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IN DE ARTIKELEN 860-867 GERECHTELIJK WETBOEK 

INLEIDING 

door 

R. SOETAERT 
Raadsheer in het Hof van Cassatie 

1. De nietigheidsregeling van de artikelen 860-867 Ger. W. vindt al
lereerst binnen dat wetboek toepassing, maar vervolgens, krachtens ar
tikel 2 van hetzelfde wetboek, eveneens op andere rechtsplegingen. Een 
volledige stu die van de stof om vat dan ook een tweevoudig onderzoek: 
een eerste naar de betekenis en de reikwijdte van de regels binnen bet 
wetboek, een tweede naar de betekenis en de reikwijdte van artikel2 van 
het W etboek. 
Aan beide onderwerpen zijn reeds uitgebreide studies gewijd(l). De 
rechtspraak is, althans wat de artikelen 860-867 Ger. W. betreft, over
vloedig. Het komt er derhalve op aan een aanvullend overzicht te geven, 
de voorgestelde oplossingen te toetsen aan de uitgebrachte kritiek en, ten 
slotte, als het kan, de nog openstaande vragen te beantwoorden. Wellicht 
wordt dan een waardering van de nieuwe regeling mogelijk. 
Dit overzicht kan niet volledig zijn. De nietigheidsregels onderspannen 
immers het grootste deel van het Wetboek en vele voorschriften daar
buiten. De aard van een wetsbepaling als artikel2 Ger. W. brengt mee dat 
de draagwijdte ervan slechts stapvoets kan worden verkend. 

(1) Over nietigheden in het Be1gisch recht 1eze men: R!GAUX, F.,Annulation, nullite et inexistence 
des actes juridiques en droit judiciaire beige, J. T. , 1962, 397-401 ; over de nietigheidsrege1ing in het 
Ger.W.: HAYOIT de TERMICOURT, R., Considerations sur le projet du Code judiciaire, J.T., 1966, 
biz. 497 e. v.; RIGAUX, F., Thriorie des nullites, in: Le Code judiciaire, Ann. Dr., 1968, 419-430; 
FETIWEIS, A., Les sanctions duformalisme dans le Code judiciaire, J.T., 1970, 77-80; Idem, Droit 
judiciaire prive, P .U. Liege 1976, 163-181 ; SOETAERT, R., Nietigheid we gens vormverzuim en verval 
door tijdsverloop ter zake van proceshandelingen, in: Actuele problemen van gerechtelijk privaat
recht, Acco, Leuven, 1976, biz. 41-74; VAN CoMPERNOLLE, J., Le Codejudiciaire et Ia thriorie des 
nullites, R.Crit.J.B., 1977, 606-627. 
Over art. 2 Ger.W.: KRINGS, J.E., De toepassing van de regels van het Ger. W. op de rechtsplegingen 
in strafzaken, tuchtzaken, fiscale zaken e. a., in Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, 
Acco, Leuven, 1976, biz. 9-29. 
KoHL, A.,Le Codejudiciaire ,droitcommun de laprocedure,Ann. F. Dr. Liege, 1975, blz. 401-538. 
DECLERCQ, R., in deze lessenreeks. 
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OVERZICHT VAN DE REGELS VERVAT IN DE 
ARTIKELEN 860 TOT 865 EN 867 GER.W. 

REGELS 

1. A. Geen nietigheid wegens vorm
verzuim dan krachtens uitdruk
kelijke wetsbepaling. 

B. Geen verval van het recht, om een 
proceshandeling te verrichten, door 
verloop van een terrnijn, dan 
krachtens uitdrukkelijke wetsbepa
ling. 

2. Geen nietig- of vervallenverklaring (c) 
zonder: 
A. opwerping door de belanghebbende 

partij; 
B. geschaad belang bij die partij. 

3. A. Nietigheden en verval zijn gedekt, 
indien niet opgeworpen v66r enig 
ander middel en gelijktijdig. 

B. In de uitzonderingsgevallen van art. 
862 ziJn zij gedekt door een voiinis 
op tegenspraak gewezen (behalve 
maatregel van inw. aard), voor zo
ver zij niet waren opgeworpen of 
ambtshalve zijn uitgesproken. 

4. Verzuim van vermelding heeft geen 
nietigheid tot gevolg, indien van de 
handeling door andere gedingstukken 
blijkt. 

UITZONDERINGEN (a) 

de terrnijnen om een rechtsmiddel aan te 
wenden (b) 

verstek (d) 
de gevallen van art. 862 
de gevallen van art. 863 

de gevallen van art. 862 

het geval van art. 862, § 1, 8°, (art. 292) 

de terrnijnen om een rechtsmiddel aan te 
wenden 

(a) Mede uit dit onderzoek zal moeten blijken of er inderdaad geen uitzonderingen zijn. 
(b) Deze uitzondering is er geen, indien men in acht neemt dat zij in de uitdrukkelijke wetsbepaling 

van art. 860, tweede lid voorkomt. 
(c) Dit impliceert het beginsel dat nietigheid en verval geen (gerechtelijke) gevolgen hebben, indien 

zij niet gerechtelijk zijn vastgesteld, een beginsel dat tot de algemene leer van de nietigheden 
behoort en hier niet verder ter sprake komt. 

(d) Deze uitzondering staat niet in bet Gerechtelijk Wetboek. Zie daarover verder. 
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HOOFDSTUK 1 

DE NIETIGHEIDSREGELING BINNEN HET GERECHTELIJK WETBOEK 

2. De artikelen 860-867 Ger.W. bevatten meer dan de nietigheidsrege
ling. Artikel 866 betreft de aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaar
der. Daarover kan in dit bestek niet worden gehandeld. Bovendien noopt 
de omvang van de stof ertoe de termijnregeling, vervat in de artikelen 860, 
tweede en derde lid, 862, § 1, 1°, en 863 slechts heel terloops in de 
bespreking te betrekken. Hetzelfde geldt voor de dekkingsregels van de 
artikelen 864 en 865, die het toepassingsgebied niet wijzigen en enkel ter 
interpretatie zullen worden aangewend. 

ARTIKEL 860 

3. Artikel 860, eerste lid, luidt: Wat de verzuimde of onregelmatig 
verrichte vorm ook zij, geen proceshandeling kan nietig worden verklaard 
indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen. 
Een schijnbaar duidelijke tekst, waarvan bij nader toezien elk woord uitleg 
behoeft. 

4. De regel is gericht tegen de neiging om proceshandelingen nietig te 
verklaren. Hiermee is bedoeld de beslissing dat een handeling van meetaf 
aan geen rechtsgevolgen heeft of kan gehad hebben, ofschoon die nietig
heid pas achteraf door de rechter wordt geconstateerd. Dit is althans de 
traditionele opvatting(2). Dat ingevolge artikel 860 geen nietigheid kan 
worden uitgesproken in andere gevallen dan voorzien bij de wet, sluit 
derhalve niet uit dat een verzuim of onregelmatigheid op een andere wijze 
zonder gevolgen blijft, of wordt hersteld. 
Toch kan de vraag worden gesteld of in het huidige procesrecht de 
traditionele opvatting nog de enige zal blijven. Verschillende bepalingen 
in het Ger. W. , inzonderheid betreffende het getuigenverhoor en het be
slag (art. 958 en 1396 Ger.W.) verlenen de rechterbevoegdheid om, zelfs 
ambtshalve, in nietigheden te voorzien. De gedachte, dat hij daarbij niet 
tot de oorsprong van die akte zal moeten teruggaan, maar zonder een partij 
te benadelen, de ontbrekende formaliteit achterafkan laten vervullen, ligt 
hier nabij. Ter vergelijking diene de mogelijkheid om een deskundigen
verslag waarop de handtekening ontbreekt, te laten aanvullen(3). 

