van de rechtsbijstand uitgewerkt in de artikelen 
664 tot 699 en deze van het bureau van consultatie en verdediging in artikel 45:5 Ger. 
W. Voor de procedure van uitleg of verbetering van een vonnis (art. 801 Ger. W.) werd 
een speciale regeling ontworpen, die niet werd weerhouden v.oor het hof van cassatie 
(Verslag Van Reepingen,_· biz. 257). 
(2) Over het karakter van de gerechtskosten in civiele zaken, zie : Advies ·van advocaat
generaal Holvoet onder Cass., II mei 1922, Pas., 1922, I, 285. 
(3) Zie .verder, nr. 7, 48-so, biz. 221 en 240 e.v. 



2. Naast de kosten stelt zich een ander, maar niet minder acuut 
probleem, nl. de versnelling van de procedure (r). Het doel dat ter
zake moet worden vooropgesteld is de hoogst mogelijke snelheid be
komen zonder een goede rechtsbedeling in het gedrang te brengen (2). 

Deze doelstelling vindt men terug in de voorbereidende werken van 
het gerechtelijk wetboek, waar een onderzoek gewijd wordt aan het 
nut van het behoud van de verzetsprocedure (3) en de uitbreiding 
van de mogelijkheden van hoger beroep (4). 

3. De middelen in het gerechtelijk wetboek voorgebracht om deze 
versnelling te bewerken, zijn divers : 
a) het wegwerken van verouderde en nodeloze formalismen was de 
eerste stap in die richting. Dit gebeurde op verschillende plaatsen : 
afschaffing van het ambt van pleitbezorger (5), de mogelijkheid 
om de eis uit te breiden in de loop van het geding (art. 807). Van 
zeer groot belang is tevens de eenvoudige en snelle oplossing van 
bevoegdheidsconflicten ( 6); 
b) het scheppen van mogelijkheden waarvan de rechter en partijen 
gebruik kunnen maken om de procedure te bespoedigen. In hoofde 
van <ie rechter kan er.ge\Veze11 \Vorden.()p_ de mogelij~l:leid_opl __ cle 
voorlopige tenuitvoerlegging van zijn vonnissen toe te staan (art. 1397 
tot en met 1402), voor zover deze voorlopige tenuitvoerlegging niet 
van rechtswege is toegestaan (7). 
Ook voor de partijen staan een aantal wegen open om de procedure 
te versnellen : 
- aan een minnelijke schikking, voor de rechter tot stand gekomen, 

kan uitvoerbare kracht worden gegeven (art. 731 tot en met 734 
en art. 1345) (8); 

- partijen kunnen de dagvaarding vervangen door een vrijwillige 
verschijning (art. 706) en zodoende de procedure in staat stellen 
bij de inleiding; 

(1) Vgl. de zgn. snelbuffetrechtspraak, Storme, M., De nieuwe mogelijkheden van het ge
rechtelijk wetboek, Omnia Fraterne, 1968-69, 22. 
(2) Vgl. in Nederland: de verkorte procedure. Ook deze lijkt aldaar weinig te worden 
gebruikt (HuaENHOLTz, W., De hoqfdlijnen van het Nederlands burgerlijk procesrecht, 
nr. 91). 
(3) Verslag Van Reepinghen, Par/em. Besch., Senaat, Zitt. 1963-64, nr. 6o, biz. 243 e.v. 
(4) Verslag Van Reepinghen, blz. 246 e.v. 
(5) Verslag Van Reepinghen, blz. 165 e.v. 
(6) SToRME, M., Oplossing van bevoegdheidsconflicten, Sociaal procesrecht, biz. 131 e.v. 
(7) Dit is o.m. het geval voor de beschikkingen in kort geding (art. 1039 Ger. W.) en de 
vonnissen die een onderzoeksmaatregel bevelen, wat deze maatregel betreft (art. 1496 
Ger. W.). 
(8) RovARD, P., De preliminaire de conciliation dans le Code judiciaire, ].T., 1970, 718. 



~ __ ~~_~ ---"c=_>c___-~~~-~--- -------~-~--:=-_-~:ee-L_ I ~ -cc-> 

- partijen kunnen voor een aantal geschillen de summiere rechts
pleging om betaling te bevelen toepassen (art. 1338 tot en met 
I344); 

- partijen kunnen om tijdverlies te voorkomen, noodzakelijk bij het 
aanvragen van een rechtsdag, de schriftelijke procedure verkiezen 
(art. 755) waarvoor geen rechtsdag moet worden aangevraagd; 

c) een aantal dwingende regelen werken versnelling van de proce..: 
dure in de hand : 
- artikel 8ro bepaalt dat, zo de behandeling van de tegenvordering 

deze van de hoofdvordering zou vertragen, zij afzonderlijk moet 
worden berecht; 

- de eenmaking en verkorting van de termijnen tot het aanwenden 
van rechtsmiddelen moet eveneens in dit licht worden gezien (I); 

- artikel 767 bepaalt dat het openbaar ministerie zijn advies moet 
geven binnen de 15 dagen na de sluiting van de debatten; 

- artikel 770 bepaalt dat de rechter vonnis moet verlenen binnen de 
maand na de sluiting van de debatten, of in voorkomend geval na 
het advies van het openbaar ministerie; 

- artikel 8o6 bepaalt dat een verstekvonnis binnen het jaar moet 
worden betekend; 

d) tenslotte bevat het gerechtelijk wetboek ook een serie sancties 
tegen nalatigheden bij het voeren van een proces. Ten aanzien van 
de rechter kan vermeld worden dat de zaak hem kan onttrokken 
worden zo hij verzuimt uitspraak te doen (art. 648, 4° en art. 652). 
Ten aanzie.n van de partijen behelzen de artikelen 751 e.v. belang
rijke sancties. 

Deze laatste artikelen worden verder uitvoerig besproken. Het lijkt 
nochtans van meetaf aan belangrijk te onderstrepen dat artikel 75I 
moet gezien worden in het geheel van de regelen ter bestrijding van 
de obstructie van/ een hangend geding. In de praktijk werd deze 
basisgedachte op de achtergrond geschoven : 

- er is gebleken dat op artikel 7 5 I hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend, 
een beroep werd gedaan om een conclusie te bekomen. Men heeft 
artikel 75I herleid tot een hernieuwde uitgave van artikel 152bis 
Rv. (K.B. nr. 300 van 30 maart I936, art. 9) en hierbij werd over 
het hoofd gezien dat de draagwijdte van het nieuw artikel ruimer 
en diepgaander is; 

(1) Hierbij moet vermeld worden dat elk vonnis, dus ook een verstekvonnis, als toelating 
geldt tot het leggen van bewarend beslag (art. 1414 Ger. W.). · 
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- bij de concrete toepassing is daarenboven gebleken dat van artikel 
751 eerder een remmende dan een stuwende werking uitgaat. Een
maal de partijen verschenen op de rechtsdag krachtens artikel 751 
bepaald, wordt de zaak verschoven, hetzij om verder te conclu
deren, hetzij dm later te pleiten. Dit betekent een aanzienlijk tijd
verlies. 

Men zal bij de interpretatie. van de toepassingsmogelijkheden van de 
artikelen 751 e.v. Ger. W., binnen de termen van de tekst, die inter
pretatie moeten verkiezen die op de meest pertinente wijze de ob
structie bestrijdt. 

4· Voor de verdere analyse van de artikelen 751, 752,. 753 en 756 
Ger. W. werd het volgende schema in acht genomen. 

Vooreerst wordt onderzocht v66r welke rechtscolleges en eventueel 
in welke procedures toepassing kan worden gemaakt van de hager 
genoemde artikelen. 
Vervolgens wordt nagegaan aan welke procesobstructies deze artikelen 
wensen te verhelpen. 
Daarna worden de formaliteiten onderzocht waaraan deze artikelen 
zelf onderworpen zijn. 
Nadien worden de gevolgen van de toepassing nader omschreven. 

Tenslotte wordt de vraag gesteld of de huidige redactie beantwoordt 
aan de door de praktijk gestelde behoeften. 

HooFDSTUK I 

DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE 
ARTIKELEN 751, 752, 753 EN 756 GER. W. 

S· De Belgische gerechtelijke organisatie bestaat uit administratieve, 
militaire en gewone rechtscolleges. Deze laatste rechtscolleges doen 
uitspraak in civiele ,en strafzaken. Er kan bovendien nag een onder
scheid gemaakt worden tussen civiele zaken sensu stricto, zaken van 
koophandel, jeugdzaken en sociale zaken. . 

V 66r welke van deze colleges zal men toepassing kunnen maken van 
de artikelen 751 e.v. Ger. W.? 
Daarenboven stelt men vast dat voor de gewone rechtscolleges be
paalde procedures op bijzondere wijze zijn geregeld. Kan men in de 
loop v<m deze bijzondere procedures oak toepassing maken van de 
artikelen 751 e.v. Ger. W. ?. 
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§ I. V 66r welke rechtscolleges? 

6. Artikel 2 Ger. W. bepaalt dat de in dat wetboek gestelde proces
voorschriften van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens 
wanneer deze geregeld 2-ijn door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of wanneer de toepassing ervan niet verenigbaar is met 
de gevoerde procedure (I). 
Men moet vooropstellen dat de artikelen 75I e.v. Ger. W. enkel een 
functie hebben binnen een accusatoir systeem (2). Wanneer de 
leiding van het geding bij de partijen berust, wordt aan de meest 
gerede partij een middel ter hand gesteld om te kunnen optreden 
tegen de nalatige partij. In een inquisitoriaal systeem daarentegen, 
waar de leiding van het geding bij de rechter berust, zijn dergelijke 
sanctiemaatregelen overbodig. 
Dit verklaart voldoende waarom de procedures waarvan sprake, niet 
kunnen worden toegepast voor de administratieve rechtscolleges, 
evenmin als voor de rechter die in strafzaken zetelt. 
Oak voor het hof van cassatie is de toepassing van de artikelen 7 5 I 
e.v. Ger. W. uitgesloten, daar de procedure op een bijzondere wijze 
is geregeld, onverenigbaar met deze voorschriften : de arresten zijn 
nooit vatbaar voor verzet (art. I II3 Ger. W.), de conclusies dienen 
op straffe van uitsluiting te worden neergelegd binnen de gestelde 
termijnen (art. I093 Ger. W.), de datum van de behandeling wordt 
door de eerste voorzitter bepaald in overleg met het openbaar mini
sterie (art. I Io6 Ger. W.). 

7. Wanneer men de gestelde vraag positief wenst te behandelen, kan 
gezegd worden dat de artikelen 75I e.v. Ger. W. kunnen toegepast 
worden voor de vredegerechten, de burgerlijke rechtbanken, de jeugd
rechtbanken, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel, 
de arbeidshoven en de hoven van beroep. 

§ 2. Voor welke procedures? 

s. Eenmaal men weet dat de artikelen 75I e.v. Ger. W. kunnen toe
gepast worden voor een bepaald rechtscollege moet nag de vraag 
gesteld worden of dit kan geschieden voor elke procedure v66r dit 
rechtscollege. 

(1) Voor een grondige analyse van artikel 2 Ger. W., zie: HAYOIT DE TERMICOURT, R., 
Considerations sur le projet de Code ]udiciaire, ].T., 1966, 497· 
(2) STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaat recht, nr. 183 e.v.; - Verslag Van 
Reepinghen, biz. 157, 2°. · 
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Voorafgaandelijk kan er reeds op gewezen worden dat de toepassing 
door het wezen zelf van deze procesfiguur uitgesloten wordt voor de 
niet-tegensprekelijke procedures, zoals bv. deze voorzien in artikelen 
1025 e.v. en 1338 e.v. Ger. W. 
Het principe is dat de artikelen 751 e.v. Ger. W. kunnen toegepast 
worden voor alle tegensprekelijke procedures, voorzover. de toepassing 
verenigbaar is met de gestelde procedure of voorzover er in deze 
geen bijzondere bescherming is voorzien, die de toepassing ervan 
overbodig maakt. 
Dit principe is van toepassing op het kart geding, de procedure voor 
de beslagrechter, voor de jeugdrechtbank, de procedure ingevolge 
artikel 221 B.W., ingevolge het K.B. van 23 december 1934 inzake 
de vordering tot ophouden wegens oneerlijke mededinging, enz. 
Verder wordt nader ingegaan op het kart geding, de procedure voor 
de beslagrechter en voor de jeugdrechtbank. 

A. PROCEDURE IN KORT GEDING 

9· Bij de vraag of de procedure voorzien in art. 751 Ger. W. van 
toepassing kan zijn tijdens een kart geding, moet onderzocht worden 
in hoeverre de bepalingen v;m het gew_QQn PI'QCesy~rloop op _1let. kart 
geding van kracht zijn (1). Deze procedure wordt geregeld in de 
artikelen 1035 tot en met 1041 Ger. W. Uiteraard voorzien deze 
artikelen nochtans niet elke proces-eventualiteit. Ze moeten aange
vuld worden met de regelen die van toepassing zijn op het gewone 
procesverloop, behoudens de uitdrukkelijk gestelde uitzonderingen 
en degene die niet verenigbaar zijn met de aard en het wezen van 
het kart geding (2). 
Aldus kan men bezwaarlijk volhouden dat het kart geding zou ont
snappen aan de gewone procesregeling. 
Voor de procedure in kart geding wordt uitdrukkelijk afgeweken 
van: de samenstelling van de rechtscolleges (art. 584 Ger.W.), 
alsmede van de bevoegdheid en de termijn van dagvaarding. 

Zijn daarentegen wel van toepassing op het kart geding : 
- artikel 706 Ger. W. betreffende de vrijwillige verschijning; 
- artikel720 e.v. Ger. W. betreffende het aanleggen van een gerechts-

dossier; 

(1) SToRME, M., De rechtspleging, Sociaal procesrecht, biz. 30. 
(2) Voor de vroegere procedure ·in kort geding, zie: MoREAU, A., De Ia jurisdiction des 
referes, nr. 377 e.v. 
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- artikel 728 en 729 Ger. W. betreffende de verschijning in rechte 
van de partijen; 

- artikel 792 Ger. W. bepalende dat elke partij binnen acht dagen 
na het vonnis hiervan een niet ondertekend afschrift wordt toege
stuurd door de griffier; 

- vanzelfsprekend zijn ook de bepalingen i.v.m. de excepties (art. 
86o e.v. Ger.W.) van toepassing. 

10. Meer specifiek wordt thans onderzocht of artikel 75I Ger. W. 
kan worden toegepast tijdens de prodecure in kort geding. Hierbij 
moet men onderscheid maken tussen }let incident van niet-verschijnen 
en dit van niet-concluderen. 

1. BETREFFENDE DE NIET-VERSCHI]NING 

Bij nazicht van het gerechtelijk wetboek blijkt dat de regeling van 
de procedure in kort geding een aantal eigen beschermingsmaat
regelen inhoudt i.v.m. de verschijning, zodat ter zake de toepassing 
van artikel 75I Ger. W. overbodig wordt gemaakt: 
- verzet en hager beroep schorsen de ten uitvoerlegging niet (art. 

I039, eerste lid Ger. W.); 
- verzet en hager beroep tegen een beschikking in kort geding kun

nen niet na elkaar worden toegepast (art. I039, derde lid Ger. W.). 
T egen een beschikking bij verstek kunnen ofwel verzet, met uit
sluiting van hager beroep, hetzij hager beroep worden aangetekend. 

Hieruit blijkt dat de bescherming van een gedingvoerende partij 
tegen de niet-verschijning van de opposanten in voldoende mate bij 
deze procedure is bereikt. 

2. BETREFFENDE HET NIET-CONCLUDEREN 

Wegens de bijzondere aard van de behandeling van de zaken in kort 
geding verkorte dagvaardingstermijn (art. I035, tweede lid Ger. W.), 
afzonderlijke rol (art. 7I2 Ger. W.) - kan geen toepassing worden 
gemaakt van de artikelen 7 5 I en 7 56 Ger. W. 
Men kan bezwaarlijk aannemen dat in kort geding de verweerder 
over een maand beschikt voor het neerleggen van zijn conclusie, 
eiser over een maand voor antwoord en verweerder over I 5 dagen 
voor wederantwoord (art. 748 Ger. W;). Artikel 75I Ger. W. is 
precies op deze termijnregeling afgestQld. 

11. De vraag of artikel 753 Ger. W. van toepassing kan zijn tijdens 
een procedure in kort geding is van een andere aard. Het geval kan 
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zich voordoen dat in kart geding bv. de aanstelling van een sekwester 
wordt gevraagd tegen verschillende partijen in een onsplitsbaar ge
schil. Enkele van de verweerders verschij nen, andere niet. 

Macht in dit geval de verplichting bestaan art. 753 Ger.W. toe te 
passen dan zou de aanstelling van de sekwester of de eventueel 
andere gevraagde maatregelen slechts mogelijk zijn ten vroegste een 
maand na de inleiding. 

Dit kan niet aanvaard worden wanneer precies de bevoegdheid van 
de voorzitter gebaseerd is op het spoedeisend karakter. Gelet op het 
feit dat de beslissingen daarenboven geen nadeel toebrengen aan de 
grand van de zaak, is de uitsluiting van de toepassing van artikel 753 
Ger. W. voldoende verantwoord. 

12. In hager beroep is deze procedure onderworpen aan de gewone 
procesregelen. 

B. PROCEDURE VOOR DE BESLAGRECHTER 

13. Artikel 1395 Ger. W. bepaalt uitdrukkelijk datal de vorderingen 
betreffende de bewarende beslagen en de middelen tot tenuitvoer
legging voor de beslagrechter worden ingesteld en behandeld zoals in 
kart geding. Aldus blijven i.v.m. de toepassing van artikel 751 Ger. 
W. dezelfde opmerkingen als bij de procedure in kart geding hier 
gel den. 

In tegenstelling met de procedure in kart geding kan artikel 753 
Ger. W. daarentegen wel toepassing vinden voor de beslagrechter. 
Terzake is geen enkele reden voorhanden om de toepassing ervan 
uit te sluiten. 

C. PROCEDURE VOOR DE JEUGDRECHTBANK 

14· Artikel 62 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherrning 
bepaalt dat de burgerlijke rechtspleging van toepassing is op de 
procedures vermeld in Titel II, Hoofdstuk II van die wet, nl. de 
burgerrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarige, behoudens 
de erin voorziene afwijkingen. Hieruit afleiden dat artikel 751 Ger. 
W. kan worden toegepast is niet noodzakelijk correct. 

Inderdaad, tegen de beslissingen van de jeugdrechtbank in deze 
aangelegenheden staat geen verzet open (art. 58, § 2), zodat het geen 
zin heeft een vonnis te bekomen ,dat geacht wordt op tegenspraak 
te zijn gewezen". Daarenboven moet er gewezen worden op het 
overwegend inquisitoriaal karakter van deze rechtspleging. 
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Nergens bevat de wet van 8 april I965 een bepaling die verzet uit
sluit tegen de beslissing van de jeugdrechter in hoger beroep. Hier 
zal dan ook toepassing kunnen gemaakt worden van artikel 7 5 I Ger. W. 

D. BIJZONDER GEREGELDE PROCEDURES 

IS· Bij het onderzoek of artikel 75I Ger. W. van toepassing is op 
een aantal bijzondere procedures zullen telkens twee principes voor
opstaan: 

· - wanneer de bijzondere wet afwijkt van de algemene, client aan de 
eerste de voorkeur te worden gegeven (lex specialis derogat generali); 

- zelfs indien de speciale wet niet afwijkt van de algemene moet men 
nagaan of de bepalingen van de speciale wet in feite de toepassing 
van artikel 75I Ger. W. niet uitsluiten. Hierop zal positief moeten 
geantwoord worden wanneer ofwel verzet niet toegelaten is bij ver
stek of wanneer men zich geplaatst ziet voor een overwegend in
quisitoriale procedure (I). 

HooFDSTUK II 

DE PROCESMOGELIJKHEDEN VAN DE ARTIKELEN 
751, 752, 753 EN 756 GER. W. 

16. Uit de combinatie van een aantal artikelen van het gerechtelijk 
wetboek blijkt dat de toepassing van de artikelen 75I e.v. een ander 
doel heeft dan eenvoudigweg het verkrijgen van conclusies. Een
maal men weet v66r welke rechtscolleges en voor welke procedures 
men een beroep kan doen op artikel 75I Ger. W. lijkt het nodig de 
procesmogelijkheden te onderzoeken waarin toepassing ervan kan 
worden gevraagd. Deze gevallen kunnen als volgt ingedeeld worden : 
- als sanctie bij niet-verschijning; 
- als sanctie bij niet-mededeling van de stukken; 
- als sanctie bij gebrek aan conclusie; 
- als sanctie bij afwezigheid op de gestelde pleitdag. 

BEGRIPSOMSCHRIJVING 

17. Het is noodzakelijk voorafgaandelijk een juiste begripsom
schrijving te geven van een aantal rechtstermen die telkens terug
keren bij de behandeling van een geding. De inhoud van deze basis
principes moeten nader omschreven worden, daar de sanctiemoge
lijkheden een negatieve of positieve bescherming uitmaken van be
doelde elementen. 

(1) Zie hoven, nr. 6, biz. 221. 
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Deze begripsomschrijving heeft betrekking op de fase van de inleiding 
van een geding, de behandeling en de uitspraak. 

18. In de fase van de inleiding client erop gewezen dat de term dag
vaarding in het gerechtelijk wetboek in twee betekenissen gebruikt 
wordt : in . de strikte betekenis van procesakte opgesteld door een 
gerechtsdeurwaarder en als meer algemeen begrip, waardoor bedoeld 
wordt het brengen van de tegenpartij voor de rechter, ongeacht de 
formele wijze waarop de tegenpartij wordt verwittigd (1). 

Als hoofdvorm van dagvaarding is het exploot van gerechtsdeur
waarder weerhouden (art. 707 Ger. W.). De vrijwillige verschijning 
(art. 706 Ger. W.), de aangetekende brief (art. 465, 467, 469 en 534 
Ger. W.) en het verzoekschrift zijn minder formele vormen waarin 
een zaak kan worden ingeleid. 

Benevens deze meer gekende vormen kan een vordering ook uit
zonderlijk mondeling worden ingeleid (art. 218 B.W. en 675 Ger. 
W.) of door verwijzing naar de rechtbank (art. 1219, § 2, tweede lid 
Ger. W. en art. 502, tweede lid Faill. W.). 
Principieel zijn de besproken sanctiemaatregelen van toepassing on
geacht de vorm van inleiding. 
Benevens de term dagvaarding zijn er eveneens een aantal andere 
begrippen, waarvan de betekenis (behoudens die van betekening en 
aanzegging) niet steeds duidelijk omschreven is. 

Soms is er sprake van de rechtbank waartoe men zich eerst wendt (art. 
565 Ger. W), de inleiding (art. 751 Ger. W.) of hij die de vordering 
eerst op de algemene rol heeft doen inschrijven (art. 1208 Ger. W.). 

Hoewel de terminologie terzake niet uniform is kunnen duidelijk 
drie stadia onderscheiden worden : 
- de verwittiging van de tegenpartij. Deze kan geschieden vooraleer 

de vordering wordt ingeleid, zoals bij dagvaarding bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder, of nadien, zoals voorzien bij de verzoek
schriftprocedure in artikel 704 Ger. W. Dit stadium heeft enkel 
belang om na te gaan hoe de tegenpartij werd bereikt : aan persoon, 
woonplaats of op een andere wijze ; 

- het ogenblik waarop de rechter gevat wordt door het geding. Be
nevens de problemen van het overgangsrecht (2), de aanhangig
heid en de samenhang heeft dit vraagstuk ook zijn belang voor het 

(1) Vgl. : art. 456 Ger. W. 
(2) DE CoRTE, R. : Intertemporaal recht, R.W., 1970-71, 393· 
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bepalen van het ogenblik waarop de rechtsplegingsvergoeding 
verschuldigd is. 

Hoewel er volgens de oude procedure geen eensgezindheid be
stond (I) ging de voorkeur overwegend uit naar de stelling dat de 
rechter gevat was op het ogenblik van de betekening van de akte 
aan de tegenpartij. Deze stelling was in het oude regime misschien 
verantwoord, daar de rol enkel een fiscale aangelegenheid was, die 
omzeggens bij de rechtspleging niet betrokken was (2). 

De huidige toestand is nochtans fundamenteel verschillend met 
deze van de oude procedure : 
a) De wijzen waarop een zaak voor de rechter wordt gebracht 
zijn niet meer uniform. Niets laat toe voor elke formele wijze een 
ander criterium vast te stellen om te bepalen wanneer de rechter 
gevat is. 

b) De rol - althans het systeem van de rollen - werd volledig 
in het verloop van de procedure ge'integreerd. Hier zijn niet nood
zakelijk fiscale gevolgen aan gehecht (3). 
In de huidige procesregeling moet men staande houden dat de 
rechter gevat is op het ogenblik van de inschrijving op de rol (4) (5). 

De artikelen 716 en 717 Ger. W. veronderstellen dit impliciet: 
waar eiser de akte liet betekenen aan de tegenpartij, doch de rechter 
niet vatte (door niet inschrijving op de rol) krijgt verweerder het 
recht dit te doen. De sanctie van artikel 717 Ger. W. heeft niet de 
nietigheid van de akte tot gevolg, doch ontneemt de waarde aan 
de dagvaarding als dagvaarding m.a.w. inzoverre zij de processuele 
verhouding doet ontstaan. 

Het verslag Van Reepinghen gaat van dezelfde optie uit (6), als
mede enkele andere teksten ( 7) en de regeling van het procesver
loop zelf (o.m. het aanleggen van een gerechtsdossier, enz.). 

- tenslotte nog de inleidingszitting. Dit is het ogenblik waarop de 
partijen onder het toezicht van de rechter met de behandeling van 
de zaak een aanvang kunnen nemen. 

Wanneer artikel 751 Ger. W. spreekt van inleiding wordt precies 
de inleidingszitting bedoeld. 

(r) Zie o.m. : Rb. Luik, II juli 1957. fur. Liege, 58-59. 133· 
(2) Vred. Herstal, II juli 1958, fur. Liege, 1958-59• 63. 
(3) Verslag Van Reepinghen, blz. 179· 
(4) Anders : Arr. Rb. Brugge, 8 januari 1971, R.W., 1970-71, II47· 
(5) Voor Nederland, zie : HuGENHOLTZ, W., o.c., blz. 54· 
(6) Verslag Van Reepinghen, blz. 179· 
(7) Zie o.m. : artikel 1208 Ger. W. 
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19. Eenmaal een geding voor de rschter gebracht geschiedt de be
handeling ofwel bij verstek ofwel op tegenspraak. De behandelings
wijze wordt bepaald door het al d!tn niet verschijnen en het al dan 
niet concluderen. 

a) De verschijning van de partijen v66r de rechter 

De partijen - eiser of verweerder - kunnen op de inleidingszitting 
of op een latere zitting verschijnen. Zij kunnen hiertoe niet worden 
verplicht, maar zij kunnen het slechts doen op de wijze vermeld in 
de artikelen 728 en 729 Ger. W. 
De niet-verschijning of de niet rechtsgeldige verschijning (1) wordt 
door de griffier bij de afroeping van de rol ambtshalve op het zittings
blad geakteerd. Deze handeling is verschillend van aanverwante 
proceshandelingen die zich kunnen voordoen bij het incident van 
een niet-verschijriende partij, zoals het vorderen en toekennen van 
verstek en het verstekvonnis. 
De bevoegdheid tot het vaststellen van de verschijning of de niet
verschijning oefent de rechtbank ambtshalve uit, een partij moet dit 
niet vorderen. Een partij zou zich zelfs niet akkoord kunnen verkla
ren met een verschijning die in strijd is met de bepalingen van artikel 
728 en 729 Ger. W. 
Deze vaststelling brengt op zichzelf geen specifieke rechtsgevolgen 
mee, zij vormt de basis waarop de partijen een aantal vorderingen 
kunnen stellen. 

b) De behandeling op tegenspraak 

Een vordering kan slechts op tegenspraak worden berecht indien de 
partijen en het debat aanvaarden (vGrschijnen) en aan het debat deeJ
nemen (conclusies nemen en principieel pleiten). 
Een eerste vereiste voor tegenspraak is de verschijning op de inlei
dingszitting en op al de latere terechtzittingen. lndien een partij 
op een latere zitting niet meer verschijnt kan er geen tegensprekelijk 
vonnis worden geveld (2) zelfs indien die partij voorheen conclusies 
had neergelegd. 
Men kan bezwaarlijk voorhouden dat deze strikte toepassing tegen 
de praktijk zou ingaan. lnderdaad heeft men in de praktijk zeer vlug 
het verschil geleerd tussen een advocaat die toevallig afwezig is op 

(1) RoNsE, J., en STORME, M., Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, R.W., 
1968-69, 1873, 
(2) Cass., 26 roei 1955, ].T., 1955, 528; Pas., 1955, I, 1056. 
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een terechtzitting en een advocaat die niet meer verschijnt (bv. bij 
gebrek aan instructies). 
Een tweede vereiste voor tegenspraak is het nemen van conclusies. 
In de oude procedure was deze verplichting enkel opgelegd v66r de 
rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep ongeacht de 
aard van de zaak. Thans bestaat deze verplichting v66r alle rechts
colleges, met uitzondering voor de zaken die kunnen aangehouden 
worden op de inleidingszitting (artikelen 735, tweede lid en 741 
Ger. W.). 
Het is o.m. deze verplichting die gesanctioneerd wordt in artikel 751 
Ger. W. Hierbij valt op te merken dat zowel de advocaten als de 
partijen gerechtigd zijn te concluderen (art. 758 Ger. W.). 
T enslotte geldt als laatste verplichting tot tegenspraak het pleidooi. 
Behoudens tussen de advocaten en dan in onderling akkoord kan 
hiervan'niet afgeweken worden (art. 755 Ger. W.). 
Hoewel het recht om te pleiten in artikel 440 Ger. W. voorbehouden 
is aan de advocaten, wordt dit in art. 758 Ger. W. onder bepaalde 
voorwaarden ook toegelaten aan de partijen zelf. 

c) De behandeling bij verstek 

In tegenstelling met de tegensprekelijke procedure, die van rechts
wege plaats heeft bij de verschijning, moet de verstekprocedure 
worden gevorderd. Een partij kan dit doen wanneer zij zich bevindt 
in de omstandigheden waarin de wet deze vordering toelaat (art. 802, 
803, 804 en 730, vijfde lid Ger. W.). 
De rechtbank kan geen ambsthalve verstek verlenen (1). 
Eenmaal dit verstek gevorderd werd, moet de rechtbank het toeken
nen zo de bij de wet gestelde voorwaarden vervuld zijn. 
Door het vorderen van verstek opteert de aanwezige partij voor de 
verstekprocedure, dit brengt mee dat er geen tegensprekelijk debat 
volgt: 
- de aanwezige partij moet haar stukken niet mededelen aan de 

verstekmakende partij, evenmin als haar conclusies; 
- zo de aanwezige partij concludeert, mag zij nochtans haar eis niet 

uitbreiden (art. 8o7 Ger. W.); 
- de verstekmakende partij kan niet rechtsgeldig concluderen; 
- de verstekmakende partij kan daarenboven niet rechtsgeldig ver-

schijnen na een eventuele heropening van de debatten (2). 

(1) Anders: Rb. Gent, II februari 1969, V.T.G. t/T.A. (onuitgeg.). 
(2) Verslag Van Reepinghen, biz. 190. 

229 



Blijft nog de vraag naar de omvang van de bevoegdheid van de 
rechter bij het onderzoek van de zaak bij verstek. Zonder dit vraag
stuk grondig te kunnen ontleden (r), client nochtans gezegd dat het 
onbillijk zou zijn de rechter de verplichting op te leggen de gegrond
heid van de vordering te onderzoeken in de plaats van de verstek
makende partij. De rechter zal enkel moeten nagaan of de regelen 
van openbare orde en deze van imperatieve aard werden nageleefd 
(o.m. art. 630, derde lid Ger. W.). 

20. Tenslotte moet nog vermeld worden dat het onderscheid tussen 
een verstek- en een tegensprekelijk vonnis bijna volledig is opge
heven, benevens het onderscheid van artikel 8os en 8o6 Ger. W., 
waarvan bet laatste onderscheid totaal nutteloos is. 
Principieel volgt op een verstekprocedure een verstekvonnis. Op 
deze regel maken de artikelen 751-753 een belangrijke uitzondering 
uit : na een verstekprocedure wordt in deze gevallen een tegenspre
kelijk vonnis geveld. 

21. Thans moet in concreto onderzocht worden welke de specifieke 
sancties zijn bij de nalatigheid van een van de partijen tijdens dit 
procesverloop. 