(2) FETIWEIS, A., Droit judiciaire prive, biz. 163. 
(3) SOETAERT, R., a.w., nr. 26, VAN COMPERNOLLE, a.w., nr. 24. Over de eed, zie verder. 
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5. De regeling betreft proceshandelingen, onverschillig of die mondeling 
dan wel bij geschrift worden verricht; niet alleen de actes ecrits, zoals 
door een franstalig auteur is voorgehouden(4). De Nederlandse tekst van 
artikel 860 is ondubbelzinnig en artikel867 Ger.W. maakt een duidelijk 
onderscheid tussen vermelding en verrichting. 
Met proceshandeling wordt, in een ruime zin, elke handeling bedoeld 
waardoor een geding wordt ingeleid of voortgezet, of waardoor een vonnis 
of andere uitvoerbare titel ten uitvoer wordt gelegd(5). 
In beginsel heeft het geen belang in welk gedeelte van het Ger. W. zich het 
voorschrift bevindt dat op straffe van nietigheid is gegeven, op voor
waarde dat het wel om een proceshandeling gaat. Aldus is de regel van 
artikel860 en overigens ook die van de artikelen 861 en 862, toepasselijk 
op de procedure van cassatieberoep in burgerlijke zaken(6) en van het 
onroerend beslag (7). 

Toch moet met Prof. Krings voor teveel optimisme worden gewaar
schuwd. Er kunnen uitzonderingen zijn, noodzakelijk uit de aard van de 
inhoudelijke rechtsregeling. Al is bijvoorbeeld het Ger.W. het gemeen 
recht voor de rechtspleging in burgerlijke zaken, daaruit vloeit zeker niet 
voort dat alle procedurevoorschriften van het B. W. onder de nietigheids
regeling van artikel 860 en volgende vallen. Het formele recht plooit zich 
naar het inateriele recht(8). 
Proceshandelingen worden verricht door de partijen of hun vertegenwoor
digers, door getuigen, deskundigen, griffiers, gerechtsdeurwaarders. 
Maar ook, in uitzonderlijke gevallen, door notarissen (9). Ten slotte ook 
door rechters. 

6. In verband met handelingen van rechters rijst de vraag of de regeling 
ook geldt voor vonnissen. Dit is wat artikel 860 betreft door een cas
satiearrest bevestigd(lO). Daarvoor en daartegen pleiten argumenten die 
ik elders al uitvoeriger heb uiteengezet(ll). Tegen pleiten: a) dat het 
arrest die stelling misschien niet nodig had - een aspect waar ik verder 

(4) ROUARD, P., Traite etementaire de droitjudiciaire prive, Brusse11975, I, b1z. 341 e.v.; anders: 
FETTWE!S, A., en KOHL, A., noot bij Rb. Hoei, 2 oktober 1974, J.T., 1975, 364. 

(5) Verg. VAN COMPERNOLLE, a.w., nr.S; SOETAERT, R., a.w., nr. 7. 

(6) Dat was reeds het geva1 v66rde invoering van het Ger. W.; zieRIGAUX, F., Annulation ... , nr. 12; 
verg. Cass., 2 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 772. 

(7) CHABOT-LEONARD, D. ,Saisiesconservatoires et saisies-executions, Brusse1, 1979, b1z. 399-401. 

(8) KRINGS, J.E., a.w., b1z. 25. 

(9) SOETAERT, R., a.w., nr. 7 en voetnoot 10 a1daar; VAN COMPERNOLLE, a.w., nr. 10. 

(10) Cass., 13 september 1974, Arr. Cass., 1975, 53; R. W., 1974-1975, 659. 

(11) SOETAERT, R., a.w., nr. 9-10. 
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nog op terugkom- b) dat de regeling van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering 66k niet gold voor vonnissen, c) dat het Hof vonnissen 
wegens verzuim van andere niet op straffe van nietigheid gegeven voor
schriften (onder meer art. 774, tweede lid, Ger.W.) vemietigt zonder een 
beroep te doen op de artikel 860 en volgende Ger. W. , d) dat artikel 20 
Ger. W. , ,middelen van nietigheid' ' ( exceptie en dagvaarding) tegen von
nissen uitsluit. V 66r pleiten: a) de wil van de wetgever om de nietigheden 
en zeker de ,substantiele" zoveel mogelijk te beperken; getuige onder 
meer de voorschriften betreffende de vorm van de vonnissen, b) dat het 
recht van verdediging, algemeen rechtsbeginsel, door de nietigheidsrege
ling niet wordt opgedoekt, c) dat in het 7° en het 8° van artikel 862, § 1, 
uitdrukkelijk wordt opgelegd bepaalde nietigheden betreffende vonnissen 
ambtshalve uit te spreken, d) dat de regel , ,voies de nullite ... '' niet de 
gronden van nietigheid betreft, maar enkel de wijze waarop die werkzaam 
kunnen worden gemaakt, en derhalve toepassing van artikel 860 niet 
uitsluit. Van artikel608 Ger.W. heb ik daarbij niet gewaagd om redenen 
die hiema duidelijk zullen worden. 
Intussen is de bepaling van artikel 608 Ger. W. door Van Compemolle als 
beslissend argument contra aangevoerd. In dat artikel wordt aan het Hof 
van Cassatie de kennisneming opgedragen van , ,de beslissingen in laatste 
aanleg die voor het Hof wordt gebracht we gens ... schending van substan
tiele ... vormen''. Deze bepaling zou geen toepassing kunnen vinden, 
indien ook voor vonnissen de techniek der substantiele vormen onder het 
verbod van artikel 860 Ger. W. viel. Dientengevolge zou er voor het Hof 
ook geen wetsbepaling meer bestaan op grond waarvan het een vonnis zou 
kunnen nietigverklaren onder meer we gens verzuim van openbaarheid bij 
de uitspraak, gebruik van een aan partijen onbekend stuk, aanwezigheid 
van een derde bij het beraad(12). 
Aan dat lijstje kan nog worden toegevoegd: het gebrek aan ad vies van het 
openbaar ministerie in de gevallen waarin het is voorgeschreven. Van dit 
probleem heeft raadsheer Meeus de status quaestionis in zijn volle breedte 
uiteengezet. 
Ook dat argument is helaas niet beslissend. De artikelen 608 en 609 
(evenals art. 133) Ger.W. behandelen de bevoegdheid van het Hof van 
Cassatie ,in alle zaken", hetgeen zelfs strafzaken insluit, althans ten 
dele, en zeker vele zaken waarin de rechtspleging v66r het cassatieberoep 
niet of niet geheel geregeld wordt in het Ger. W. en waarin de leer der 
substantiele nietigheden kan blijven gelden, inzonderheid tuchtzaken (die 
ten dele aan de principes van het strafrecht gehoorzamen), belastingzaken, 

(12) VAN COMPERNOLLE, a.w., nrs. 13 tot 16. 
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militiezaken ( 13). Ook gaat artike1608 Ger. W. aileen over beslissingen in 
laatste aanleg, hetgeen in eerste aanleg gewezen vonnissen onverlet laat en 
ruimte schept - desnoods met verzachting van de regel van artike1 20 
Ger. W. - voor een analogische toepassing van de artikelen 861 tot 865 in 
hoger beroep. Ten slotte betreffen substantiele nietigheden niet enkel de 
vorm van de proceshandelingen in de engere zin maar ook regels van 
rechterlijke organisatie en dergelijke meer. 
W at betreft de door de genoemde auteur vermelde substantiele vormen, er 
lijkt wei geen gevaar te bestaan dat het Hof de in laatste aanleg met 
verzuim van zulke vormen gewezen beslissingen in stand zal houden. 
Gebruik van aan partijen onbekende stukken komt neer op gebruik van 
eigen wetenschap en raakt de mogelijkheid van uitoefening van het recht 
van verdediging en derhalve de openbare orde. De aanwezigheid van een 
niet bevoegde bij het beraad maakt het onzeker hoe het gerecht was 
samengesteld, wie de beslissing nam; zulks raakt de rechterlijke organi
satie, waarop, zoals verder nog zal worden gezegd, de nietigheidsregeling 
van de artikelen 860-867 geen toepassing vindt. Wat het gebrek aan 
openbaarheid van de uitspraak betreft, de vermelding daarvan is op straffe 
van nietigheid voorgeschreven, a fortiori ook de werkelijke openbaarheid 
van de uitspraak. Bovendien is openbaarheid reeds voorgeschreven bij 
artikel6 .1 van het V erdrag van Rome en een nationale wetgeving kan de 
uitoefening van het recht van verdediging weliswaar organiseren, regelen, 
maar niet onmogelijk maken. 
W at het verplicht ad vies van het openbaar ministerie betreft, dit is even
min een vorm van het vonnis in de zin van artikel860 Ger. W. Het gaat hier 
om een voorgeschreven opeenvolging van handelingen, waarvan de eerste 
toelaatbaarheidsvoorwaarde is voor de tweede (14bis). Deze onder
scheiding komt in het volgende nummer nog aan de beurt. 
Men kan aileen hopen dat de gevoerde discussie het Hof in staat zal steilen 
de knoop gemakkelijk te ontwarren. Twee oplossingen lijken mogelijk: 
Of vonnissen worden geheel uitgesloten uit de toepassing van de bespro
ken nietigheidsregeling; dan krijgt men een eenvoudige regeling ten 
aanzien van de artikelen 860 en volgende, die evenwel de vonnissen 
geheel in het ongewisse laat van de, ,substantiele'' sfeer en geen rekening 
houdt met de tekst van het 7° eri het go van artikel862, Ger. W. ( overigens, 
het zij gezegd, niet zonder argumenten, zoals verder zal blijken). 

(13) Over het algemeen karakter van de artt. 608 en 609 Ger.W., zie KRINGS, J.E., a.w., blz. 13. 

(14) Art. lOSS Ger. W. verhindert dat de nietigheid van een beroepbaar vonnis gedekt wordt door het 
enkel wijzen van een daaropvolgend vonnis. 
(14bis) Verg. met de verplichting tot voorafgaande verschijning ter minnelijke schikking en met de 
verplichting van de rechter die een niet opgeworpen exceptie zelf wil opwerpen (art. 774, tweede lid, 
Ger.W.). 
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Of vonnissen worden mede in de nietigheidsregeling van proceshandelin
gen wegens vormverzuim betrokken en dan kan dit slechts door te onder
scheiden tussen vonnissen in eerste aanleg en in laatste aanleg eensdeels, 
en tussen een beperkte toepassing van de dekkingsregels in eerste aanleg 
en een analogische toepassing in hoger beroep anderdeels (15). 
In beide oplossingen kan worden volgehouden dat de bedoelde regels 
toepasselijk zijn op de schriftelijke vorm van de vonnissen en op oneigen
lijke vonnissen die niet vatbaar zijn voor hoger beroep (16). 

7. Vorm staat tegenover inhoud, maar dat kan op velerlei niveaus. De 
procedure staat als vorm tegenover het materiele recht, maar het recht om 
te vorderen behoort veeleer tot het laatste dan tot het eerste. De rechterlijke 
organisatie is een vorm, de taalregeling van de procedure is een vorm, de 
gerechten zijn of hebben een vorm. Een rechtshandeling geschiedt op een 
bepaalde wijze en dat is een vorm, maar is die vorm schriftelijk dan kan 
opnieuw worden onderscheiden tussen de inhoud van het geschrift en de 
vorm. 
De vorm van een proceshandeling is hier in beginsel eng te verstaan (17). 
Het gaat niet om de inhoudelijke juridische waarde van een handeling 
noch om de inhoudelijke vereisten van het bestaan of de uitoefening van 
het recht om te vorderen(18). Het gaat niet om regels van rechterlijke 
organisatie, zoals de samenstelling van een gerecht, de bevoegdheid van 
een gerechtsdeurwaarder ( 19), van rechterlijke bevoegdheid als bepaald in 
de artikelen 556 en volgende van het Wetboek; niet om de bekwaamheid 
of bevoegdheid van partijen of om hun belang bij de zaak; evenmin om de 
opeenvolging in de tijd van bepaalde handelingen, zoals de verplichting 
van de rechter om vooraf een minnelijke schikking te beproeven (art. 734, 
1345 Ger. W.) (20), evenmin om de plaats voorgeschreven voor bepaalde 
handelingen, zoals die waar de akte van wraking moet worden neerge
legd(21). Wel is in het Wetboek de regeling van termijnverzuim bij de 
exceptie van nietigheid ondergebracht en betreffen het 4°, het 7°, het 8° en 
het 10° van artikel 862, § 1, geheel of ten dele de rechterlijke organisatie. 
Dat is het gevolg van een pragmatische aanpak, die wellicht ten dele 

(15) SOETAERT, R., a.w., nrs 9-11. 

(16) lnz. in de zin van art. 1046 Ger.W.; verg. VAN COMPERNOLLE, a.w., nr. 16. 

(17) FETIWEIS, Droit judiciaire priwi, blz. 167; SOETAERT, R., a.w., nr. 14. Verg. RIGAUX, F., 
Annulation ... , nr. 8 en 9. 

(18) VAN COMPERNOLLE, a.w., nr. 20. 

(19) Ten overv!oede vermeldt het arrest van 23 mei 1972 art. 862, § 1, 4°. Zie verder, nr. 21. 

(20) FETTWEIS, A. en KOHL, A., noot bij Rb. Hoei, 2 oktober 1974, gecit .. Verg. DE CORTE, R., in 
deze lessenreeks. 

(21) Cass., 3 mei 1977, Arr.Cass., 905: de sanctie is niet-ontvankelijkheid. 
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opzettelijk geen rekening heeft gehouden met doctrinaire onderscheidin
gen, maar dan ook vragen doet rijzen, zoals verder nog zal blijken. 
Wat de rechterlijke organisatie betreft, kan dus rustig verder worden 
onderscheiden tussen uitdrukkelijke en virtuele (substantiele) nietig
heden. Onbevoegdheid van de rechter heeft haar eigen sanctie. Onbe
kwaamheid, onbevoegdheid, gebrek aan belang van een partij leidt tot 
niet-toelaatbaarheid (of, in zoverre de woorden synoniemen zijn: niet
ontvankelijkheid) van de vordering (art. 17-18 Ger.W.). Verzuim van 
voorschriften omtrent tijd en plaats en ook van bepaalde termijnen op 
straffe van verval of van nietigheid, leidt tot niet-ontvankelijkheid of tot 
uitstel van de berechting(22). 

8. Verzuim of onregelmatigheid zegt het Wetboek, voor alle duidelijk
heid. Op de keper beschouwd is een onregelmatigheid ook een verzuim en 
een verzuim ook een onregelmatigheid. Ten aanzien van het nieuwe derde 
lid van art. 407 Sv., ingevoegd bij de wet van 22 juni 1976, waarin enkel 
van onregelmatigheid wordt gesproken, kan de vraag rijzen of een (totaal) 
verzuim daaronder begrepen is. Het Hof van Cassatie heeft dit tot dusver 
niet uitdrukkelijk bevestigd. 

9. W anneer is een nietigheid uitdrukkelijk bepaald? 
Daarover is helaas nogal wat discussie mogelijk(23). De rechtspraak 
worstelt blijkbaar met dat probleem, ook in verb and met termijnen (24). In 
dit verband zij gewezen op een arrest van het Hof van Cassatie van 14 
maart 1975 (25). Volgens dit arrest leest het Hof een uitdrukkelijke nietig
heidsbepaling in het zesde lid van art. 26 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een orde van architecten, hoewel de tekst daarvan alleen 
luidt: beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief geadresseerd aan de 
raad van beroep. Maar, aldus het Hof, ook al gewaagt dat lid niet van enige 
nietigheid, het tweede lid van hetzelfde artikel, betreffende het verzet, 
schrijft voor dat dit op straffe van nietigheid moet worden betekend bij 
aangetekende brief; welnu men kan niet aannemen dat de wetgever twee 