§ I. De niet-verschijning van de partijen 

A. NIET-VERSCHIJNING OP DE INLEIDINGSZlTTING 

22· lndien een van de partijen op de inleidingszitting niet verschijnt, 
heeft de aanwezige partij . de keuze tussen volgende mogelijkheden : 
- ofwel laat zij de zaak uitstellen in dezelfde staat op vaste datum, 

of mits verzending naar de bijzondere rol, dus zonder verstek te 
vorderen. In dit geval kan later geen verstek meer gevorderd 
worden dan mits naleving van de formaliteiten voorgeschreven in 
artikel 803 Ger. W.; 

- ofwel wordt verstek gevorderd (art. 802 Ger. W.) waarna het de 
verstekvragende partij vrij staat al dan niet vonnis bij verstek te 
vorderen; 

- ofwel kan de aanwezige partij de zaak hangende Iaten en dit om 
toepassing te vragen van artikel 751 Ger. W. op een latere zitting. 

(1) GARSONNET, E. et CESAR-BRu, CH. : Procedure civile et commerciale, 1915, Dl. VI, 
nr. 212 e.v. 
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Deze techniek heeft enkel tot doel de vertraging tegen te gaan, die 
het gevolg is van het behoud van de verstekprocedure in het ge
rechtelijk wetboek (I). 

Voor de toepassing van artikel 75I Ger. W. is het niet noodzakelijk 
dat op de inleidingszitting verstek is gevorderd; het is voldoende, 
maar noodzakelijk, dat de niet-verschijning werd geakteerd. 

B. NIET-VERSCHI.JNING OP EEN LATERE ZITTING 

23. Opdat de tegensprekelijkheid zou gewaarborgd zijn is vereist dat 
de gedingvoerende partijen op alle zittingen aanwezig zijn, zoniet 
kan bij niet-verschijning op een latere zitting vooralsnog verstek 
worden gevorderd. Voor de verdere behandeling dringt zich nu wel 
een onderscheid op : de zaak kan ofwel op de zittingsrol behouden 
zijn sedert de inleiding, ofwel verzonden zijn naar de bijzondere of 
algemene rol. 

24. Is de zaak vanaf de inleidingszitting behouden op de zittingsrol, 
dan kan op een latere zitting de aanwezige partij ofwel zonder enige 
voorafgaande formaliteit verstek vorderen (art. 804 Ger. W.), ofwel 
de toepassing vragen van artikel 7 5 I Ger. W. tegen een volgende 
zitting. 

25. De mogelijkheden zijn niet dezelfde wanneer de zaak daaren
tegen op de inleidingszitting verwezen is, hetzij naar de algemene, 
hetzij naar de bijzondere rol. 

De aanwezige partij kan verstek vorderen. Het verstekvonnis mag 
nochtans niet worden uitgesproken dan mits naleving van de vorm
vereisten gesteld in artikel 730, vijfde lid Ger. W., nl. een kennis
geving bij gerechtsbrief, minstens IS dagen voor de zitting (2). 

Een bijzonder geval kan zich voordoen : · op de inleidingszitting ver
schenen de partijen, waarvan een in persoon. De zaak wordt ver
zonden naar de bijzondere rol en later krachtens artikel 750 Ger. W. 
op de zittingsrol gebracht. De partij die in persoon verscheen krijgt 
van de rechtsdag bericht bij gerechtsbrief, zonder dat een termijn 
voor verschijning is voorgeschreven. Het komt in dit geval voor dat 
bij niet-verschijning van de partij in persoon op voormelde rechts
dag verstek kan gevorderd worden zonder naleving van de termijn 
gesteld in artikel 730, vijfde lid Ger. W. 

(1) Verslag Van Reepinghen, biz. 243 e.v. 
(2) Vgl. : artikel 82 bis, zevende lid Rv. (K.B. nr. 300 van 30 maart 1936, art. s). 
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De aanwezige partij kan toepassing vragen van artikel 751 Ger. W. 
Het heeft geen belang of de afwezige partij reeds heeft geconcludeerd. 
De vraag blijft evenwel open of de rechter moet rekening houden 
met de reeds genomen conclusie van de niet-verschenen partij. Als 
de conclusie op dat ogenblik rechtsgeldig was neergelegd moet men 
de stelling verkiezen dat de rechter deze niet moet beantwoorden, 
want door de niet-verschijning kan niet worden uitgemaakt of die 
partij persisteert in haar eis of haar verweer. 
Zoah, wanneer een vragende partij verstek vorderde, zij opteerde 
voor de verstekprocedure zonder tegensprekelijk debat, is het oak 
logisch dat de rechter niet moet antwoorden op de door de verstek
doende partij voorheen neergelegde conclusie. 

26. Als bestrijding van de nalatigheid van een partij, bestaande uit 
niet-verschijning, heeft de aanwezige partij derhalve steeds twee 
mogelijkheden : 
- ofwel vordert zij verstek; 
- ofwel vraagt zij toepassing van artikel 7 51 Ger. W. 

§ 2. De niet-mededeling van de stukken 

27. De mededeling van de stukken tussen de partijen (overlegging) 
is precies een van de grootste waarborgen ter vrijwaring van de 
tegensprekelijke procedure (r). Deze materie wordt met zorg ge
regeld in de artikelen 736 tot en met 740 Ger. W., waar a.m. bepaald 
wordt dat aile memories en dus oak de pleitnota's moeten medege
deeld worden. De vraag of artikel 751 Ger. W. kan worden toege
past zo een partij obstructie pleegt door haar stukken niet mede te 
delen, moet ontkennend beantwoord worden. 
Op de eerste plaats omdat artikel 75 r Ger. W. dit geval niet voorziet, 
en op de tweede plaats omdat er meer geeigende sancties bestaan. 
Indien eiser zijn stukken niet mededeelt aan verweerder, is de sanctie 
voorzien in artikel 736, eerste lid Ger. W. zeker afdoende, nl. ambts
halve schorsing van de procedure, hetgeen inhoudt dat de vordering 
door eiser ingeleid, niet verder kan worden behandeld. 
Indien verweerder zijn stukken niet mededeelt aan eiser is de situatie 
anders, omdat het zijn bedoeling kan zijn de hangende procedure te 
Iaten aanslepen : 

(1) Verslag Van Reepinghen, biz. 163;- Verslag De Baeck, Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 
1964-65, nr. 170, biz. 128. 
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- zo verweerder in dit stadium nog geen conclusie heeft genomen, 
beschikt eiser over de toepassing van artikel 7 5 I Ger. W. omdat 
de tegenpartij niet concludeerde. Dit maakt een onrechtstreekse 
afdoende bescherming uit; 

- indien verweerder wel een conclusie neerlegde, doch zijn stukken 
niet mededeelt, kan eiser ofwel de ambtshalve schorsing van de 
debatten vragen (art. 736 Ger. W.) ofwel vragen dat de kwestieuze 
stukken buiten het beraad zouden gehouden worden (art. 740 
Ger. W.) ongeacht hoe de rechtsdag is aangevraagd. 

28. Besluit is dus dat de aangepaste sanctie terzake voldoende is, 
zodat artikel 75I Ger. W. niet van toepassing is. 

§ 3. Niet-concluderen van een partij 

29. Behoudens voor de zaken die kunnen aangehouden worden op 
de inleidingszitting, moeten de partijen voor elk rechtscollege con
cluderen. Een conclusie is een akte die ter griffie wordt neergelegd 
(art. 742 en 746 Ger. W.) en tegelijkertijd aan de tegenpartij wordt 
medegedeeld (art. 745 Ger. W.). Het zijn deze conclusies welke door 
de rechter moeten worden beantwoord (art. 97 G.W.). Het niet of 
het niet-tijdig concluderen remt de normale gang van een procedure 
en moet gesanctioneerd worden. De sanctie die onderzocht wordt 
heeft enkel betrekking op het geval waarin een procespartij steeds ter 
zitting verscheen, doch naliet te concluderen. Indien een partij niet 
verschijnt en ook niet concludeert, kan de aanwezige partij immers, 
zoals vroeger aangetoond (I), hetzij verstek vorderen, hetzij om toe
passing verzoeken van artikel 7 5 I Ger. W. op grond van deze niet
verschijning. 

JO. Verschijnt de partij wel, dan ligt de enige bestrijding voor het 
niet-concluderen van een partij vervat in artikel 75I Ger. W. waar
van het toepassingsveld zich uitstrekt : 

- zowel tegen de eiser als tegen de verweerder; 

- zowel voor de conclusie, als voor de antwoord- en wederantwoord-
conclusie. Artikel 75I Ger. W. bepaalt: ,Ten aanzien van een 
partij . . . die binnen de vastgestelde termijnen geen conclusies 
heeft genomen ... ". 

I) Zie hoven, nr. 22 tot en met 26, biz. 230 e.v. 
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De termijn om te concluderen is vastgesteld in artikel 748 Ger. W. 
zowel voor de conclusie van verweerder, het antwoord van eiser 
en het wederantwoord van verweerder. 

31. De vraag werd gesteld of, gezien de huidige teksten van het 
gerechtelijk wetboek, nag verstek kan gevorderd worden bij gebrek 
aan conclusie, zoals dit mogelijk was onder de oude procedure. Bij 
de toelichting van de verstekprocedure ( 1) wordt zeer duidelijk ge
steld dat in de ontworpen tekst geen onderscheid meer gemaakt 
wordt tussen het verstek bij gebrek aan verschijning en het verstek 
bij gebrek aan conclusie. 

De desbetreffende passage van de voorbereidende werken wijst er
op dat het de bedoeling was in het gerechtelijk wetboek de mogelijk
heid om verstek te nemen bij gebrek aan conclusie te behouden. 
De artikelen 802 tot en met 8o6 Ger. W., die de procedure bij ver
stek regelen, voorzien daarentegen aileen verstek bij gebrek aan ver
schijning. Geen enkele formele tekst laat toe te besluiten dat verstek 
bij gebrek aan conclusie mogelijk is. Een aantal bepali1,1gen in het 
wetboek wijzen eerder op het tegendeel : 

- artikel 735, tweecle lid G~r. W. h~paalt c:lat e~n tegensprekelijk 
vonnis kan worden geveld ,zelfs indien er geen conclusies zijn 
neergelegd". Indien dit artikel toelaat tegensprekelijk vonnis te 
vorderen in zaken die korte debatten vereisen, zelfs bij gebrek aan 
conclusie, zou het wetboek in elk geval moeten bepalen onder 
welke voorwaarden in hetzelfde geval vonnis bij verstek kan 
worden gevorderd; 

- artikelen 803 en 730, vijfde lid schrijven een aantal formaliteiten 
voor die moeten nageleefd worden zo het verstek niet gevorderd 
wordt op de inleidingszitting. Verstek bij gebrek aan conclusie 
kan uiteraard moeilijk op de inleidingszitting worden gevorderd. 
Macht het verstek bij gebrek aan conclusie toegelaten zijn, dan is 
het onbegrijpelijk waarom hier niet dezelfde beschermingsmaat
regelen voorzien zijn. 

Daar er geen formele wettekst is, die de voorwaarden en de gevolgen 
regelt, is het gewaagd enkel op basis van de voorbereidende werken 
te besluiten dat verstek bij gebrek aan conclusie in het huidig proces
recht mogelijk is. 

(1) Verslag Van Reepinghen, biz. 245· 
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§ 4· Niet-pleiten van een partij 

32. ,La meilleure forme d'instruction pour eclairer les juges et les 
mettre a meme de discerner surement le bon droit, consiste dans le 
melange de la procedure ecrite et du debat oral" schreef stafhouder 
Raymond Bordeaux (I). De mondelinge behandeling, het pleidooi, 
bekleedt in ons procesrecht nog een belangrijke plaats, ook al wordt 
deze plaats door sommigen bekritiseerd. Het blijft nochtans een 
recht van de partijen (2). Een rechtsdag om te pleiten wordt principieel 
aangevraagd wanneer de zaak in staat is (d.w.z. de stukken zijn uit
gewisseld en de conclusies neergelegd). Het kan gebeuren dat op de 
gestelde rechtsdag (art. 750) een van de pleitende partijen niet ver
schijnt. Welke middelen staan ter beschikking van de andere partij 
om het geding verder te voeren? 

33· Op de eerste plaats kan de aari.wezige partij verstekvonnis vor
deren. Op de rechtsdag zelf is dit nochtans enkel mogelijk voor zover 
de zaak op de zittingsrol was gebleven. Indien daarentegen de zaak 
van de algemene of van de bijzondere rol kwam, kan enkel verstek 
gevraagd worden mits naleving van artikel 730, vijfde lid Ger. W., 
behoudens indien verstek zou gevorderd worden tegen een partij die 
in persoon verschenen was, en voor zover ten aanzien van hem 
artikel 750 Ger. W. was toegepast (3). 
Afgezien van de beperkte toepassingsmogelijkheid van het verstek 
is dit zelfs daar waar het mogelijk is, meestal niet het aangewezen 
mid del. 

34· Naast het verstek blijft de toepassing van artikel 75I en 756 Ger. 
W. open. De vraag rijst of de partijen de keuze hebben tussen artikel 
75 I en 756 (de verplichte schriftelijke procedure). 
Indien een van de partijen op de zitting, bepaald om te pleiten, niet 
verschijnt, kan ook ingevolge deze niet-verschijning wel degelijk toe
passing worden gemaakt van artikel75I Ger. W. De tekst van artikel 
75I maakt geen onderscheid tussen een niet-verschijning op de in
leidingszitting of op een latere zitting. Het is derhalve voor de hand 
liggend dat de aanwezige partij de keuze heeft tussen de toepassing 
van artikel75I Ger. W. (dit als zwaarste sanctie) en art. 756 Ger. W. 
(in geval van nalatigheid). 

(I) Verslag Van Reepinghen, biz. 163, 
(z) Cass., z6 januari 1950, ]. T., 1950, 171; Pas., 1950, I, 361. 
(3) Zie boven nr. 25, biz. 231. 
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35. Indien de zaak in staat is om gepleit te worden, maar een van de 
pleitende partijen verschijnt niet, blijven er drie mogelijkheden 
open: 

- het vorderen van verstek, rnits het eventueel in acht nemen van 
artikel 730, vijfde lid Ger. W.; 

- het toepassen van artikel 75I Ger. W.; 
- het toepassen van artikel 7 56 Ger. W. 

§ 5. Combinatie van de verschillende mogelijkheden 

36. Uit wat er voorafgaat blijkt dat er toepassing van artikel 75I 
Ger. W. kan gevraagd worden, hetzij tegen de niet-verschenen 
partij, hetzij tegen de niet-concluderende partij, hetzij tegen de partij 
die niet komt pleiten. 

Vermits er bij de aanvraag van artikel 75I Ger. W. niet wordt ver
meld om welke reden men om toepassing verzoekt, kunnen zich in 
de praktijk moeilijkheden voordoen. Het klassiek geval is het vol
gende : verweerder concludeert . niet en eiser vraagt toepassing van 
artikel 75I Ger .. W. tegen hem; v66r de gestelde rechtsdag heeft 
verweerder geconcludeerd en eiser hierop reeds geantwoord; op de 
zitting van de rechtsdag artikel 75I Ger. W. verschijnt verweerder 
echter niet. De vraag rijst dan of de eiser op die zitting vonnis kan 
vorderen bij toepassing van artikel 75I Ger. W. 

37· Twee standpunten kunnen hier worden ingenomen. 
Eerste stand punt : artikel 7 5 I Ger. W. kan enkel toegepast worden 
wegens niet-verschijning, zo een partij op een voorafgaande zitting niet 
is verschenen. In deze optie wordt een scherpe differentiatie gemaakt 
in de toepassing van artikel 75I Ger. W., nl. bij niet-verschijning en 
bij niet-concluderen, en sluit de combinatie van de twee mogelijk
heden tegelijkertijd uit (I). 

Tweede standpunt: de materiele voorwaarden voor de toepassing van 
artikel 7 5 I Ger. W. moeten beoordeeld · worden op het ogenblik dat 
deze rechtsdag door de voorzitter van de kamer wordt toegekend. ln
dien op dat ogenblik niet geconcludeerd of niet verschenen werd, 
wordt deze rechtsdag rechtsgeldig toegekend, wat er nadien ook mage 
gebeuren: 
- verschijnt en concludeert de nalatige partij dan is het vonnis niet 

alsof op tegenspraak, maar op tegenspraak; 

(1) Rb. Gent, 19 februari 1971, inz. D.J./D.S. (onuitgegeven). 



~ indien de nalatige partij voor de gestelde rechtsdag ofwel niet 
concludeert, ofwel op de rechtsdag zelf niet verschijnt, worden de 
voordelen van artikel 75I Ger. W. toegekend. 

38. Op grand van de tekst van de wet client de voorkeur gegeven te 
worden aan de tweede interpretatie : 
- het blijkt dat de in artikel 7 5 I Ger. W. gestelde voorwaarden van 

niet-verschijnen of niet-concluderen moeten voldaan zijn op het 
ogenblik van de toekenning van de rechtsdag en niet op het ogen
blik van de zitting; 

- de tekst van artikel 75I Ger. W. laat evenmin toe te besluiten dat 
een rechtsdag aangevraagd in een van de gevallen erin voorzien, 
niet kan gebruikt worden voor een van de andere. 

HooFDSTUK III 

DE PROCEDUREVOORSCHRIFTEN BIJ DE TOEPASSING 

39· De toepassing van de sancties - waar deze mogelijk zijn - is 
op haar beurt onderworpen aan een aantal procedurevoorschriften. 
Twee vragen moeten beantwoord worden: 

- in welke gevallen client artikel 75I, 752, 753 of 756 Ger. W. te 
worden toegepast? 

- aan welke vormvereisten moet in elk van die gevallen voldaan 
worden? 

§ I. Keuze tussen de verschillende artikelen 

40. De oplossing is principieel eenvoudig. Enkel de toepassing van 
artikel 753 Ger. W. kan in een aantal gevallen verplichtend zijn. De 
andere artikelen bevatten mogelijkheden waarover de procesvoerende 
partijen vrij beschikken. 

41. Artikel753 Ger. W. moet worden toegepast van zodra in een on
splitsbaar geschil minstens een partij verschijnt en een of meerdere 
andere niet verschijnen. Men eist immers dat in een dergelijk geschil 
eenzelfde vonnis, hetzij tegen alle partijen bij verstek wordt gewezen, 
hetzij tegen alle partijen op tegenspraak. 
Een geschil is enkel onsplitsbaar indien de gezamenlijke tenuitvoer
legging van onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk is 
(art. 3I Ger. W.) (I). 

(I) KRINGS, E. en SToRME, M., Preadvies over onsplitsbaarheid, Vereniging voor verge
lijkende studie van het recht van Belgie en Nederland; - FETTWEis, A., L'indivisibilite 
du litige en droit judiciaire prive, ].T., I97I, 269. 
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Op te merken valt nochtans dat artikel 753 Ger. W. enkel kan ge
bruikt worden als sanctie tegen niet-verschijning. Evenwel, gelet 
op de algemene termen van artikel 753 Ger. W. geldt deze bepaling 
zowel voor de niet-verschijning op de inleidingszitting als niet
verschijning op een latere zitting. 

Dit artikel kan niet worden toegepast wanneer een verschenen partij 
niet heeft geconcludeerd. In dergelijk geval moet toepassing worden 
gemaakt van artikel 7 5 I Ger. W. 

42. Artikel 7 52 Ger. W. moet enkel worden toegepast indien vonnis 
op tegenspraak gewenst wordt tegen alle in het geding zijnde partijen, 
waarvan enkele partijen verschenen en enkele andere niet (I). 

Indien er meerdere partijen zijn waarvan er een verscheen en meerdere 
niet moet artikel 752 Ger. W. slechts dan worden toegepast indien 
men tegen al de niet-verschenen partijen vonnis op tegenspraak 
wenst te bekomen. Wil men slechts vonnis bekomen tegen een van 
de niet-verschenen partijen dan volstaat artikel 75I Ger. W. 

Bv. A dagvaardt in een niet-onsplitsbaar geschil de partijen B, C 
en D. B verschijnt en C en D verschijnen niet. A oordeelt er geen 
belang bij te hebben tegen D een vonnis te verkrijgen geacht op 
tegenspraak te zijn gewezerr, daar deze insolvent is, doch wel tegen G~ 
A is niet verplicht artikel 752 Ger. W. toe te passen tegen C. en D, 
hij kan artikel 75I Ger. W. toepassen tegen C alleen. 
De eisende partij A heeft de keuze, nochtans zijn de gevolgen niet 
dezelfde: 

- indien artikel75I Ger. W. wordt toegepast zal eiser er zorg moeterr 
voor dragen dat op de gestelde rechtsdag de zaak oak ten aanzien 
van B kan worden aangehouden, zoniet zou het voordeel van 
artikel 75I Ger. W. tegen C zonder gevolg blijven, daar het vonnis 
op de gestelde dag moet gevraagd worden. Daarenboven zal tegen 
D vonnis bij verstek moeten gevorderd worden; 

- indien artikel 752 Ger. W. wordt toegepast- dit tegen al de niet
verschenen partijen - kan de za:ak daarentegen met behoud van 
de voordelen voor latere behandeling worden verzonden (I). 

Oak dit artikel voorziet enkel in het incident van niet-verschijning. 
Wanneer sommige partijen geen conclusies hebben genomen, client 
tegenover hen artikel 75I Ger. W. toegepast te worden (2). 

(1) Zie nr, 72 e.v. over het nut van artikel 752 Ger. W., biz. 249 e.v. 
(2) Artikel752 Ger. W. moet evenmin worden toegepast wanneer tegen de verstekmaken
de partij geen veroordeling wordt gevraagd. Dit zou het geval zijn wanneer de verstek
makende partij enkel gedagvaard was tot het geven van machtiging aan een andere partij. 
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43· Artikel 756 Ger. W. zal enkel kunnen worden toegepast indien 
volgende voorwaarden vervuld zijn : 
- ,wanneer de partijen conclusies hebben genomen" ofwel ,wan

neer de artikelen 752 of 753 zijn toegepast"; 
- en wanneer driemaal een rechtsdag werd gevraagd om te pleiten; 
- en wanneer dezelfde partij driemaal afwezig was en de andere 

driemaal aanwezig (r). 

44· Artikel751 Ger. W. is voor al de overige gevallen van toepassing : 
- in een onsplitsbaar geschil tegen de verschenen partijen die niet 

concludeerden; 
- indien er meerdere partijen zijn in een niet-onsplitsbaar geschil, 

tegen de verschenen partijen die niet concludeerden; 
- indien er meerdere partijen zijn in een niet-onsplitsbaar geschil, 

waarvan er meerderen niet verschenen en men tegensprekelijk 
vonnis wenst te bekomen tegen een van de niet-verschenen par
tijen; 

- indien er slechts een partij is die, hetzij niet verschijnt, hetzij niet 
concludeert. 

45· Daar de sanctie tegen de nalatige partij verregaande consequen
ties kan hebben, heeft het gerechtelijk wetboek een aantal voorzorgen 
genomen, opdat de tegenpartij met zekerheid op de hoogte zou zijn 
van de rechtsdag waarop deze sancties zullen genomen worden en 
tevens kennis zou krijgen van de gevolgen ervan. Deze voorzorgs
maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de wijze en de 
termijn van de verwittiging, alsmede op de inhoud ervan. 

§ 2. De vormvereisten voor de toepassing van artikel751 e.v. Ger. W. 

A. VORMVEREISTEN VOOR TOEPASSING VAN ARTIKEL 75r GER. W. 

r. VERWITTIGING BI] GERECHTSBRIEF OF BI] GERECHTSDEURWAARDER 

Zeer belangrijk in de praktijk is dat de nodige verwittigingen zonder 
kosten kunnen gebeuren en toch voldoende zekerheid bieden. Van
daar het ontstaan van de gerechtsbrief. 

Voor de toepassing van artikel 751 Ger. W. volstaat in de regel de 
gerechtsbrief. De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder is 
slechts uitzonderlijk nodig. 

(r) Over het nut van deze procedure, zie verder, nr. 76, biz. 250. 
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46. De redactie van de tekst van artikel 751 Ger. W. kan wat dit 
betreft niet als gelukkig worden bestempeld. Deze tekst luidt als 
volgt: , ... de verwittiging geschiedt door een gerechtsdeurwaarder, 
indien de dagvaarding niet aan verweerder in persoon of ter zijner 
woonplaats is betekend, en in de overige gevallen door de griffier bij 
gerechtsbrief ... " 
Praktisch komt het belang van de kwestie hierop neer : in de gevallen 
waar artikel 7 5 r Ger. W. moet toegepast worden om een conclusie 
te bekomen, zal precies de verplichting om een beroep te moeten 
doen op een gerechtsdeurwaarder partijen van dit middel afhouden. 

47· Enkele preliminaire bemerkingen dringen zich op : 
- krachtens artikel 46, § 2 Ger. W. kan de eisende partij steeds 

afstand doen van de kennisgeving bij gerechtsbrief. Deze bepaling 
zou overbodig zijn indien een algemene bepaling zou worden op
genomen, waarin voorzien wordt dat ingeval de gerechtsbrief de 
tegenpartij niet bereikt, buiten diens schuld, de rechter een be
tekening kan bevelen bij gerechtsdeurwaarder (vgl. : de artikelen 
730, vijfde lid en rosS Ger. W.) (r). 

- vanzelfsprekend is artikel 751 Ger. W. niet aileen van toepassing 
op de gedingen ingeleid bij dagvaarding, zoals de tekst zou kunnen 
laten vermoeden, maar ook op deze ingeleid bij verzoekschrift, 
bij vrijwillige verschijning, mondeling of zelfs na verwijzing. 

48. Rekening houdend met deze opmerkingen kan men uit de lezing 
van de tekst nog drie mogelijke interpretaties naar voor brengen. 

Eerste interpretatie 

De kennisgeving kan altijd gebeuren bij gerechtsbrief behoudens in 
een geval : wanneer de procedure gevraagd wordt tegen de partij aan 
wie het exploot niet in persoon of aan woonplaats werd betekend en 
die op de inleidende zitting niet verschenen is. 
In dit geval kan de gerechtsbrief worden gebruikt : 
- door de verweerder, aan wie het exploot noch aan persoon noch 

aan woonplaats werd betekend, en die toepassing vraagt van artikel 
751 Ger. W. tegen de eiser; 

- door de eiser die de toepassing van dit artikel vraagt tegen ver
weerder, die het exploot noch aan persoon noch aan woonplaats 
heeft ontvangen, maar die op de inleidende zitting is verschenen. 

(1) In de praktijk wordt op artikel46, § 2 Ger. W. enkel een beroep gedaan om te ontsnap
pen aan de kosten ingevolge artikel 1030 Ger. W. 
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Tweede interpretatie 

De kennisgeving kan altijd gebeuren bij gerechtsbrief behoudens in 
een geval : wanneer de procedure gevraagd wordt tegen de partij 
aan wie het exploot niet in persoon of aan woonplaats werd betekend, 
ongeacht of deze partij ter zitting reeds verschenen is. 

Dit impliceert dat de kennisgeving bij gerechtsdeurwaarder zou 
moeten gebeuren aan de verschenen partij, die niet concludeerde, 
zo het inleidend exploot niet aan persoon of aan woonst werd be
tekend. 

Derde interpretatie 

De kennisgeving moet bij gerechtsdeurwaarder worden gedaan in
dien de toepassing gevraagd wordt in een zaak waar de verweerder 
het exploot niet aan persoon heeft ontvangen, ongeacht tegen welke 
partij de toepassing van artikel 751 Ger. W. wordt gevraagd. Dit 
impliceert dat de verweerder, die toepassing wenst te maken tegen 
eiser, zulks moet doen bij gerechtsdeurwaarder. 

49· Bij de keuze tussen een van deze drie interpretatiemogelijk
heden, client nagegaan te worden waarom in het ene geval de tussen
komst van een gerechtsdeurwaarder vereist is, en in de andere gevallen 
de tussenkomst van de griffier volstaat. 

Het antwoord is eenvoudig : de gerechtsbrief wordt geacht voldoende 
zekerheid te bieden, behalve wanneer de omstandigheid van de zaak 
laat blijken dat hij hie et nunc de tegenpartij niet op de hoogte bracht 
van de rechtsdag. Hierbij is de redactie van artikel 1056 Ger. W. 
verhelderend (nl. hager beroep bij verzoekschrift, dus bij gerechts
brief). 

Het instellen van hager beroep bij verzoekschrift is steeds toegelaten, 
behoudens tegen een partij die bij verstek werd veroordeeld. Enkel in 
dit geval kan men ernstig vrezen dat de gerechtsbrief niet zeker ter 
bestemming komt. 

Wanneer nu artikel 751 Ger. W. spreekt van ,betekening aan per
soon of woonst" ligt daaraan dezelfde bezorgdheid ten grondslag. 
Indien het exploot niet aan persoon of woonst werd betekend is de 
gerechtsbrief inderdaad slechts een te geringe waarborg, voor zover 
evenwel: 

- die procedure tegen die partij wordt gevoerd; 

- en voor zover die partij effectief niet is verschenen op de inleidings-
zitting. 
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Wanneer die partij verschenen is bestaat er geen enkele reden dat 
dat zij nag een grotere bescherming zou genieten dan de niet ver
schenen partij die het exploot wel aan persoon of woonst ontving. 

Niet alleen door vergelijking met artikel 1056 Ger. W., maar oak 
door een onderzoek van de voorbereidende werken van het gerechte
lijk wetboek, client de voorkeur gegeven te worden aan de eerste in
terpretatie : 

, .. . dit vonnis kan gevorderd worden .. . door de eiser ten opzichte 
van de verweerder die niet verschijnt. T och moet de oproeping ... 
gedaan worden bij gerechtsdeurwaardersexploot indien de oorspronke
lijke dagvaarding niet werd betekend aan de persoon of aan de woon
plaats ... Deze voorzorgen beantwoorden aan de wil om de rechten 
van de betrokken partij te vrijwaren, wanneer het te vrezen is dat 
zij niet behoorlijk werd verwittigd van de inleiding van de vor
dering ... " (I). 

Hier wordt uitdrukkelijk gesteld dat de tussenkomst van de gerechts
deurwaarder enkel vereist is tegen de verweerder die niet verschijnt. 

De genomen voorzorgen zouden, voor zover die partij verschijnt, 
nutteloos zijn. 

50. Resumerend kan worden gezegd dat de tussenkomst van de 
gerechtsdeurwaarder enkel vereist is zo de procedure wordt gevraagd 
tegen de verweerder die niet verschijnt op de inleidingszitting en die 
de dagvaarding niet ontvangen heeft aan woonst of in persoon (2). 
Is hij verschenen op de inleidingszitting en niet op een latere zitting 
dan oak volstaat de verwittiging bij gerechtsbrief. 

2. ONTVANGST VAN DE GERECHTSBRIEF 

5 I • Als algemene regel moet gesteld worden dat de afgifte ter post 
van een gerechtsbrief geldt als kennisgeving (vgl. : artikelen 40 en 
57 Ger. W.), voorzover artikel 46 Ger. W. werd nageleefd. Dit is 
zelfs zo indien hij de tegenpartij niet bereikte door diens schuld 
(hetzij door niet-afhaling, hetzij door nalatigheid van aangifte van 
adreswijziging) (3). 
De gerechtsbrief wordt eveneens geacht aan persoon te zijn betekend 
zo iemand weigert hem in ontvangst te nemen, mits er melding van 
gemaakt is op de ontvangstkaart, behoorlijk ondertekend door de 
postbeambte (4). 

(1) Verslag Van Reepinghen, biz. 185. 
(2) Anders : Rb. Gent, 19 juni 1969, R.W., 1969-70, 81,;. 
(3) Rb. Hasselt, 28 mei 1968, R.W., 1969-70, 535· 
(4) Rb. Gent, 17 juni 1969, R.W., 1969-70, 1247. 
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De gerechtsbrief wordt daarentegen geacht niet ontvangen te ZIJn 
wanneer de ontvangstkaart ontbreekt (1). 

Een geval dat blijkbaar in de praktijk nog geen aanleiding heeft ge
geven tot moeilijkheden is dit : op de rechtsdag, in toepassing van 
artikel 751 Ger. W. bepaald, blijkt dat de gerechtsbrief de geadres
seerde niet heeft bereikt, om redenen onafhankelijk van zijn wil. 

Kan de rechter weigeren tegen deze partij artikel 751 Ger. W. toe 
te passen? 
Hierop moet ontkennend worden geantwoord. Die bevoegdheid in 
hoofde van de rechter werd hem uitdrukkelijk toegekend in de ar
tikelen 730, vijfde lid en 1058 Ger. W., maar niet voor de toepassing 
van artikel 7 51 Ger. W. 