(22) Verg. o.m. de noot vermeld in voetnoot (20) hierboven. Hoe de auteurs er echter toe komen te 
schrijven dat in de tekst van art. 1345 Ger. W. de term ,niet ontvankelijk" is vervangen door ,niet 
toegelaten'' om de bepaling in overeenstemming te brengen met de terminologie van het Ger.W., en 
daaruit afleiden dat de exceptie van gebrek aan voorafgaande minnelijke schikking slechts tot uitstel 
kan leiden, is niet zeer duidelijk. De term ,niet toegelaten" wordtjuist in de art. 17 en 18 Ger.W. 
gebruikt om de sanctie van het gebrek aan belang of van hoedanigheid aan te duiden welk gebrek, 
volgens dezelfde auteurs, tot niet-ontvankelijkverklaring moet leiden. 
(23) SOETAERT, R., a.w., nr. 27. 
(24) R.W., 1979-1980, 61. 
(25) Cass., 14maart 1975,Arr.Cass., 1975,791 ;R. W., 1974-1975,2597; verg. Cass., 4 juni 1976, 
Arr.Cass., 1976, 1119, en verder, nr 22 en nr. 37. 
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verschillende stelsels heeft willen invoeren, een voor het verzet en een 
voor het beroep ; het artikel moet dus in zijn geheel worden gelezen en 
gei:nterpreteerd en derhalve geldt de in het tweede lid uitdrukkelijk be
paalde nietigheid ook voor het zesde lid. 
Hoewel uit de rechtspraak van het Hof niet met zekerheid kan worden 
afgeleid ofhet meent dat artikel860 toepassing vindt op de procedure voor 
de raden van de orde van architecten, het arrest roept vragen op in verband 
met de grenzen van het begrip uitdrukkelijkheid. 
Een nietigheidsbepaling behoeft zeker niet in elke. alinea van een artikel 
voor te komen; maar ten aanzien van de tweede alinea van artikel 43 
Ger. W. wordt duidelijk anders geredeneerd (26). Het besluit hangt dus af, 
zoals het Hof zelf zegt, van de opzet, het stelsel van de wet. In hoeverre is 
hier niet een impliciete regel gevonden? 
Hoe dan ook, het vereiste van uitdrukkelijkheid sluit interpretatie niet 
uit(27). 

10. De regel van artikel 860 Ger. W. is op absolute wijze geformuleerd: 
Geen proceshandeling ..... 
De strikte handhaving van de regel heeft tot gelukkige resultaten geleid. 
Hier moge de aandacht worden gevestigd op een arrest van het Hof van 
Cassatie, van 26 mei 1976(28). Daarin wordt onderzocht of de akte van 
beroep bij de arbeidsrechtbank, betreffende het opmaken van de kiezers
lijsten voor een ondernemingsraad, geldig kan zijn, ofschoon ze niet 
ondertekend is (en zulks niettegenstaande het bepaalde in artikel 862, § 1, 
2°, Ger. W., waarover verder). Het Hof overweegt dat weliswaar iedere 
akte van rechtspleging de elementen moet bevatten waaruit haar geldig
heid blijkt, maar dat ter zake geen enkele wets- of reglementsbepaling 
voorschrijft dat, wanneer het beroep schriftelijk wordt ingesteld (het kan 
ook mondeling), het geschrift op straffe van nietigheid moet worden 
ondertekend. Het openbaar ministerie lichtte de·beslissing aldus toe: dat 
het essentiele van zo'n akte niet was dat er een handtekening op voor
kwam, maar wei dat de rechter zich van de oorsprong ervan kon vergewis
sen, hetgeen ter zake door andere vermeldingen van de akte mogelijk was 
gemaakt. 
In een vorig arrest had het Hof nochtans geoordeeld dat iedere akte de 
gegevens moet bevatten die haar regelmatigheid bewijzen, dat een hand-

(26) Cass., 2e k., 6 januari 1975, Arr.Cass., 1975, 502; nochtans was dit punt betwist onder het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
(27) SOETAERT, R., a.w., nr. 27. 
(28) Cass., 26 mei 1976, Arr.Cass., 1976, 1070; R.W., 1976-1977, 149, met concl.adv.gen. 
LEN AERTS. 
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tekening een essentieel element was van een brief, nodig voor zijn be
staan, in dit geval een akte van beroep tegen een beslissing van een raad 
van de orde van architecten, en dat dus het vereiste van een handtekening 
geen toevoeging was aan de wet, die woordelijk aileen een brief ver
eist (29). Hier speelt blijkbaar nog de herinnering aan substantiele vormen 
een rol, een herinnering waarvan het latere arrest zich heeft _bevrijd. 
Het hiervoren vermelde arrest van 26 mei 1976 moge ertoe aanzetten niet 
te ver te zoeken om een uitdrukkelijk op straffe van nietigheid voorge
schreven handtekening te ontdekken. 
De rechtspraak houdt het over het algemeen en terecht bij een weigering 
om enige nietigheid uit te spreken, wanneer geen tekst kan worden 
aangewezen. Aldus worden geacht niet op straffe van nietigheid te zijn 
voorgeschreven: het opstellen van een proces-verbaal van de verklaringen 
bij een verhoor van partijen in hoger beroep (30), de gestelde termijn bij de 
toepassing van artikel 7 51 Ger. W. (31), het voorschrift voor de gerechts
deurwaarder om de geadresseerde voor on tv angst te laten tekenen (32), het 
inventariseren van de stukken op een verzoekschrift(33), de voorschriften 
betreffende gerechtsbrieven(34), in welk laatste geval toch de vraag rijst 
of men niet door interpretatie tot een nietigheidsvoorschrift kan ko
men(35). Voorts inzake deskundigenonderzoek, wanneer de tegenpartij 
geen mededeling heeft gekregen van de bevindingen (36) of zelfs niet is 
opgeroepen(37). Het Hofvan Cassatie oordeelt daarbij overigens dat een 
partij die de vaststellingen en conclusies van de deskundige regelmatig 
heeft kunnen b'etwisten, geen schending van de bepalingen van het Ver
drag van Rome tot bescherming van de fundamentele vrijheden en van de 
rechten van de mens kan aanvoeren. 

11. Toch blijft de vraag gesteld of de absoluutheid van de regel in feite 
kan worden gehandhaafd(38). Gewezen kan worden onder meer op het 

(29) Cass. 14 maart 1975, verme1d in voetnoot (25) Verg. nog met Cass. 3 januari 1978,Arr. Cass., 
1978, 517, betreffende een niet ondertekende conclusie in strafzaken. 
(30) Cass. 17 apri11973,Arr.Cass., 1973,829, bevestigto.m. dathetvoorschriftdeopenbareorde 
niet raakt 
(31) Cass., 19mei 1976,Arr.Cass., 1976, 1040,R.W., 1976-1977,734. 
(32) Cass., 2e k., 6 januari 1975, Arr.Cass., 1975, 502. 
(33) Brusse1, 17 februari 1975, Pas., 1975, II, 208. 
(34) Vred. Verviers, 31 oktober 1975, J.Liege, 1975-1976, 85. Zie evenwe1 Cass., 8 september 
1975, Arr.Cass., 1976, 41 betreffende een bij aangetekend schrijven naar Frankrijk gezonden 
exp1oot. , 
(35) SOETAERT, R., a.w., nr.23. 
(36) Cass., 8 mei 1978, Arr.Cass., 1978, 1048; R. W., 1978-1979, 510, met noot LAENENS, J. 

(37) Cass., 22 mei 1978, Arr. Cass., 1978, Verg., voor het geval van verstek, SoETAERT, R., a.w., 
nr. 26. 
(38) SOETAERT, R., a.w., nrs. 20-26. 
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feit dat het verplichte overdoen van een onregelmatige handeling in feite 
neerkomt, althans kan neerkomen op het geheel ongedaan maken daarvan, 
dit wil zeggen nietigheid. Het tornen aan het vereiste van uitdrukkelijk
heid bewijst dat de behoefte aan nietigheden niet helemaal bevredigd is. 
Maar de rechter doet er best aan, bij gebrek aan een uitdrukkelijke 
bepaling, geen nietigheid uit te spreken. In het vinden van de juiste sane tie 
moet hij blijk geven van verbeelding. Overigens lijkt het wel dat een 
rechter die een onregelmatigheid heeft doen herstellen, na de han de ling bij 
vergissing nietig te hebben verklaard, aileen een onschadelijke verkeerde 
reden heeft gehanteerd. 