3· WACHTPERIODE VAN EEN MAAND 

52. De aard van deze wachttermijn is van groot belang in de praktijk 
Deze termijn is geen grondvereiste maar een formele vereiste, waar
van summier samengevat kan gezegd worden dat hij enkel geldt voor 
de bepaling van de rechtsdag en niet voor de aanvraag ervan. De 
redactie van de tekst beaamt deze stelling : ,de verwittiging kan ten 
vroegste een maand na de inleiding . . . worden gegeven". 

De bepaling dat geen toepassing van artikel751 Ger. W. mag worden 
gemaakt dan na het verstrijken van een maand, te rekenen vanaf de 
inleidingszitting lijkt eerder overbodig. 

Immers: 
- zo toepassing wordt gevraagd omdat een partij niet verschijnt, 

ziet men niet goed in waarom er een maand moet gewacht worden; 
- zo toepassing wordt gevraagd bij gebrek aan conclusie, dan spreekt 

het vanzelf dat deze procedure niet kan worden aangewend zo
lang de termijnen voorzien in artikel 748 Ger. W. niet verstreken 
ZIJn. 

Terzake heeft deze bepaling bovendien een nadelige werking. Wan
neer de rechter bij toepassing van artikel 748, vierde lid Ger. W. de 
termijnen om te concluderen zou verkorten, belet deze bepaling dat 
er toepassing zou gevraagd worden van artikel 751 Ger. W., zodat 
de toegestane verkorting zonder sanctie blijft. 

53· In de praktijk is het van belang gebleken onmiddellijk na de in
leiding van een zaak reeds het verzoek tot toepassing van artikel 

(1) Rb. Antwerpen, 21 oktober 1970, R.W., 1970-71, 855· 
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75I Ger. W. in te dienen, met de bedoeling een rechtsdag te be
komen na verloop van een maand. Krachtens de tekst van artikel 75 I 
Ger. W. moeten op het ogenblik van de toekenning van de rechtsdag 
de gestelde materiele voorwaarden vervuld zijn (I). Dit impliceert 
dat de aanvraag slechts dan onmiddellijk kan gedaan worden, zo een 
partij niet verscheen op de inleidingszitting, en met dien verstande 
dat de verwittiging ten vroegste een maand na de inleiding kan ge
schieden (2). 

Vanzelfsprekend kan deze techniek niet toegepast worden om de 
zekerheid te krijgen dat er binnen de maand zou geconcludeerd 
worden. 

4· VERPLICHTE VERMELDINGEN VAN DE OPROEPING 

54· De oproeping moet op straffe van niet-toepassing van artikel 
75I Ger. W. de vermeldingen bevatten die voorkomen in artikel 
7 5 I, eerste lid Ger. W., met name dat op de gestelde zitting vonnis 
zal gevorderd worden dat geacht wordt op tegenspraak te zijn ge
wezen. In tegenstelling met de artikelen 752, 753 en I339 Ger. W. 
moet de oproeping niet de weergave van het artikel zelf bevatten (3). 

5· VERWITTIGING VAN ADVOCAAT 

55· Eveneens op straffe van niet-toepassing van de voordelen ver
meld in artikel 75 I Ger. W. moet de advocaat van de partij tegen wie 
om toepassing wordt verzocht, bij gewone brief worden verwittigd (3). 

Voor de rechtsgeldigheid van de procedure heeft het geen belang of 
deze brief al dan niet de advocaat heeft bereikt. 

6. TERMI]N VAN VERSCHI]NING 

56. De gerechtsbrief moet verstuurd worden met inachtneming van 
He dagvaardingstermijnen. Deze zijn krachtens artikel 707 Ger. W. 
bepaald op acht dagen, eventueel te verlengen met de termijnen voor
zien in artikel 55 Ger. W. 

Als vertrekdatum van de berekening voor een termijn of een hande
ling die gesteld wordt met een gerechtsbrief, moet de dag genomen 
worden waarop deze aan de postdiensten afgegeven werd ter verzen
ding. De dag van ontvangst speelt voor de rechtsgeldigheid geen rol 
(vgl. : de artikelen 730, vijfde lid en I058 Ger. W.). 

(r) Zie boven, nr. 38, biz. 237· 
(2) Zie boven, nr. 52, biz. 243· 
(3) Verslag DE BAECK, biz. 130. 
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57· Hier client ook de discussie vermeld te worden betreffende de 
berekening van de gestelde termijn van acht dagen. Twee strekkingen 
werden verdedigd : de ene houdt voor dat de inleiding niet mag 
plaats hebben op de achtste dag (r), de andere dat er mag gedag
vaard worden op de achtste dag (2). De tweede zienswijze maakt 
terecht een onderscheid tussen vervaltermijnen, dit zijn termijnen 
waarbinnen een bepaalde handeling moet gesteld worden en wacht
termijnen waarbinnen men geen handeling mag stellen. Voor de 
eerste groep staat door een formele wetsbepaling vast dat het geen 
vrije termijnen betreft, daar de vervaldag begrepen is in de termijn 
(art. 53 Ger. W.). Men moet besluiten dat de wachttermijn evenmin 
een vrije termijn is, zodat de handeling de laatste dag mag worden 
verricht. 

De termijn gesteld in artikel 751 Ger. W. is een wachttermijn zodat 
de zitting mag plaats hebben op de achtste dag, de dag van de af
gifte ter post niet meegerekend (art. 52 Ger. W.). 

B. VORMVEREISTEN VOOR TOEPASSING VAN ARTIKEL 752 EN 753 GER. W. 

58. Zoals reeds aangestipt is het doel van artikel 752 Ger. W. be
perkt tot het verkrijgen van een vonnis geacht op tegenspraak bij 
niet-verschijning van verweerder, wanneer er minstens een ver
schijnt, terwijl artikel 753 Ger. W. dezelfde wijze als verplichting op
legt bij een onsplitsbaar geschil. Voorafgaandelijk client de verzoeken
de partij een rechtsdag aan te vragen. Dit gebeurt bij eenvoudige 
brief aan de voorzitter van de kamer. Op deze rechtsdag wordt bij 
gerechtsbrief door de griffier de verschenen partij(en) opgeroepen. 

De niet-verschenen partijen worden anderzijds op deze rechtsdag 
door de verzoekende partij herdaagd bij gerechtsdeurwaardersex
ploot. 
Voor dit exploot dienen geen nieuwe rolrechten noch registratie
rechten te worden betaald. 

De wachttermijn van een maand voor de verwittiging en de her
daging moet geerbiedigd worden, alsmede de dagvaardingstermijn (3) 
voor de verschijning. Betreffende de ontvangst van de gerechtsbrief 
kan het volstaan te verwijzen naar artikel 751 Ger. W. (4). 

(1) Rb. Brussel, I 1 juni 1969, ]. T., 1969, 569. 
(2) Rb. Brugge, 9 december 1969, R.W., 1969-70, 962. 
(3) Voor de wachttermijn, zie hoven, nr. 52 en 53, biz. 243; - voor de dagvaardingster
rnijn, zie hoven nr. s6 en 57. biz. 244· 
(4) Zie hoven, nr. sr, biz. 242. 
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De oproeping en de dagvaarding bevatten op straffe van niet-toepas
sing de tekst van de artikelen 752 en 753 Ger. W. en dit in tegenstel
ling met artikel 751 Ger. W. waar slechts bepaalde vermeldingen 
moeten worden opgenomen. 

In tegenstelling met de verwittiging gesteld in artikel 751 Ger. W. 
moet in voorkomend geval de advocaat van de tegenpartij niet worden 
verwittigd. 

59· Benevens de vraag naar het nut van artikel 752 Ger. W. is het 
moeilijk te begrijpen waarom in de gevallen van de artikelen 752 en 
753 Ger. W. de niet-verschenen partijen, aan wie het inleidend ex
ploot was betekend aan persoon of woonplaats, dienen herdaagd te 
worden bij gerechtsdeurwaarder, terwijl dit niet het geval was in 
artikel 751 Ger. W. en hoewel de gevolgen dezelfde zijn voor de 
nalatige partij. De enige redelijke verklaring die kan gegeven worden, 
is dat voor de redactie van deze artikelen eenvoudig is teruggegrepen 
naar artikel 153 Rv. 

C. VORMVEREISTEN VOOR TOEPASSING VAN ARTIKEL 756 GER. W. 

6o. Nadat er driemaal een rechtsdag werd bepaald om te pleiten 
(art. 730, vijfde lid, 750, 751 en 803 Ger. W.) en dezelfde partij drie
maal aanwezig was en de andere partij driemaal afwezig, kan- voor 
zover daarenboven de zaak in staat is of de artikelen 752 en 753 Ger. 
W. zijn toegepast - de verplichte schriftelijke procedure wbrden 
toegepast onder volgende formele voorwaarden. 

61. De aanwezige partij moet zulks uitdrukkelijk verklaren. Zij kan 
deze verklaring doen ter zitting van de derde rechtsdag, hetgeen 
wordt vermeld op het zittingsblad. Deze partij kan oak de verklaring 
doen ter griffi.e, waarvan dan een afzonderlijke akte wordt opgesteld. 

Deze verklaring wordt aan de advocaat van de tegenpartij ter kennis 
gebracht bij gerechtsbrief. Er wordt niet voorzien dat de partij wordt 
verwittigd noch dat deze verwittiging een bepaalde inhoud moet 
bevatten. 

Het is voldoende dat er uitdrukkelijk vermeld wordt dat om de toe
passing van artikel 756 Ger. W. verzocht wordt, hoewel het wense
lijk zou zijn dat de vervaldag voor het neerleggen van de memorie 
zou worden aangeduid. 

Van rechtswege begint de termijn van vijftien dagen te verlopen, te 
rekenen vanaf de dag van de verzending van de gerechtsbrief, deze 
dag niet inbegrepen, waarbinnen de tegenpartij een memorie kan 
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neerleggen. Daar het een vervaldag is, is de vijftiende dag erin be
grepen en wordt deze, zo nodig, verschoven tot de eerstvolgende 
werkdag mocht deze op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag 
vallen (art. 53 Ger. W.). 

Binnen deze gestelde termijn legt de tegenpartij al dan niet een me
marie neer ter griffie. 

Vanaf de neerlegging van deze memorie beschikt de vragende partij 
over vijftien dagen om te antwoorden. De verdere gang van zaken is 
vrij onnauwkeurig geregeld : ,na het verstrijken van die termijnen 
worden de dossiers ter zitting neergelegd". 

Hieruit blijkt dat nog een vierde rechtsdag moet worden aange
vraagd, daar de dossiers ter zitting worden neergelegd. 

In artikel 755 Ger. W., waar deze verplichting van neerlegging ter 
zitting eveneens wordt voorgeschreven, is deze maatregel volledig 
verantwoord, omdat de partijen - akkoord zijnde - geen rechtsdag 
moeten aanvragen (1). Deze redenering gaat echter niet op bij een 
sanctieprocedure. 

HooFDSTUK IV 

DE GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 751 e.v. GER. W. 

62. Zeggen dat na de toepassing van artikel 751 vonnis zal volgen 
,dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen", is niet voldoende. 
De gevolgen van de toepassingvan de artikelen 751 e.v. Ger. W. zul
len in volgende stadia worden onderzocht : 
- de toepassing van deze bepalingen tot aan het vonnis, hetzij eind

vonnis of tussenvonnis; 
de toepassing van deze bepalingen na het tussenvonnis; 
de toepassing van deze bepalingen ingeval van tussenkomst van 
partijen in een geding; 

- wie draagt de kosten van de toepassing. 

§ 1. Toepassing v66r het tussenvonnis 

63. Twee vragen lijken i.v.m. de gevolgen belangrijk: op welk 
ogenblik worden deze gevolgen verkregen en welke zijn de precieze 
voordelen. Deze twee vragen zullen achtereenvolgens behandeld 

(1) Verslag HERMANS, Par/em. Besch., Kamer, Zitt. 1966-67, nr. 49, biz. 125. 
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worden voor artikel 751, voor de artikelen 752 en 753 en voor artikel 
756 Ger. W. 

A. GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 751 GER. W. 

1. OPWELK OGENBLIKWORDEN DE VOORDELEN VERKREGEN? 

64. Artikel 751 Ger. W. bepaalt: , ... de meest gerede partij (kan) 
... een vonnis vorderen, dat geacht wordt op tegenspraak te zijn ge
wezen ... (indien) de (andere) partij ... wordt verwittigd van de dag, 
het uur en de plaats van de zitting waarop het vonnis zal worden 
gevorderd ... '' 

65. Deze bepaling impliceert dat zo het vonnis niet gevorderd wordt 
op de gevraagde rechtsdag, de voordelen niet meer kunnen worden 
toegekend. Zo de zaak om de een of andere reden niet kan worden 
aangehouden client zo nodig opnieuw toepassing te worden gevraagd 
van artikel 751 Ger. W. Het lijkt onmogelijk de zaak, die opgeroepen 
is krachtens artikel 751 Ger. W. in dezelfde staat uit te stellen. De 
tegenpartij client immers bij gerechtsbrief van dag, uur en plaats 
verwittigd te worden waar het vonnis zal worden gevorderd. 

66. Positief houdt deze bepaling in dat de voordelen verkregen zijn 
bij het vorderen van het vonnis op de rechtsdag zelf. De zaak wordt 
meteen in beraad gesteld, wat nieuwe conclusies en stukken uitsluit. 
De nalatige partij kan zelfs de heropening van de debatten niet 
vragen (art. 772 Ger. W.), voor zover zij niet verscheen. 

2. WELKE Zl]N DE GEVOLGEN? 

67. Voorafgaandelijk moet erop gewezen worden dat de rechter 
ambtshalve moet nagaan of de vereisten gesteld in artikel 751 Ger. 
W. werden nageleefd, zoniet zal hij de zaak voor verdere afhandeling 
terug naar de bijzondere rol zenden. De materiele voorwaarden 
moeten voldaan zijn op het ogenblik dat de voorzitter de rechtsdag 
toekent, de formele voorwaarden moeten voldaan zijn op het ogen
blik van de rechtsdag zelf. 

68. De vraag naar de aard van het uitgesproken vonnis kan als volgt 
geresumeerd worden : is het een verstekvonnis, zonder mogelijkheid 
van verzet, of is het een tegensprekelijk vonnis zonder tegenspraak. 

69. Men kan moeilijk voorhouden dat dit vonnis zonder meer een 
vonnis is op tegenspraak, alleen reeds de tekst van artikel751 Ger. W. 
verzet zich tegen deze visie, daar het om een vonnis gaat geacht op 
tegenspraak. 
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T egenspraak veronderstelt immers verweer in rechte. Artikel 7 5 r 
Ger. W. is nu het middel dat het gerechtelijk wetboek aan de hand 
doet om dit gebrek aan tegenspraak te sanctioneren. 

70. Mocht het daarentegen een verstekvonnis zijn - waar evenwel 
geen verzet tegen open staat - dan zouden volgende bepalingen 
van toepassing zijn : 

- artikel 8os Ger. W. (eerder van theoretische aard); 
- artikel 8o6 Ger. W., dat dit vonnis zou moeten betekend worden 

binnen het jaar van de uitspraak, wil men vermijden dat het als 
niet bestaande wordt beschouwd. 

Voornamelijk deze laatste bepaling kan men niet van toepassing 
achten op de vonnissen gewezen krachtens artikel 751 Ger. W., 
daar het precies de bedoeling is een vonnis te bekomen dat dezelfde 
voordelen biedt als een tegensprekelijk vonnis. 

71. Het vonnis krachtens artikel 751 Ger. W. vertoont een sui 
generis karakter : hoewel in wezen een verstekvonnis (r) vertoont het 
dezelfde voordelen en zekerheid van een tegensprekelijk vonnis, zo
dat artikel 8o6 Ger. W. niet van toepassing is en de rechter- zelfs 
indien er conclusies zijn neergelegd door de nalatige partij - deze 
niet moet beantwoorden, zonder inbreuk te plegen op artikel97 G.W. 

B. GEVOLGENVANDETOEPASSING VANDEARTIKELEN 752en 753 GER. W 

1. OGENBLIK WAAROP DE VOORDELEN WORDEN VERKREGEN 

72. In tegenstelling met artikel 751 Ger. W· moet het voordeel toe
gekend door de artikelen 752 en 753 Ger. W. niet gevraagd worden 
op het ogenblik van de rechtsdag krachtens deze artikelen bepaald. 
Op die rechtsdag kan de zaak voor verdere behandeling worden ver
zonden, zonder dat het voordeel verloren gaat. De toepassing van de 
artikelen 752 en 753 Ger. W. strekt zich uit over de ganse procedure, 
tot aan het vonnis (2) (3). 

2. GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING 

73· De bedoeling van deze artikelen is te vermijden dat enkele par
tijen nog de mogelijkheid van verzet zouden gebruiken, terwijl andere 
dit niet zouden kunnen doen, daar het vonnis tegen hen op tegen-

(1) Verslag De Baeck, biz. 129. 
(2) In verband met de tussenvonnissen, zie verder, nr. 78 t.e.m. nr. 81, biz. 251 e.v. 
(3) Vgl. : artikel 153 Rv. 
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spraak was geveld. Ook hier client gewezen op het sui generis karakter 
van het vonnis (1). 

74· Er moet nochtans onderzocht worden of artikel 752 Ger. W. 
een specifi.ek gevolg heeft dat zijn bestaan naast artikel 751 Ger. W. 
zou verantwoorden. Er blijft een belangrijk verschil : de voordelen 
van artikel 7 5 I Ger. W. moeten gevraagd worden op de rechtsdag 
vermeld in de oproepingsbrief, de voordelen vermeld in artikel 
752 Ger. W. strekken zich uit tot aan het vonnis. Wanneer er meer
dere partijen zijn is het systeem van artikel 751 Ger. W. te eng voor 
een nuttig gevolg. 

Hoewel de gestelde vormvereisten voor de toepassing van artikel 
752 Ger. W. omslachtig zijn (tussenkomst van een gerechtsdeur
waarder) zal de eenvoudige opheffing ervan geen oplossing bieden (2). 

C. GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 756 GER. W. 

1. OGENBLIK \V AAROP DE VOORDELEN WORDEN VERKREGEN 

75· Het voordeel van de gedwongen schriftelijke procedure wordt 
verkregen op het ogenblik dat zulks op of na de derde rechtsdag is 
geyraagd. Van deze vraag wordt akte gegeven. Vanzelfsprekend kan 
de vragende partij steeds afstand doen van de gevorderde voordelen. 

2. GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 756 GER. \V. 

76. De toepassing van artikel 756 Ger. W. kan zich in twee gevallen 
voordoen: 

a) de zaak is in staat 

lndien de zaak in staat is en de rechtsdag bepaald werd krachtens 
artikel 750 Ger. W., kan deze procedure toegepast worden na de 
derde rechtsdag. In dit geval is de mogelijkheid van memorie over
bodig. Bewust artikel voorziet evenwel niets in geval de nalatige 
partij haar dossier niet ter zitting neerlegt. Wordt in dat geval vonnis 
op verstek dan wel op tegenspraak geveld? 

b) na toepassing van de artikelen 752 en 753 Ger. W. 

Hoe artikel 756 Ger. W. enig nut kan hebben in deze gevallen blijft 
onduidelijk. Ret nut zou hierin gelegen zijn dat aldus zou vermeden 
worden een tweede maal te moeten herdagen wanneer de verzoekende 

(1) Zie hoven, nr. 67 t.e.m. 71, biz. 248 e.v. 
(2) Wetsvoorstel Carpentier, tot opheffing van artikel 752 Ger. W., Parlem. Besch., 
Kamer, Zitt. 1970-71, nr. 8o7; R.\V., 1970-71, 1447. 
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partij na toepassing van de artikelen 752 en 753 Ger. W. er tach niet 
in geslaagd was de zaak te doen aanhouden. Hierbij moet nochtans 
opgemerkt worden dat de gevolgen van artikel 752 en 753 Ger. W. 
zich uitstrekken over de ganse procedure tot aan het vonnis. 

77· Oak de gevolgen van de toepassing van artikel 756 zijn allesbe
halve duidelijk. Het laatste lid bepaalt : 

,Na het verstrijken van die termijnen worden de dossiers ter zitting 
neergelegd". Deze tekst kan niet anders ge!nterpreteerd dan dat er 
ten slotte nag een vierde rechtsdag moet worden aangevraagd. 

Op deze vierde rechtsdag kunnen zich dan twee mogelijkheden voor
doen: 
a) de onwillige partij legt zoals voorzien haar dossier neer. Hier 

stellen zich geen problemen; 
b) de onwillige partij- die aldan niet verschijnt -legt haar dossier 

niet neer. 

Hoewel ter zake moet aangenomen worden dat de rechtbank op 
een dossier uitspraak kan doen, wordt over de aard van dit vonnis 
niets gezegd. 

Zo het een eenvoudig verstekvonnis is hadden deze formaliteiten 
geen enkele zin, daar krachtens artikel 804 Ger. W. (eventueel artikel 
730, vijfde lid Ger. W.) hetzelfde effect had kunnen bereikt worden 
zonder al deze omwegen (1). 

Men kan evenmin voorhouden dat het een verstekvonnis is zonder 
mogelijkheid van verzet, want hiertegen verzet zich artikel 1047, 
eerste lid Ger. W. op een formele wijze. Tenslotte kan men evenmin 
voorhouden dat het een tegensprekelijk vonnis zou zijn, gezien de 
partij tot viermaal toe niet verscheen. 

§ 2. De toepassing na tussenvonnis (2) 

78. Er werd reeds op gewezen dat de voordelen verkregen door de 
toepassing van de artikelen 751, 752, 753 en 756 Ger. W. vervallen 
na het tussenvonnis zodat de problemen van de bespoediging van 
een procedure na een tussenvonnis ook in het raam van dit onderzoek 
dienen behandeld te worden, weze het zeer summier; 

(1) Verslag Hermans, biz. 125, schijnt eerder in deze richting te gaan. 
(2) Onder tussenvonnis moet hier verstaan worden elk vonnis waardoor de rechter zijn 
rechtsmacht niet volledig uitput ten aanzien van een voor hem hangend geding. In de 
zin van artikel 19 Ger. W. kan dit tussenvonnis zowel een eindvonnis zijn, als een vonnis 
vooraleer recht te doen. 



Drie vragen moeten onderzocht worden : 

a) is een voorafgaande betekening van het tussenvonnis noodzake
lijk voor verdere afhandeling? 

b) hoe verloopt de eventuele onderzoeksmaatregel? 
c) hoe geschiedt de behandeling na het tussenvonnis, eventueel na 

de onderzoeksmaatregel? 

A. IS BETEKENING VAN EEN TUSSENVONNIS NOODZAKELIJK? 

79· Als algemene regel geldt dat de betekening van een tussenvon
nis enkel noodzakelijk is inzoverre men tot uitvoering ervan moet 
overgaan, maar niet voor verdere afhandeling van de zaak. Het tus
senvonnis moet principieel niet betekend worden voor de verdere 
afhandeling van de zaak, voor zover dit geen onderzoeksmaatregel 
voorschrijft (1). 

Dit is het geval wanneer tussenvonnissen uitspraak doen over ex
cepties (artikel 774, tweede lid en 868 e.v. Ger. W.), of bij beslis
singen van inwendige aard zoals verzending van de zaak omdat ze 
niet in staat was (2). 

Een principiele betekening is noodzakelijk wanneer de verdere af
handeling van het geding de uitvoering veronderstelt van het tussen
vonnis bv. wanneer het een onderzoeksmaatregel bevat. Artikel 1496 
Ger. W. bepaalt dat enkel de voorlopige tenuitvoerlegging van ambts
wege is toegestaan, niet dat de uitspraak de betekening vervangt. De 
betekening door gerechtsdeurwaarder van de tussenvonnissen die een 
onderzoeksmaatregel bevelen, wordt in een aantal gevallen vervangen 
door kennisgeving bij gerechtsbrief. Deze kennisgeving bij gerechts
brief volstaat voor de uitvoering van de onderzoeksmaatregel, doch 
brengt de andere gevolgen van de betekening niet mee. 
De betekening bij gerechtsdeurwaarder is vervangen door een kennis
geving bij gerechtsbrief : in de procedure van overlegging van de 
stukken (art. 88o Ger. W.), bij het getuigenverhoor (art. 919 Ger. W.), 
bij het verhoor van de partijen (art. 996 Ger. W.) en bij de plaats
opneming (art. 1008 Ger. W.). Deze kennisgeving is niet voorzien 
bij de aanstelling van een deskundige, zodat ter zake - behoudens 
minnelijke uitvoering tussen de partijen - het tussenvonnis moet 
worden betekend. 

(1) Het oude wetboek van rechtsvordering voorzag dit uitdrukkelijk in artikel 148 Rv.: 
,Voor de vonnissen van eenvoudig onderzoek (de simple instruction), die de betwisting zelf 
niet betreffen, geldt de uitspraak als betekening". 
(2) Vgl. : artikel 1046 Ger. W. 



B. VERLOOP VAN DE ONDERZOEKSMAATREGEL 

So. Hierbij kan het volstaan te verwijzen naar artikel 875 Ger. W. 
dat bepaalt dat, zo de onderzoeksmaatregel binnen de gestelde ter
mijn niet uitgevoerd is, de meest gerede partij de zaak op de zitting 
kan brengen voor verdere afhandeling. Het onderzoek loopt geen 
vertraging op indien een van de partijen bij het onderzoek niet aan
wezig is, daar bij niet-verschijning de rechten van die partijen ver~ 
vallen (I). 

C. VERLOOP VAN DE PROCEDURE NA HET TUSSENVONNIS 

81. Het procedureverloop na het tussenvonnis tot het eindvonnis 
geschiedt op dezelfde manier als in de eerste fase (2). In de tweede 
fase kan de meest gerede partij opnieuw dezelfde keuze maken als 
v66r het tussenvonnis, ongeacht de wijze waarop de procedure daar
voor verlopen is ( eenvoudig verstek, tegenspraak, volgens artikel 7 5 I, 

752 en 753 Ger. W., of 756 Ger. W.). 

§ 3. Toepassing wanneer partijen in een verschillende procesver
houding staan 

82. Een ander probleem i.v.m. de gevolgen van de toepassing van 
de besproken artikelen houdt verband met de verhouding waarin de 
procesvoerende partijen zich tegen elkaar bevinden. Een drietal ge
vallen kunnen dit probleem illustreren: 

- Eiser dagvaardt de aannemer, die op zijn beurt de architect in 
vrijwaring dagvaardt. Tegen wie kan of moet de eiser toepassing 
vragen van artikel 7 5 I Ger. W. ? 

- Een schuldeiser dagvaardt man en vrouw, die feitelijk gescheiden 
leven. De man, verweerder, wenst artikel 75I Ger. W. toe te pas
sen tegen de eiser. Kan of moet hij het ook toepassen tegen zijn 
medeverweerster? 
In een procedure van artikel I5I4 Ger. W. wenst de beslagene 
artikel 7 5 I Ger. W. toe te pas sen tegen de beslaglegger, kan of 
moet hij deze procedure ook toepassen tegen de schuldenaar? 

Een zelfde probleem stelt zich na samenvoeging van twee zaken, 
wanneer alle partijen geen strijdige belangen hebben. 

(1) Getuigenverhoor (art. 933 Ger. W .); - deskundige (art. 965 en 979 Ger. W.); - ver
hoor van partijen (art. 988 Ger. W.); - plaatsornerning (art. 1010 Ger. W.). 
(2) Na bepaalde onderzoeksmaatregelen zal de rechter de zaak nochtans op een vaste 
datum moeten stellen voor verdere afhandeling: getuigenverhoor (art. 945, tweede lid Ger. 
W.), verhoor van partijen (art. 1004 Ger. W.), plaatsopneming, (art. 1014 Ger. W.). 
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83. Zo de vordering een onsplitsbaar karakter heeft stellen er zich 
op processueel vlak geen moeilijkheden, daar artikel 753 Ger. W. 
moet worden toegepast tegen alle partijen, dus ook tegen de mede
verweerders. Daarentegen komt het voor dat de vrijheid aan de 
partijen moet gelaten worden om artikel 751 Ger. W. enkel tegen die 
personen toe te passen, waartegen zij vonnis wensen te bekomen, 
voorzover althans de vordering niet onsplitsbaar is en buiten de toe
passing van artikel 752 Ger. W. valt. 

In de praktijk moet deze oplossing verkozen worden, daar veelal de 
betekeningen bij gerechtsdeurwaarder moeten gebeuren, hetgeen on
verantwoorde kosten met zich meebrengt. 

§ 4• De kosten in verband met de toepassing van deze artikelen 

84. De kosten die verband houden met de toepassing van de artikelen 
751 tot 756 Ger. W. zijn de kosten van de gerechtsdeurwaarder die 
de nodige betekeningen moet doen. Het zijn gewone gerechtskosten 
vermeld in artikel 1018, 2° Ger. W. die het lot volgen van de andere 
kosten: 
- de verliezende partij zal tot deze kosten worden veroordeeld, 

eventueel zullen deze kosten worden omgeslagen wanneer beide 
partijen gedeeltelijk gelijk kregen; 

- de kosten zullen enkel ten laste van die partij zijn, die ze gemaakt 
heeft, wanneer toepassing is gemaakt in een geval waar zulks 
niet toegelaten was. 

Vanzelfsprekend mogen enkel die kosten begroot worden, die reeel 
zijn gemaakt door die partij. 

Tens lotte kan de vraag gesteld worden welke kosten mogen begroot 
worden indien een partij de keuze had tussen een betekening bij 
gerechtsdeurwaarder of een kennisgeving bij gerechtsbrief. Artikel 
46, § 2 Ger. W. kent aan de eisende partij het recht toe de kennis
geving bij gerechtsbrief te doen vervangen door een betekening bij 
gerechtsdeurwaarder, voorzover dit vermeld is in het inleidend ex
ploot ofwel schriftelijk is gevraagd ten laatste op de inleidingszitting. 

Hieruit moet men besluiten dat de keuze enkel door de eiser kan 
worden gedaan en dit bij de inleiding. 

Indien dit niet gebeurd is verbeuren de partijen hun keuze en kan 
de kennisgeving enkel bij gerechtsbrief geschieden. 

De rechter zal bij overtreding van deze regel de kosten van het 
. deurwaardersexploot niet begroten. 

254 



U iteindelijk kan de vraag gesteld worden of de uitoefening van een 
keuze die zou geschied zijn op een wijze die aan procesrechtsmis
bruik doet denken, niet tot gevolg moet hebben dat nodeloze kosten 
dienen gelegd te worden ten laste van de partij die ze uitlokte. 

HooFDSTUK V 

ENKELE KRITISCHE BESCHOUWINGEN 

85. Uit het geheel van het overzicht is gebleken dat de artikelen 751, 
752, 753 en 756 Ger. W. elk een aantal procedureobstructies trachten 
te verhelpen van diverse aard. De bestrijding van verschillende ob
structies in eenzelfde artikel is nadelig gebleken : 
- bij de concrete toepassing in een geval dienen een aantal formali

teiten vervuld te worden die nutteloos zijn, alleen omdat zij nodig 
zijn in een ander geval; 

- de redactie van de tekst wordt onoverzichtelijk; 
- dit alles leidt tot een verminkte toepassing. 

86. De onderscheidene sanctiemaatregelen dienen in elk stadium 
nauwkeurig omschreven te worden. Het ware wenselijk steeds een 
dubbele sanctiemogelijkheid open te laten : 
- een versteksanctie : verkregen met een minimum aan formaliteiten, 

daar de gevolgen ervan gemakkelijk kunnen verdwijnen na verzet; 
- een tegensprekelijke sanctie : onderworpen aan een aantal beveili

gingsmaatregelen in het voordeel van de nalatige partij, daar de 
sanctie definitief kan zijn en minstens een rechtsinstantie ont
neemt. 

Aan de vragende partij zou steeds de keuze moeten gelaten worden 
tussen beide sancties, behoudens waar die vrijheid om procestech
nische redenen niet mogelijk is (bv. onsplitsbaarheid). 

§ I. De versteksancties 

A. VERSTEKSANCTIE BIJ NIET-VERSCHIJNING 

87. De huidige teksten laten toe ingevolge elke niet-verschijning 
verstek te vorderen. D~ gestelde vormvereisten moeten echter tot 
een minimum herleid worden, minstens geuniformiseerd worden. 