ARTIKEL 861 

12. Artikel861luidt: De rechter kan de proceshandeling aileen dan nietig 
verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregel
matigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt. 

13. Opdat dit artikel zou kunnen worden toegepast, moet blijkens de tekst 
eerst aan artikel 860 voldaan zijn: de vorm moet voorgeschreven zijn 
uitdrukkelijk op straffe van nietigheid. Is hieraan voldaan en bevindt de 
rechter zich niet voor een geval voorzien in artikel 862, dan vindt artikel 
861 toepassing. 

14. Onder deze bepaling vallen onder meer: een verschrijving in het 
afschrift van een exploot(39), gebrek aan overeenstemming tussen af
schrift en origineel van een exploot betreffende de hoedanigheid van de 
persoon aan wie het afschrift ter hand wordt gesteld ( 40), verzuim bij de 
vermelding van de kosten op afschrift en origineel van een dagvaar
ding ( 41), verzuim van vermelding van dag en uur van verschijning op een 
verzoekschrift van hager beroep(42), gebrek aan dagtekening van zoda
nig verzoekschrift(43). De vermelding bij de betekening van een cas
satieberoep van een intussen gewijzigde naam van de p.v.b.a. aan wie 
wordt. betekend ( 44). 

(39) Cass., 12 januari 1970, Pas., 1970, I, 397; dit arrest betreft nog het Wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering en noteert dan ook dat het hier ,geen essentieel element", betrof. 
(40) Cass., 23 januari 1978, Arr.Cass., 616; Cass., 2 maart 1978, Arr.Cass., 772. 
(41) Cass., 2e k., 15 februari 1977, Arr.Cass., 661; R.W., 1976-1977, 2465, met concl. van adv. 
gen. LENAERTS. 

(42) Cass., 1• k., 23 md 1975, Arr. Cass., 1011. 
(43) Brussel, 22 december 1975, R. W., 1976-1977, 88. 
(44) Cass., 15 september 1977, Arr. Cass., 1978, 62. 
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15. Is er nietigheid voorgeschreven en bevindt men zich niet in een der 
uitzonderingsgevallen van artikel 862, dan kan de nietigheid worden 
uitgesproken, doch aileen indien de verweerder(a) schade stelt, (b) schade 
bewijst(45). De rechter moet de schade in concreto vaststellen. Heeft hij 
dat gedaan, dan is zijn beslissing desaangaande in cassatie onaantastbaar 
zo wat betreft het bestaan van de schade als wat betreft het oorzakelijk 
verband, mits hij de conclusie desaangaande beantwoordt(46). 

16. In geval van verstek moet de rechter ambtshalve nagaan of er geen 
nietigheid is in de zin van artikel 861 Ger.W. (47). Zeker wanneer het 
verzuim oorzaak kan zijn van het verstek en de verweerder in zijn verdedi
ging is benadeeld(48). Hij moet zich daarbij bepalen tot wat een onder
zoek van de stukken of een verhoor van de eiser aan het licht brengt(49). 
Het Wetboek heeft de oude regel van artikel 150 van het Wetboek van 
burgerlijke rechtsvordering weliswaar niet overgenomen, maar de toepas
sing daarvan is, althans tot op zekere hoogte gewoonweg onmisbaar ter 
vrijwaring van het recht van verdediging. De vraag blijft zelfs gesteld of 
de rechter in geval van verstek niet verplicht kan zijn handelingen nietig te 
verklaren waarop geen uitdrukkelijke nietigheid is gesteld. Die vraag 
komt opnieuw aan de orde in nr. 2.4. 

ARTIKEL 862 
17. Artikel 862, § 1 , bepaalt: de regel van artikel 861 geldt niet voor een 
verzuim of onregelmatigheid betreffende ... en somt dan tien uitzonderin
gen op. Artikel 860, § 2, luidt: in de gevallen van § 1 wordt de nietigheid 
(of het verval, wat bepaalde termijnen betreft) uitgesproken door de 
rechter, zelfs ambtshalve. Vooraf zij beklemtoond, dat de uitzonderingen 
van artikel 862, § 1, geen inbreuk maken op de regel van artikel 860, maar 
aileen op de regels van artikel 861. Artikel 862 kan dus worden gefor
muleerd als volgt: wanneer een van de hierna opgesomde proceshandelin
gen op straffe van nietigheid is voorgeschreven, moet de rechter die 
ambtshalve uitspreken, zonder bewijs van schade te verlangen. Hierover 
is iedereen het eens. In feite moet deze bepaling het afschaffen van de 
vroegere ,substantiele" nietigheden goedmaken. 

(45) Cass., 23 rnei 1975, gecit. 
(46) Schade: Cass., 2e k., 10 februari 1975, Arr.Cass., 648; oorzakelijk verband; Cass. 3e k., 23 
april 1975, Arr.Cass., 927, R. W., 1975-1976, 47. 
(47) FETIWEIS, A., Les sanctions ... , nr. 16; KoHL, A., Pouvoirs et devoirs du juge statuant par 
defaut, J.T., 1972, biz. 329. 
(48) Arbrb. Dinant, 9 januari 1975, Pas., 1976, ill, 5. 
(49) FETIWEIS, A., noot bij Rb Brussel, 16 rnaart 1977, J.T., 626. 

176 



De moeilijkheden beginnen bij het onderzoek van de reeks van tien 
uitzonderingsgevallen zelf, waarvan sommige onduidelijk zijn, andere 
regels uit de rechterlijke organisatie betreffen, vonnissen insluiten(50) of 
naar onbestaande (of vervallen ?) voorschriften verwijzen. 
Toch moet in het oog worden gehouden dat een voorschrift als bedoeld in 
artikel 862, § 1, niet noodzakelijk in het Ger.W. behoeft voor te komen. 
Krachtens het hierna te bespreken artikel2 van het Wetboek, kan immers 
ook een bepaling van een buiten het Wetboek geregelde procedure be
doeld zijn. 

18. Wat de termijnen betreft die op straffe van verval of van nietigheid 
zijn voorgeschreven, het is nu wel uitgemaakt dat aileen een verzuim of 
onregelmatigheid betreffende de termijn zelf, niet een betreffende de 
vermelding van een termijn in aanmerking komt(51). 

19. De ondertekening van een akte betreft niet zozeer de proceshande
ling, als wel de akte waarin ze vastgelegd wordt. 
Hieromtrent moge onder meer worden verwezen naar hetgeen hiervoren 
sub. 10 is gezegd. Een handtekening onder een akte betreffende een 
proceshandeling is dus, in zoverre het Ger.W. toepassing vindt, niet altijd 
een , ,substantieel element''. Vereist is dat de handtekening voorgeschre
ven is en wel op straffe van nietigheid. Is dit laatste niet het geval, dan kan 
de rechter, voor zoveel nodig, de betrokkene nog de gelegenheid geven 
het stuk te tekenen; aldus bijvoorbeeld een deskundigenverslag, dat vol
gens artikel 979, derde lid, getekend moet zijn, maar niet op straffe van 
nietigheid(52). 
Een paraaf is geen handtekening(53). 

20. De vermelding van de datum van de akte wanneer die noodzakelijk is 
om de gevolgen van de akte te beoordelen. 
Of een datum noodzakelijk is om de gevolgen van de akte te beoordelen, 
hangt af van het concreet geval. Wellicht een beetje overhaast is geoor
deeld dat de datum van een dagvaarding altijd noodzakelijk is in die 
zin(54). 