De procedurevormen voorgeschreven in de artikelen 803 en 730, 
vijfde lid Ger. W. zijn totaal overbodig: 
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1) Artikel 803 Ger. W. regelt het geval waar geen verstek werd ge
vorderd tegen de niet-verschenen partij op de inleidingszitting. 
Op een latere zitting kan enkel dan verstek worden gevorderd zo 
de partij vooraf bij gerechtsbrief is opgeroepen. Daar waar tegen 
die partij verstek had kunnen gevorderd worden op de inleidings
zitting, is het niet mogelijk dat door een later verstek de rechten 
van deze partij meer zouden geschaad zijn. Er is dan ook geen 
enkele verantwoording voor deze bijkomende formaliteit. 

2) Artikel 730, vijfde lid regelt het geval waar een partij op de in
leidingszitting is verschenen, doch niet verschijnt op een latere 
zitting. Is de zaak op de zittingsrol gebleven dan kan krachtens 
artikel 804 Ger. W. verstek worden gevorderd zonder enige for
maliteit. Kwam de zaak daarentegen van de bijzondere of de al
gemene rol, dan kan enkel verstek worden gevorderd zo de tegen
partij hiervan kennis heeft gekregen bij gerechtsbrief ten minste 
vijftien dagen v66r de zitting. Deze laatste formaliteit lijkt over
bodig: 
- ofwel heeft deze partij geen advocaat : zij wordt krachtens ar

tikel 750 Ger. W. bij gerechtsbrief verwittigd; 
- ofwel heeft deze partij wel een advocaat : deze wordt door de 

griffie verwittigd bij gewone brief, hetgeen voldoende zeker is. 

B. VERSTEK BIJ GEBREK AAN CONCLUSIE 

88. Het valt wel te betreuren dat deze mogelijkheid in het gerechte
lijk wetboek niet expressis verbis geregeld is. Benevens de huidige iet
wat omslachtige procedure van artikel 751 Ger. W. kan een proces
partij er be,lang bij hebben een eenvoudiger middel te gebruiken, nl. 
verstek. In dat geval lijkt het nodig dat de wet de voorwaarden en 
de gevolgen regelt. 

C. VERSTEK OP DE RECHTSDAG OM TE PLEITEN 

89. Deze mogelijkheid staat de procesvoerende partijen ter be
schikking op basis van de huidige teksten, met dien verstande dat 
artikel 730, vijfde lid en 803 Ger. W. er de praktische hanteerbaar
heid van uitsluiten. 

§ 2. De tegensprekelijke sancties 

90. Benevens de mogelijkheid om verstek als sanctie te gebruiken 
moet het nut niet meer aangetoorid worden van een zwaardere sanctie, 
nl. dat, tegen de partij die nalatig is, vonnis wordt gevorderd dat ge-



acht wordt op tegenspraak te zijn gewezen. Het spreekt vanzeif dat 
bij de toepassing van deze sanctie nauwkeuriger voorschriften dienen 
opgeiegd te worden, opdat de tegenpartij tijdig wordt verwittigd om 
het nodige te kunnen doen. 

A. ALS SANCTIE TEGEN NIET-VERSCHIJNING 

91. De opstellers van het gerechteiijk wetboek hebben er goed aan 
gedaan de kiassieke verzetsprocedure te handhaven, doch de moge
Iijkheid te bieden, mits naieving van bepaaide vormen, het verzet 
onmogeiijk te maken. Deze materie moet uiteraard niet geregeid 
worden onder de hoofding bepaling van de rechtsdag en verdaging, 
maar wei onder het hoofdstuk behandeling en berechting bij verstek, 
waarbij het aansiuit en er een bijzondere toepassing van uitmaakt. 
De wachttermijn van een maand voor de verwittiging, die thans is 
voorzien, is volledig overbodig. 

B. ALS SANCTIE TEGEN NIET -CONCLUDEREN 

92. Ais sanctie tegen niet-concluderen komt deze materie evenmin 
terecht onder de hoofding bepaling van rechtsdag, maar wei onder de 
hoofding conclusies waar het onmiddellijk aansiuit bij artikei 748 
Ger. W. Twee bemerkingen kunnen hierbij worden gemaakt. 

1) Als sommatie om te concluderen is het niet nodig dat er een rechts
dag wordt bepaald. Veel eenvoudiger en minstens even efficient 
kan dit doel worden bereikt, zo de griffier op verzoek van de 
meest gerede partij de nalatige partij bij gerechtsbrief in kennis 
stelt van de uiterlijke datum waarop, op straffe van verval, zijn 
conclusie ter griffie moet zijn neergeiegd (vgl. de memorie van 
artikel 756 Ger. W.). De partijen kunnen naderhand de gepaste 
rechtsdag aanvragen. Deze procedure zou dan ook meteen kun
nen worden gevraagd bij de inieiding. 

2) De gemeide termijn vaneen maand is een siechte redactie die zou 
moeten vervangen worden door de vermeiding dat deze procedure 
slechts mag worden toegepast zo een ,partij niet concludeerde 
binnen de in artikel 748 gesteide termijnen". 
Deze redactie zou het voordeei bieden dat de procedure kan wor
den toegepast v66r het verstrijken van een maand, zo de rechter 
de termijnen heeft verkort, of niet kan worden toegepast tijdens de 
termijn die de rechter toekende ais verlenging (art. 748, vierde 
lid Ger. W.). 
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C. ALS SANCTIE TEGEN AFWEZIGHEID OP DE PLEITDAG 

93. Benevens de reeds besproken verstekmogelijkheden op de pleit
dag zelf gevraagd, zouden twee andere soepele oplossingen mogelijk 
moeten blijven. 

1. DE VERPLICHTE SCHRIFTELI]KE BEHANDELING 

94· Dit zou eenvoudiger moeten geregeld worden : op de pleitdag 
waarop een pleiter afwezig is, vraagt de aanwezige pleiter terstond 
een nieuwe rechtsdag waarop de partijen ofwel kunnen pleiten ofwel 
bij afwezigheid van dezelfde partij, de aanwezige partij het recht 
krijgt haar dossier onmiddellijk neer te leggen ter zitting, en de af
wezige partij gesommeerd wordt om binnen een korte termijn haar 
dossier ter griffie neer te leggen. 

Enkele opmerkingen : 

- het vragen van drie rechtsdagen is te omslachtig en heeft als ge
volg dat artikel 756 Ger. W. gedoemd is om niet te worden toe
gepast; 

- het indienen van een memorie is overbodig daar de zaak in staat is; 
- er client nauwkeurig vermeld te worden welke de gevolgen zijn zo 

de nalatige partij haar dossier niet neerlegt. 

z. DE SANCTIE-PLEITDAG 

95· Wanneer de pleitdag is vastgesteld en een partij niet is versche
nen kan daarenboven het recht gegeven worden aan de aanwezige 
partij om een nieuwe rechtsdag aan te vragen, waarop in elk geval 
zal worden gepleit, zelfs in de afwezigheid van de tegenpartij, en 
waarop vonnis zal worden gewezen dat tegensprekelijk wordt geacht. 
In dit laatste geval is de sanctie zwaarder dan bij de verplichte schrif
telijke behandeling. 

96. Enkele gebreken, die hierboven gesignaleerd werden, worden 
opgevangen in een nieuw wetsvoorstel (I). 

Enkele onlogische bepalingen worden nochtans behouden : 
- de voordelen van artikel 7 5 I Ger. W. moeten gevraagd worden op 

de rechtsdag zelf. Dit geeft des te meer aanleiding tot moeilijk
heden daar artikel 752 Ger. W. wordt afgeschaft; 

- het criterium wanneer een kennisgeving bij gerechtstarief of bij 
deurwaarder moet gegeven worden, blijft ongewijzigd; 

- de wachttermijn van I maand blijft behouden; 
- de oproeping tot het bekomen van verstek, ten minste vijftien 

dagen v66r de zitting, blijft eveneens behouden. 

(r) Wetsvoorstel Baert, Vanderpoorten, Rombaut en Dua, Belg. Ser. 69/70, Nr. 329. 
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SOMMAIRE 

SANCTIONS CONTRE UNE PARTIE NEGLIGENTE 

Le Code judiciaire (C.J.) contient un ensemble de possibilites susceptibles 
d'accE-lerer le deroulement de la procedure, une aspiration qui est aussi vieille 
que le droit de procedure lui-meme. 

Tant !'elimination de formalismes inutiles, la creation de possibilites nouvelles, 
l' obligation de respecter des regles imperatives que 1' etablissement de sanctions 
contribuent a realiser ce but. 
Une importance essentielle pour la conduite rapide d'une instance s'attache aux 
possibilites de sanctions dont disposent les parties pour inciter a la diligence la 
partie negligente. Ces mesures doivent etre peu onereuses, rapides et efficaces. 

Les articles 75 r, 752, 753 et 756 constituent en ce domaine les principales sanc
tions. Ces articles doivent cependant etre vus dans l' ensemble de la lutte contre 
une obstruction de la procedure et plus particulierement dans le cadre de la 
procedure par defaut. 

Une premiere partie est consacree a l'examen de l'applicabilite de ces dispositions 
devant les diverses juridictions et dans les diverses procedures. Ces sanctions 
ne convenant que dans un systeme accusatoire, elles ne peuvent etre appliquees 
devant les juridictions adrninistratives ni devant le juge siegeant au penal. 

Devant la cour de cassation, !'application en est egalement exclue. En raison 
de la nature du refere, les regles ne peuvent s'y appliquer. Devant le juge des 
saisies et le tribunal de la jeunesse, elles ne peuvent etre appliquees que dans la 
mesure ou elles ne sont pas en opposition avec l' essence de la procedure qui 
y est menee. 
Une deuxieme partie a trait aux possibilites de procedure ou aux conditions 
materielles d'application des articles examines. 

Avant de pouvoir examiner ces possibilites en detail, il convient toutefois de 
poser clairement les principes generaux de la conduite de la procedure. Par 
opposition a l'ancien droit de procedure, il faut constater que les formes d'intro
duction d'une instance sont plus variees et que l'instant ou le juge est saisi est 
!'inscription au role. Lors de !'audience d'introduction, le tribunal acte la com
parution ou la non-comparution des parties. Sur cette base, les parties peuvent 
requerir la procedure par defaut, ou bien la procedure se deroulera de fa9on 
contradictoire. Une procedure ne se deroulera de fa9on contradictoire que si 
les parties sont pn!sentes a chaque audience et en outre concluent, sauf dans le 
cas prevu a l'article 741 C.J. 
Par contre, la procedure par defaut doit toujours etre requise. 

A la lumiere de ces principes, les parties disposent d'une premiere sanction 
pour non-comparution. Tout defaut de comparaitre peut etre sanctionne par 
!'application de l'article 751 C.J. La partie presente peut, si elle le prefere, re
querir le defaut. A I' audience d'introduction, elle peut toujours requerir le defaut; 
a une audience ulterieure, ceci n' est possible contre une partie ayant comparu 
a l'audience d'introduction que pour autant que la cause soit maintenue au 
role d'audience (article 8o4 et 730, al. 5 C.J,). Pour requerir le defaut, les for
malites prescrites par l'article 730, al. 5 doivent etre respectees si la cause a ete 
renvoyee au role general ou particulier. 
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Si la partie defaillante n'a pas non plus comparu a I' audience d'introduction, le 
defaut ne peut etre requis ulterieurement que moyennant le respect de !'article 
8o3 C.J. 
A la question de savoir si les articles examines peuvent etre appliques en cas de 
defaut de communication des pieces, il doit etre repondu par la negative, car des 
sanctions specifiques sont prevues pour ce cas aux articles 736 et 740 C.J. 

Au cas ou une partie ne conclut pas ou ne conclut pas d'une fa~on valable en droit, 
!'article 751 C.J. contient une sanction importante qui peut etre appliquee tant 
a l'egard du demandeur qu'a l'egard du defendeur. Bien que les travaux pre
paratoires du Code judiciare laissent supposer le contraire, on arrive a la con
clusion que le defaut pour defaut de conclure ne s'avere plus possible. 

L'absence d'un plaideur ala fixation peut egalement etre sanctionnee par !'article 
751 C.J. de meme que par !'article 756 C.J., au choix des parties. 
Enfin est posee la question de savoir si, en cas d'application de !'article 751 C.J., 
les conditions materielles doivent etre reunies au moment de Ia decision de 
fixation par le president de la chambre ou au moment de la fixation elle-meme. 

Non seulement le texte lui-meme mais egalement Ia necessite d'une lutte adequate 
contre les obstructions requierent que les conditions materielles doivent etre 
reunies au moment ou la decision de fixation est prise par le president de la 
chambre. 

Apres l'examen des cas ott I' application est possible, il y a lieu d'examiner ensuite 
a quelles prescriptions de forme !'application elle-meme est soumise. 

Ces conditions de forme ont pour but de veiller a ce que la partie negligente soit 
avertie en temps utile de la procedure menee contre elle. Cet avertissement doit 
etre donne, soit par huissier de justice, soit par pli judiciaire. 

Bien que le texte soit peu clair sur ce point, on peut arriver ala conclusion qu'un 
avertissement par huissier de justice n'est obligatoire que si cette procedure est 
utilisee contre le defendeur qui n' a pas re~u a personne ou a domicile 1' exploit 
introductif et qui n'a pas comparu a !'audience d'introduction. 

A cote de cette information donnee ala partie elle-meme, l'avocat de cette partie 
doit egalement etre averti, a peine de non-application. En outre, cet avertissement 
ne peut etre donne qu'apres une periode d'attente d'un mois et moyennant le 
respect des delais de citation. 

Pour !'application des articles 752-753 C.J., les parties qui ont comparu sont 
convoquees par le greffier et les parties defaillantes sont citees a nouveau par 
exploit d'huissier. 

Cet article prevoit uniquement !'incident de defaut de comparaitre et non !'in
cident de defaut de conclure. 

Les formalites imposees pour !'application de !'article 756 C.J. sont trap com
pliquees pour donner quelque suite utile a cette procedure. 

Le quatrieme probleme qui est examine a trait aux consequences liees a !'applica
tion de ces articles. 
Ces consequences sont tout d'abord examinees jusqu'au jugement incident ou, 
s'il n'en est pas prononce, jusqu'au jugement definitif. 

Contrairement aux avantages lies aux articles 752-753 C.J., ceux de !'article 
751 C.J. doivent etre requis a la fixation. 
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Bien que Ia procedure dans !'application de ces articles soit presque toujours 
une procedure par defaut, le jugement prononce en vertu de ces articles n'est 
pas un jugement par defaut. Il presente un caractere sui-generis. 
Les consequences de !'application de !'article 756 C.}. sont reglees de fa~on 
tellement incomplete qu'une prise de position exacte parait impossible. 

En deuxieme lieu, sont examinees les consequences apres le jugement definitif. 

Pour Ia poursuite de l'examen de Ia cause, Ia signification d'unjugement incident 
n'est pas indispensable, a mains qu'il ne prescrive une mesure d'instruction et 
pour autant qu'il concerne cette mesure. 

Dans cette deuxieme phase, Ia partie Ia plus diligente peut - independamment 
de son premier choix - faire a nouveau un choix entre le defaut ou !'application 
des articles 75I-756 C.J. 
Enfin sont examinees les consequences dans le cas ou il y a plusieurs parties qui 
ne se trouvent pas mutuellement engagees dans le meme rapport de procedure. 

Sauf les cas d'indivisibilite, Ia partie doit rester libre d'appliquer les articles 
examines contre les parties de son choix. 

Finalement se trouve posee Ia question de savoir si les textes satisfont aux ne
cessites imposees par Ia pratique. 

La possibilite du defaut doit rester maintenue dans chaque phase et etre de
pouillee en outre de tout formalisme inutile. Le defaut pour defaut de conclure 
devrait en outre etre prevu expressis verbis. 
Les diverses sanctions contradictoires devraient etre mieux adaptees aux ob
structions specifiques de Ia procedure : 

- en cas de defaut de comparaitre, cette matiere doit etre reglee dans Ia procedure 
par defaut et Ia periode d'attente d'un mois est superfltie. 

- en cas de defaut de conclure, cette sanction a sa place dans Ia section conclusions 
et il ne doit pas etre fixe de delai d'un mois. II suffit de renvoyer aux delais 
fixes a !'article 748 C.}. 

- en outre, deux procedures specifiques de sanction devraient rester maintenues : 
une procedure ecrite obligatoire et un jour obligatoire pour les plaidoiries. 

ZUSAMMENFASSUNG 

BESTATIGUNGEN GEGEN DIE NACHLASSIGE PROZEf3PARTEI 

Das neue Gesetzbuch fiir Z ivilprozel3recht umfal3t eine Menge Moglichkeiten, 
wodurch der Prozel3verlauf beschleunigt werden kann; ein Wunsch so alt wie 
das Prozel3recht selbst. Sowohl die Eliminierung von unnotigen Formalismen, 
als das Schopfen von neuen Moglichkeiten, das Auferlegen von zwingenden 
Regeln, als das Bestimmen von Sanktionen, tragen hierzu bei. 