(50) Over vonnissen, zie nr. 5. 
(51) Cass., 23 mei 1975, Arr.Cass., 1011. 
(52) SOETAERT, R., a.w., nrs. 26 en 39.2. 
(53) Rb Hassett, 19 maart 1976, R.W., 1976-1977, 299. 
(54) Arbrb. Dinant, 9 januari 1975, Pas. 1975, II, 76; Ar)Jrb. Gent, 23januari l976,R.W., 1976-77, 
547, met conclusies eerste adv. gen. V andermeersch. Voorzichtiger: FETTWEIS, A., Droit judiciaire 
prive, blz. 172. Volgens een arrest van 6 december 1965 is de datum van een dagvaarding in 
strafzaken geen substantiele vorm, wel de dag van verschijning (Pas., 1966, I, 445). 
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Een datum op het verzoekschrift van hoger beroep is niet noodzakelijk om 
de gevolgen van de akte te beoordelen, wanneer die gevolgen afhangen 
van de datum van inschrijving op de rol(55). 
Is ondertekening van het origineel voorgeschreven op straffe van nietig
heid, dan kan een handtekening op het afschrift van een exploot die 
nietigheid niet verhelpen (56). 
Er is geoordeeld dat het gebrek aan datum nietigheid meebrengt zelfs 
indien die datum met zekerheid kan worden gekend door wat de beslissing 
noemt , ,extrinsieke vermeldingen'' op het exploot (57). De oplossing lijkt 
in dat concreet geval betwistbaar. In elk geval kan de dagtekening van 
andere gedingstukken de nietigverklaring in de weg staan, gelet op artikel 
867 Ger.W. (58). 
Beklemtoond moet worden dat, indien de datum voorgeschreven is op 
straffe van nietigheid, maar niet noodzakelijk is om in het concreet geval 
de gevolgen van de akte te beoordelen geen nietigheid kan worden uitge
sproken zonder bewijs van schade door de benadeelde partij, overeen
komstig artikel 861 Ger.W. 
Is er geen datum voorgeschreven, dan kan noch artikel 862, noch artikel 
861 worden toegepast en is er geen nietigheid, voor zover het om proces
handelingen gaat en het Ger.W. toepassing vindt. 

21. Methetoptreden van de ministeriele ambtenaarin artikel862, § 1, 4°, 
wordt blijkens de Franse tekst (ministere) de ambtsverlening bedoe1d. 

Er zijn alleen nog maar gerechtsdeurwaarders die met de naam van 
, ,ministeriele ambtenaren'' kunnen worden aangeduid. 

Volgens Fettweis is hier alleen de bevoegdheid bedoeld en terecht merkt 
de auteur op dat de bepaling dan overbodig is, vermits de bevoegdheid van 
de gerechtsdeurwaarders tot de rechterlijke organisatie behoort en buiten 
de nietigheidsregeling van proceshandelingen blijft(59). Het Hof van 
Cassatie heeft niettemin artikel 862, § 1, 4°, vermeld onder de wetsbepa
lingen geschonden door een gerechtsdeurwaarder die een exploot buiten 
zijn ambtsgebied had betekend(60); het artikel bestaat nu eenmaal. 
Maar misschien was ook wel bedoeld het betekenen van een exploot 
buiten de toegelaten uren of plaatsen (art. 47 Ger.W.)? Dan staat men 

(55) Luik, 21 juni 1974, R. W., 1974-75, 1258; Brussel, 22 december 1975, R. W., 1976-77, 88. 
(57) Rb Brussel, 23 december 1975, Pas., 1976, III, 17. 
(58) Antwerpen, 12 mei 1975, R. W., 1974-1975, 2668. 
(59) FETIWEIS, A., Droit judiciaire priwi, biz. 173. 

(60) Cass., 23 mei 1972, Arr.Cass., 884. 
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voor de moeilijkheid dat de voorschriften daaromtrent niet op straffe van 
nietigheid zijn gegeven en rijst de vraag of het hier een regel betreffende 
een proceshandeling, dan wel van rechterlijke organisatie betreft. 
Niet bedoeld is een verzuim of onregelmatigheid betreffende de kos
ten(61), of de vermelding van enig verkeerd gegeven aangaande de 
verzoeker of de geadresseerde(62). 
Evenmin het optreden van een gerechtsdeurwaarder of plaatsvervangend 
gerechtsdeurwaarder in strijd met het verbod van artikel S28 Ger. W., dat 
nietigheid uitsluit. De bepaling mag evenmin verward worden met die van 
het 7o en het go van artikel862, § 1, waarover verder zal worden gesproken 
(zie 24 en 26). 

22. Van de akte, waarin aanwijzing van de rechter die van de zaak kennis 
moet nemen is voorgeschreven op straffe van nietigheid;moet de nietig
heid eveneens ambtshalve worden uitgesproken. Beoogd worden inzon
derheid de artikelen 702, 4°, en 1026, 4°, alsook 10S7, so, van het 
Ger. W. : dagvaarding voor de rechter, verzoekschrift in de eenzijdige 
rechtspleging, akte van hoger beroep. Het voorschrift komt niet voor 
onder meer in artikel 704 betreffende het verzoekschrift tot inleiding van 
een geding voor de arbeidsrechtbank. 
HetHofvan Cassatie heeft op 4 juni 1976 beslist dat de aangetekende brief 
waarmee hoger beroep werd ingesteld tegen een beslissing van de provin
ciale raad van de orde van architecten, gericht, ,aan de bevoegde raad van 
beroep'', maar bij vergissing gezonden aan de provinciale raad, rechter in 
eerste aanleg, terecht nietig was bevonden, ofschoon de provinciale raad 
de brief aan de raad van beroep had overgezonden ( 63). Het middel beriep 
zich onder meer op schending van artikel 862, § 1, so; het arrest verwerpt 
het cassatieberoep, onder meer, zoals blijkt uit de context van het arrest, 
op grond van het bestaan van een uitdrukkelijk nietigheidsvoorschrift in 
artikel 26, zesde lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
orde van architecten (,, ... brief. . . geadresseerd aan de raad van be
roep ... ") en schijnt aldus de toepasselijkheid van het Ger. W. aan te 
nemen. Maar daarover verder in nr. 37. 

23. Artikel862, § 1, 6°, vermeldt de eed opgelegd aan partijen, getuigen, 
deskundigen of scheidsrechters. 
Ieder van de vermelde procesfiguren stelt een afzonderlijk probleem. 
Laten wij beginnen met dat wat misschien het gemakkelijkste is. 

(61) Zie hiervoren nr. 14. 
(62) ld. 

(63) Cass., 4 jnni 1976, Arr.Cass., 1119. 
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(a) Aan de scheidsrechters wordt geen eed opgelegd; dit blijkt zonder 
enige twijfel uit het zesde deel van het Wetboek, betreffende ar
bitrage. De bepaling van artikel 862 kan derhalve niet worden toege
past. De aanwezigheid van het woord scheidsrechters naast dat van 
deskundigen doet vermoeden dat de tekst is opgesteld aan de hand van 
de oude Code de procedure civile, waarin naast deskundigen ook 
arbitres, dit wil zeggen scheidsrechters bekend waren (art. 429). Men 
noemde ze vaak scheidsrechters-verslaggevers ( 64). Deze hypothese 
wint aan kracht, wanneer men vaststelt dat ook artikel863, tweede lid, 
van het Ger. W. blijkbaar op grand van de tekst van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering is opgesteld(65). 

(b) Wat de getuigen betreft is er geen probleem, aangezien artikel 961 
Ger. W. nietig verklaart het getuigenis, 2°, dat niet ,onder ede is 
afgenomen". Geen probleem, althans indien met ,niet onder ede" 
ook wordt bedoeld een, ,onregelmatigheid'' betreffende de eed, zoals 
de formule voor de artikelen 860 en volgende luidt. 

(c) Het lijkt vanzelfsprekend dat een beslissende eed of zelfs een aanvul
lende eed, opgedragen respectievelijk opgelegd aan een partij, nietig 
moet zijn, wanneer hij niet of op onregelmatige wijze wordt afgelegd. 
Met verwondering stelt men dan ook vast dat hij in de artikelen 1005 
en 1006 Ger. W. niet voorgeschreven is op straffe van nietigheid. De 
logische conclusie zou moeten zijn dat artikel 862, § 1.6° ook in dit 
verband in het luchtledige werkt. Het gaat hier niet om de weigering 
een eed af te leggen, want dat geval is geregeld in artikel1361 B.W. 
wat de beslissende eed betreft en kan geen moeilijkheid opleveren in 
het andere geval, wanneer de weigering eenvoudig geakteerd wordt. 
De hypothese is dus dat de eedaflegging plaatsheeft, doch onregel
matig en/of dat hij niet of onregelmatig is geakteerd. 
Er is een oplossing buiten artikel 862 Ger.W.: indien de tegenpartij 
niets opwerpt, dekt het eindvonnis de onregelmatigheid (art. 864 
Ger. W.) ; maakt zij bezwaren, dan herstelt de rechter die. De vraag is 
of men, ten aanzien van de nadrukkelijkheid van de besproken bepa
ling, in artikel 862 niet de bedoeling van de wetgever moet lezen om 
de regelmatigheid van de beediging te verzekeren op straffe van een 
ambtshalve uit te spreken nietigheid. En dezelfde vraag rijst inver
band met deskundigen. 

(d) De vraag of een deskundigeneed op straffe van nietigheid is voorge
schreven, is in verschillende zin beantwoord. Ben arrest van het Hof 
van Cassatie schijnt te berusten op de overtuiging dat zulks wei het 

(64) CLOQUET, A., A.P.R., Tw., Deskundigenonderzoek in zaken van privaat recht, 1975, nr. 17. 
(65) SOETAERT, R., a.w., nr. 43. 
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geval is (66). De meeste auteurs verdedigen de tegenovergestelde 
mening(67). Er is reden om te twijfelen. 
V 66r nietigheid kan worden aangevoerd, dat artikel 862 § 1, 6°, toch 
een uitdrukkelijke bepaling is, dat de eed een bijzondere garantie 
uitmaakt voor de betrouwbaarheid van de proceshandelingen waar
voor hij is voorgeschreven, dat de nietigheidsbepaling in dit geval wel 
misschien niet op de juiste plaats staat, maar om die reden niet gewoon 
kan worden geschrapt. 
Argumenten tegen zijn: dat in de gehele afdeling over het deskundi
genonderzoek geen enkele nietigheid is voorgeschreven en dat, in het 
stelsel van de artikelen 860 en volgende Ger. W. , artikel 862 alleen 
inbreuk maakt op de regel van artikel 861 en niet op die van artikel 
860. Daaraan kan worden toegevoegd dat, indien de bepaling geen 
toepassing vindt op enig voorschrift van het Ger. W. , zij toch toepas
sing kan vinden op voorschriften daarbuiten, krachtens artikel 2 van 
het Wetboek. Eenvoudig herstel door de rechter, in geval van be
zwaar, zou ook te verkiezen zijn hoven de stroeve techniek van de 
nietigverklaring. 
W ellicht zijn de argumenten tegen nietigheid talrijker. Maar men kan 
aarzelen om een zo nadrukkelijke bepaling, juist ten aanzien van de 
regel van artikel 860, eerste lid, uit het Wetboek te schrappen. Het 
behoudens vergissing enige geval waarop het Ger. W. toepassing kan 
vinden en waarbij de eed is voorgeschreven op straffe van nietigheid, 
lijkt wel dat van de controleschatting te zijn, geregeld in het Wetboek 
der Registratierechten en in het Wetboek der Successierechten (68). In 
artikel199 van het eerstgenoemde en in artikel120 van het laatstge
noemde wetboek is immers bepaald dat nietigverklaring van het 
deskundigenverslag kan worden gevorderd wegens onder meer 
schending van substantiele vormen. Hiermee is onder meer de eed 
bedoeld(69). Deze bepalingen kunnen worden beschouwd als uit
drukkelijke nietigheidsbepalingen in de zin van artikel 860 Ger. W., 
daar ze toch verwijzen naar een bekende nietigheidstheorie en 
-rechtspraak. Zal men nu zeggen dat artikel 862, § 1, 6°, voor die 
beediging zal gelden en niet voor het gewoon deskundigenon
derzoek? Welk verschil is er dan wei in de ratio legis? Of zal men 

(66) Cass., 13 september 1974,Arr.Cass., 1975, 53. Dekop vatdeze beslissing van het arrest samen 
onder de titel ,Rechterlijke organisatie". 

(67) VAN CoMPERNOLLE, a.w., nr. 11-16, en verwijzingen. 

(68) In het voormelde werk van CLOQUET, A. (zie voetnoot 64) is geen enkele nietigheidsbepaling 
vermeld. 
(69) Zie o.m. VAN ACOLEYEN, 0., Successierecht, dee! IT, nrs. 694 en 704, D, en voetnoot 1270, die 
naar art. 862, Ger.W. verwijst; WERDEFROY, F., A.P.R., Tw. Registratierechten, 1964, nr. 315. 
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zeggen dat juist de verwijzing naar de leer der substantiele nietigheid 
toepassing van het Ger. W. uitsluit. In de laatste oplossing kan artikel'· 
862, § 1, 6° aileen nog betrekking hebben op deskundigen bedoeld in 
het Ger.W. zelf. 
Het hinderlijke is dat men, om de nietigheid te weren, aan een 
uitdrukkelijke bepaling moet voorbijgaan, op grond van de implica
ties van een stelsel dat zelf geheel berust op het bestaan van uitdruk
kelijke wetsbepalingen. 

24. Het aan rechters en ministeriele ambtenaren opgelegde verbod om te 
vonnissen of op te treden ten opzichte van hun bloed- en aanverwanten, 
noopt tot twee opmerkingen. 
Allereerst houdt dit verbod veeleer verband met de rechterlijke organisatie 
dan met de vorm van een proceshandeling. Om die reden wordt betoogd 
dat ook deze bepaling hier niet op haar plaats staat (70). 

V ervolgens is hier duidelijk sprake van vonnissen van rechters, waaruit 
een argument voortvloeit ten gunste van de stelling dat vonnissen ook 
proceshandelingen zijn in de zin van de nietigheidsregeling (zie daarover 
nr. 5). 

25. Het verbod bepaald in artikel292 Ger.W. betreft het tweede lid van 
dat artikel, krachtens hetwelk nietig is het vonnis, gewezen door een 
rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennis 
genomen heeft van de zaak. Opnieuw wordt hier dus van vonnissen 
gesproken. Zij die vonnissen uit de proceshandelingen sluiten, houden 
dan ook voor dat het 8° van artikel 862, § 1, dat inderdaad de rechterlijke 
organisatie aangaat, overbodig is, of enkel in aanmerking te nemen is voor 
de dekkingsbepaling van artikel 865 (71). 

26. Ook een verzuim of onregelmatigheid betreffende de vermelding dat 
exploten en akten bij hun tenuitvoerlegging betekend zijn aan de persoon of 
aan de plaats die de wet bepaalt, brengt de nietigheid mee die ambtshalve 
moet worden uitgesproken. 
Aan de hand van het Senaatsverslag en op grond van het weglaten uit het 
on twerp van de zinsnede , ,de identiteit van degene aan wie de exploten 
worden ter hand gesteld' ', is en wordt meestal geleerd dat deze uitzon
dering niet de vermelding bedoelt van naam, voornaam en hoedanigheid 
van de persoon aan wie het exploot ter hand wordt gesteld, maar wei de 
wijze van betekening, te weten aan de persoon, aande woonplaats, aanhet 

(70) FETIWEIS, A., Droit judiciaire prive, blz. 173. 
(71) VAN COMPERNOLLE, a.W., nr. 14. 
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(nog in te stellen) hoofdkantoor der gerechtsdeurwaarders, of aan het 
politiecommissariaat enz. (72). Het 9° van artikel 862, § 1, houdt dus 
verband zowel met artikel43, eerste lid, 4°, als met artikel40, laatste lid, 
beide bepalingen op straffe van nietigheid. 
In die zin is geoordeeld ten aanzien van de betekening in het buitenland in 
strijd met artikel40, laatste lid, (73), ten aanzien van een betekening aan 
het politiecommissariaat, nadat de deurwaarder de geadresseerde niet had 
aangetroffen op een plaats die zijn woonplaats niet was(74), dat beteke
ning aan een verblijfplaats nietig is, wanneer de geadresseerde een be
kende woonplaats heeft(75). 
Volgens een arrest van 14 mei 1974 moet eveneens ambtshalve worden 
uitgesproken de nietigheid voortvloeiende uit betekening door afgifte aan 
een huisbewaarder in plaats van aan de procureur des Konings of een van 
zijn substituten (76). 
Maar in verschillende arresten heeft het Hof artikel 862, § 1, 9°, ook 
toegepast op de vermelding van de naam, de voomaam en de hoedanig
heid van de persoon aan wie het exploot afgegeven wordt(77). Het Hof 
oordeelde bovendien dat de nietigheid niet kon worden verholpen door een 
vermelding als ,kopie ontvangen", gevolgd door een (onleesbare) hand
tekening(78). In het arrest van 21 oktober 1976 overwoog het Hof dat ten 
gevolge van zo'n verzuim het exploot moet worden beschouwd als niet 
betekend aan de verweerder. Het schijnt hier wel een vaste rechtspraak te 
zijn geworden. 