Von essentieller Bedeutung fiir eine schnelle Abhandlung eines Prozel3es sind 
die Sanktionsmoglichkeiten, woriiber eine Partei verfiigt urn die nachHissige 
Partei zu grol3er Schnelligkeit anzusetzen. 

Diese Ma13nahmen miil3en billig, schnell und effizient sein. 

Die Artikel 75r, 752, 753 und 756 Gesetzbuch fiir Zivilprozel3recht (GfZPR) 



sind in dieser Hinsicht die wichtigsten Sanktionen; sie miil3en aber gesehen 
werden im Rahmen der globalen Bestreitung der Prozel3obstruktion und be
sanders im Rahmen des Abwesenheitsverfahren. 

Ein erster Abschnitt wird die Anwendbarkeit dieser Bestimmungen vor den 
verschiedenen Richterkollegien und in den verschiedenen Prozeduren unter
suchen. 

Weil die Sanktionen nur in einem akkusatoiren System hineinpassen, konnen 
sie nicht angewendet werden vor den administrativen Richterkollegien und in 
Strafsachen. 

Vor dem Kassationshof ist die Anwendung ebenso ausgeschlossen. Auch die 
Art der einstweiligen Verftigung widersteht der Anwendung dieser Regel. Vor 
dem Beschlagrichter und dem Jugendrichter ki:innen sie nur in soweit angewendet 
werden, als sie nicht mit der Essenz der gefiihrten Prozedur unvereinbar sind. 

Ein zweiter T eil bezieht sich auf die Prozel3moglichkeiten oder die materielle 
Voraussetzungen ftir die Anwendung der besprochenen Paragraphen. Bevor 
aber diese Moglichkeiten im Einzeln besprochen werden konnen, mtil3en die 
allgemeinen Prinzipien der Prozel3fiihrung klargestellt werden. Im Gegensatz 
zu der alten Proze13ordnung mul3 festgestellt werden, dal3 die Einleitungs
formen eines Prozel3es mehr Diversitat bieten, und dal3 der Richter gefal3t 
wird durch die Einschreibung auf der Terminsrolle. Bei der Einleitungssitzung 
merkt das Gericht die Erscheinung oder Nicht-erscheinung der Parteien auf. 
Auf Grund davon konnen die Parteien das Abwesenheitsverfahren einrufen oder 
aber verHi.uft die Prozedur wiedersprechlich. 

Eine Prozedur verlauft nur dann wiedersprechlich, wenn die Parteien erscheinen 
bei der Einleitung und aul3erdem wenn sie konkludieren, der Fall im Art. 741 
GfZPR nicht mitgerechnet. 

Die Versaumnisprozedur dagegen mul3 stets gefordert werden. 

Im Hinblick auf diesen Prinzipien steht eine Sanktion wegen Nicht-erscheinung 
zur Verftigung. Jede Nicht-erscheinung kann sanktionniert werden durch An
wendung des Artikels 751 GfZPR. Auf der Einleitungssitzung kann stets das 
Abwesenheitsverfahren eingerufen werden, auf einer spateren Sitzung kann 
das nur gegen eine auf der Einleitungssitzung erschienenen Partei und nur in 
soweit der Prozel3 auf die Sitzungsterminsrolle beibehalten wurden (Art. 804 
und 730, Satz 5, GrZPR). 
Wenn das Abwesenheitsverfahren eingerufen wird miil3en die Formalitaten in 
Art. 730, Satz 5 vorgeschrieben, erfiillt sein, wenn die Sache zur allgemeinen oder 
besonderen Rolle versendet wurde. 

W enn eine Partei abwesend ist und auch bei der Einleitungssitzung abwesend 
war, kann das Abwesenheitsverfahren nur gefordert werden nach Erfiillung 
der Art. 803. . 

Die F rage ob die besprochenen Artikel angewendet werden bei Nicht- mitteilung 
der Stticken, mul3 negativ beantwortet werden, weil hierfiir geeignete Mittel 
vorgesehen sind in den Artikeln 736 und 740 GfZRP. 

Wenn eine Partei nicht oder nicht rechtsgtiltig konkludiert, enthalt Art. 751 
GfZPR eine wichtige Sanktion, die sowohl gegen die klagende Partei als gegen 
den Beklagten angewendet werden kann. Obwohl die Vorbereitungsarbeiten 
des GfZPR das nicht unterstellen lal3en, kommt man zur Schlul3folgerung, dal3 
das Abwesenheitsverfahren bei Nicht-konkludieren nicht mehr mi:iglich scheint. 



Auch die Abwesenheit des Anwalts am bestimmten Tag, kann sanktionniert 
werden mittels Art. 751 GfZPR und ebenso mittels Art. 756 GfZPR, je nach 
Wahl der Parteien. Schliel3lich wird die Frage gestellt ob die Anwendung des 
Art. 751, die materiellen Voraussetzungen unterstellt im Augenblick der Zu
erkennung des Gerichtssitzungstages seitens ,des Vorsitzendes einer Kammer, 
oder am Rechtssitzungstag selbst. Nicht nur der Text selbst, sondern auch die 
Notwendigkeit einer adequaten Bestreitung von Obstruktionen erfordert, dal3 
die materiellen Voraussetzungen vorhanden sein mi.il3en im Augenblick, wo der 
Rechtssitzungstag zuerkannt wird vom Vorsitzenden der Kammer. 

Nach der Untersuchung der Fallen in denen Anwendung der obengenannten 
Artikeln gemacht werden kann, mul3 weiter untersucht werden, an welchen 
Formvoraussetzungen die Anwendung dieser Artikel beantworten mi.il3. Diese 
F ormvoraussetzungen sind dafi.ir da urn Sorge zu tragen, dal3 die nachlal3ige 
Partei rechtzeitig unterrichtet wird, von der gegen sie gestellte Prozel3forderung; 
Diese Unterrichtung mul3 gegeben werden entweder mit Gerichtsvollzieher oder 
aber mit Gerichtsbrief. Obwohl der Text in dieser Hinsicht nicht sehr klar ist, 
kann man doch konkludieren, dal3 eine Unterrichtung mit Gerichtsvollzieher 
nur dann obligatorisch ist, wenn diese Prozedur gegen diesen Beklagten ange
wendet wird, der die Ladung nicht in Person oder in seinem Wohnsitz empfangen 
hat, und der bei der Einleitungsszitzung nicht erschienen ist. 
Neben dieser Bekanntmachung an der Partei mul3 auch der Rechtsanwalt dieser 
Partei bei Strafe von Nicht-anwendung unterrichtet werden. Diese Unterrichtung 
kann aul3erdem nur gegeben werden nach einer Wartezeit von einem Monat 
und unter die Bedingung der Ri.icksichtnahme auf die Ladungsterminen. 

Fi.ir die Anwendung der Artikel 752-753 GfZPR werden die verschiedenen 
Parteien vom Protokollfi.ihrer aufgerufen, und die nicht erschienenen mittels 
Ladung durch den Gerichtsvollzieher. 

Diese Artikel sehen nur den Zwischenfall der Nicht-erscheinung und nicht der 
Fall der Nicht-konkludierung vor. Die Formalitaten fi.ir die Anwendung des 
Artikeln 756 GfZPR sind zu umstandlich urn dieser Prozedur einigermal3en 
ni.itzlich zu sein. 
Das vierte Problem, dal3 untersucht werden mul3 bezieht sich auf die Folgen der 
Anwendung dieser Artikel. Erstens werden diese F olgen untersucht his zum 
Zwischenurteil oder, wenn kein Zwischenurteil ausgesprochen wird, his zum 
Endurteil. 
Im Gegensatz zu den Vorteilen an den Artikel 752 und 753 verbunden, mul3en 
diese von Artikel 751 gefordert werden am bestimmten Rechtsitzungstag. 
Obwohl die Prozedur zur Anwendung von diesen Artikeln fast immer eine 
Abwesenheitsprozedur ist, ist das Urteil, laut dieses Artikels verkundet, kein 
Abwensenheitsurteil. Es hat einen sui generis-Charakter. 

Die Folgen der Anwendung des Artikels 756 GfZPR sind derart unvollkommen 
geregelt, dal3 eine genaue Stellungnahme unmoglich ist. 

An zweiter Stelle werden die Folgen nach einem Zwischenurteil untersucht. 
Fi.ir die weitere Abhandlung des Rechtsprozel3es, ist die Bezeichnung des Zwi
schenurteils nicht notwendig, es sei denn wenn eine UntersuchungsmaB
nahme vorgeschrieben ist, und nur in soweit es diese MaBnahme betrifft. In 
der zweiten Phase kann die nachstinteressierte Partei - unabhangig von ihrer 
ersten Wahl - wieder wahlen zwischen Abwesenheitsverfahren oder Anwendung 
der Artikel 751-756 GfZPR. 



Schliel3lich werden die Folgen untersucht wenn es mehrere Parteien gibt, die 
nicht im selben Prozessualverhaltnis einander gegeni.iberstehen. Ungerechnet 
der Fall einer Unteilbarkeit, mi.iB eine Partei die freie Wahl haben hinsichtlich 
der Anwendung der besprochenen Artikel gegen die andere Parteien. 

SchlieBlich wird die Frage gestellt ob die Texte den Notwendigkeiten der Praxis 
genii gen. 

Die Moglichkeit das Abwesenheitsverfahren einzurufen mi.iB in jeder Phase 
beibehalten bleiben und dari.iberhinaus von allen unnutzen F ormalismen befreit 
werden. Die VersaumnisproBedur mangels Konklusionen sollte auBerdem 
expressis vebis vorgesehen werden. 

Die verschiederien widerspruchlichen Sanktionen sollten der spezifischen 
ProzeBobstruktionen angepaBt werden : 

- Mangels einer Erscheinung muB diese Materie geregelt werden, gemaB der 
Abwesenheitsprozedur und ist eine Wartezeit von einem Monat i.iberfli.iBig; 

- Mangels Konklusionen gehort diese Sanktion beim Abschnitt Konklusionen 
und muB nicht einen Terrriin von einem Monat gestellt werden. Es geni.igt 
zu den Terminen in Artikel 748 GfZPR zu verweisen. 

- AuBerdem sollten zwei geeignete Sanktionsprozeduren beibehalten bleiben : 
eine obligatorische schriftliche Behandlung und ein obligatorischer Tag fiir 
das Pladoyer. 

SUMMARY 

SANCTlONS AGAINST THE NEGLIGENT PARTY 

The judicial code contains a number of ways by which the hearing of a case can 
be speeded up, a desire as old as the law itself. 

Getting rid of useless formalism, the introduction of new possibilities, the im
position of compelling rules such as sanctions, all contribute towards this end. 
The sanctions to which a party may have recourse to force the negligent party 
to speed up the procedure are essential. Such possibilities must be cheap, quick 
and efficient. 

Articles 751, 752, 753 and 756 of the Judicial Code are the most important relevant 
sanctions. These articles must, however, be examined in the framework of the 
whole struggle against blocks in procedure and particularly in procedure in cases 
of default. . 

The first section is concerned with a study of the applicability of these regulations 
by the different courts and procedures. 

Because such sanctions only apply in an accusatorial system they cannot be used 
in administrative courts or before a judge in a criminal case. 
It is also impossible to use them in the cour de cassation. Obviously they are 
not applicable in a brief law suit. In certain special courts such as the juvenile 
courts they can only be applied in so far as they are not contrary to their own 
special procedure. 

A second section concerns the procedural possibilites or the material conditions 
for the application of the articles in question. 



Before these possibilities can be discussed in detail it is necessary to clarify the 
general principles underlying them. In contrast with old procedure it must be 
stressed that the introductory parts of a case are now more diverse and that the 
moment when the judge becomes involved, is that of enrolling the case. 

During the introductory sitting the court records the appearance or non-ap
pearance of the parties. On the basis of this, the parties can either proceed or the 
case is contested. A case can only be contested if the parties appear at each hearing 
and also make formal conclusions except in cases dealt with in article 741 of the 
Judicial Code. Procedure by default must, on the other hand, always be asked. 

The first possible sanction concerns non-appearance. Each non-appearance can 
be sanctioned by applying article 751 of the Judicial Code. The party who is 
present can always, if he or she so desires, also claim default. During the intro
ductory hearing this party can always claim default, and at a later hearing this 
can only be done against some-one who was present at the introductory sitting 
if the case was kept on the roll of the session (art. 804 and 730 al. sJ udicial Code). 
The formalities described in article 730 al. 5 must be followed if default is de
manded if the case has been sent to the general or special cause roll. 

If the non-appearing party was also absent at the introductory hearing then 
default can only be asked at a later stage according to article 803 Judicial Code. 

The question as to whether the articles in question can be applied even wheQ. the 
relevant documents have not been communicated must be answered in the nega
tive as special sanctions are foreseen for such cases in articles 736 and 740 of 
the Judicial Code. 

Where non- or invalid conclusion by one party is concerned article 751 Judicial 
Code contains an important sanction, which can be applied against the plaintiff 
as well as against the defendant. Although the preparatory work on the Judicial 
Code would lead one to suppose this, one may nevertheless assume that default 
for want of a conclusion seems to be no longer possible. The absence of one of 
the barristers on the day fixed for the trial can also be subject to sanctions by 
articles 751 or 756 according to the choice of the parties. 

Finally the question arises as to whether by applying article 751, the material 
conditions must be present when the judge decides on the day of the trial or on 
that day itself. Both the text itself and an adequate struggle against obstruction 
demand that material conditions should be present when the day for trial is 
fixed. 

When an enquiry has been made to find out when the rules may be applied, a 
further study must be made as to the form which they must take. 

These formal requirements are aimed at informing the defaulting party in time, 
of the steps which may be taken against him in: the case. This warning must be 
given either by the bailiff or by legal notification. Although the text is unclear 
on this point, one may conclude that a warning by a bailiff is only obligatory 
if such procedure is used against the defendant who had not received the intro
ductory writ either at home or in person and who had not put in an appearance 
at the introductory session. 

As well as this notification of the party himself his advocate must also be warned 
on pain of non-application. 

This warning can, moreover, only be given after a waiting period of one month 
and with due regard to the time limit of the summons. 



For the application of articles 752-753 the parties who appear are called by the 
clerk of the court and parties not appearing re-summoned by failiff's writ. 

This article deals only with cases of non-appearance and not with those of non
conclusion. 
The formalities surrounding the application of article 756 of the Judicial Code 
are too long-winded to give any assistance in this procedure. 

The fourth problem examined concerns the results of the application of these 
articles. The results are first examined up till the moment of the preliminary 
judgement, or if there is none, till the final judgement. 

In contrast with the conditions attached to articles 752-753 of the Judicial Code, 
article 751 must be requested on the appropriate day. 

Although the procedure surrounding the application of these articles is almost 
always a default procedure, the judgement by virtue of these articles is certainly 
not a judgement by default. 

It exhibits a sui-generis character. 

The consequences of the application of article 756 of the Judicial Code are not 
so far sufficiently complete to allow any exact view of them to be maintained. 

In the second place the results following a preliminary judgement are examined. 
Legal notice of the preliminary judgement is not necessary to continue with the 
case, unless it proscribes a rule of investigation and as far as it concerns this rule. 

In the second phase the most normally active party can - regardless of his 
first choice - choose between default and the application of articles 7 5 1/7 56 of 
the Judicial Code. Finally the implications ofa case _in which various _parties 
do not stand in the same procedural relation to each other, is examined. Except 
in cases of indivisibility, the party must remain free to apply the articles under 
review against the parties of his choice. 

In conclusion, the question as to whether the texts fulfill the necessities in practice 
is posed. 

The possibility of default must be retained at each phase and, moreover, must 
be kept free from all unnecessary formalism. Default by lack of conclusion must, 
moreover, expressis verbis, be foreseen. 

The different contradictory sanctions should be applied to specific procedural 
obstructions : 
- where non-appearance is concerned the case should be decided by default 

and the waiting period of a month is superfluous ; 
failure to come to a conclusion belongs in the section Conclusions and no time 
limit of a month should be put on it. It is enough to indicate the time limits 
described in article 748 of the Judicial Code. 
moreover, two specific sanction procedures should be retained : an obliga
tory treatment in writing, and an obligatory day of hearing. 
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