27. Het taalgebruik in gerechtszaken is uitdrukkelijk buiten het Wetboek 
gelaten en behoort in ons land tot de rechterlijke organisatie. Het 10° van 
artikel 862, § 1, !D, is derhalve overbodig. 

ARTIKEL 863 

28. Artikel 863 luidt, voor zover het niet over termijnen gaat: De regel 
van artikel 861 is evenmin van toepassing : ... 2° op de vormen mzake 

(72) FEITWEIS,Droitjudiciaire priwi, blz. 174; SOETAERT, R., a.w., nr. 39, 9; FLAMEE, M., nootbij 
Cass., 18 november 1977, R.W., 1978-1979, 93; LAENENS, J., noot bij Cass., 8 december 1977, 
R.W., 1978-1979, 1109; Arbh. Brussel, 4 april1977, R.W., 1979-80, 1715. 
(73) Cass., 28 juni 1979, nr. 5732 inzake A tegen A. 
(74) Rb Brussel, 27 juni 1978, R.W., 1978-1979, 1451, met goedkeurende noot LAENENS, J. 
(75) Beslagrechter Brugge, 5 januari 1977, R.W., 1977-1978, 1207. Op te merken is evenwel dat 
art. 35 Ger. W. niet van nietigheid spreekt. Is het daarom dat het Hof van Cassatie art. 43 in 
aanmerking neemt? 
(76) Cass., 14 mei 1974, Arr.Cass., 1022. 

(77) Cass., 21 oktober 1976, 31 maart 1977 en 27 mei 1977,Arr.Cass., 1977,227,883 en 996; 
Cass., 18 november 1977 en 8 december 1977, Arr.Cass., 1978, 324 en 421, reeds vermeld in 
voetnoot, het arrest van 18 november 1977 ook in J.T., 1978, 452 (72). 
(78) Cass., 18 november 1977, gecit. 
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getuigenverhoor voorgeschreven, voor de dagvaarding van de partij en de 
aanzegging aan de getuigen, tenzij dezen vrijwillig verschijnen. 
De tekst is duidelijk opgesteld aan de hand van de regels betreffende het 
getuigenverhoor van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. 
De bepaling voorziet enkel in een uitzondering op artikel 861, zodat de 
nietigheid wei ambtshalve zal worden vastgesteld en zonder bewijs van 
schade, maar in beginsel niet kan worden uitgesproken zonder uitdruk
kelijke nietigheidsbepaling. 
Zo rijst de vraag hoe artikel 961 Ger.W. moet worden gei:nterpreteerd, 
waar het bepaalt dat een getuigenis, afgenomen met miskenning van de 
rechten van de verdediging, nietig is en welke nietigheden verbonden 
kunnen zijn aan de aanzegging of oproeping bij gerechtsbrief (artt. 919, 
921, vierde lid, 922 Ger.W.), waaromtrent geen uitdrukkelijke nietig
heidsbepalingen zijn gegeven. 

HOOFDSTUK 2 

UITBREIDING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED INGEVOLGE ARTIKEL 
2 GER.W. 

29. Artikel 2 van het Ger. W. vergt een aandachtige lezing: Het luidt: De 
in dit wetboek gestelde regels zijn toepasselijk op alle rechtsplegingen, 
behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgehe
ven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet 
verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek. 
De daarin uitgedrukte regel doet de vraag rijzen of het Wetboek dan het 
gemeen recht uitmaakt van de rechtspleging in het algemeen. De eerste 
beperking, die op de regel volgt, sluit stilzwijgende opheffing van be
staande afwijkende regels uit, als bijvoorbeeld die van artikel199 van het 
Wetboek der Registratierechten en van artikel 120 van het Wetboek der 
Successierechten, die uitdrukkelijk verwijzen naar de leer der substantiele 
vormen, welke in artikel 860 van het W etboek wordt uitgeschakeld. De 
tweede beperking die naar onverenigbare rechtsbeginselen verwijst, doet 
het vermoeden rijzen dat artikel 2 aan de jurist een moeilijk te richten 
wapen in de hand stopt. 
De vraag of het Ger. W. als het gemeen recht van alle procedures moet 
worden beschouwd, is ontkennend beantwoord(79). Professor Krings 
noemt het ,een waardevol werktuig, dat echter met veel omzichtigheid 

(79) KRINGS, J.E., a.w., biz. 12; Minder sceptisch: KoHL, A.,Le droitjudiciaire, droit commun de 
La procedure, Ann. F. Dr. Liege, 1975, 401 e.v. Ontkennend: DECLERCQ, R. in deze lessenreeks. 
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dient gehanteerd te worden''. De praktijk zal, volgens dezelfde auteur, de 
talrijke aspecten ervan nader bepalen. Een waarschuwing, die ook hier 
niet in de wind zal worden geslagen. 

30. Er zijn ongetwijfeld in het Ger. W. regels die een algemeen karakter 
hebben en die gelden voor alle gerechten of voor alle procedures bij 
bepaalde gerechten. Aldus de artikelen 3 tot 22, begripsbepalingen en 
voorwaarden van de rechtsvordering, de artikelen 608 en 609 betreffende 
de taak en bevoegdheid van het Hof van Cassatie. Tot die soort van regels 
behoren echter niet de artikelen 860 tot 867. 

31. Voor de strafgerechten in het bijzonder levert het Ger. W. allerlei 
bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie. Daartoe behoort de 
nietigheidsregeling van het Ger. W. evenmin, vermits zij, de discussie 
omtrent bepaalde punten van artikel 862 terzijde gelaten, aileen proces
handelingen betreft. 

32. Aan de andere kant bevat het Wetboek van Strafvordering enkele 
bepalingen betreffende nietigheden, zij het aileen in verband met het 
hoger beroep (art. 215) en het cassatieberoep (artt. 408 en 413), waarop 
geheel de nietigheidsleer in het strafprocesrecht is gebouwd. Hier is 
sprake van verzuim van vormen, door de wet voorgeschreven op straffe 
van nietigheid (art. 215), respectievelijk van schending of verzuim van 
enige door het W etboek op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 
(art. 408). Op deze teksten, maar ook op de taakomschrijving vanhetHof 
van Cassatie (thans art. 608 Ger.W.) en op het rechtsbeginsel dat de 
rechter in strafzaken de mogelijkheid van uitoefening van het recht van 
verdediging in elke fase van de procedure ambtshalve moet vrijwaren, 
steunen de regels dat hier geen (uitdrukkelijke) nietigheidsbepaling vereist 
is, anders dan in artikel 860 Ger. W. is voorgeschreven, en dat opwerping 
van de exceptie en bewij s van schade door de ( eventueel) benadeelde partij 
dan ook niet vereist is, anders dan in artikel 861 Ger.W. wordt gezegd. 
Met andere woorden hier heerst nog het stelsel van de ,virtuele" (niet 
uitgedrukte) nietigheden en van de ,substantit~le" (essentif~le) vormen, 
dit wil zeggen vormen die onmisbaar zijn opdat de handeling haar doel zou 
kunnen bereiken, beter, want concreter in verband met de procedure 
uitgedrukt: vormen die het recht van verdediging mogelijk moeten rna
ken. Substantiele en op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen 
staan in de strafvordering op gelijke voet. Daarnaast zijn er aileen nog 
vormen die niet substantieel zijn, noch op straffe van nietigheid zijn 
voorgeschreven. Verzuim of onregelmatigheid betreffende zulke vormen 
moet de partij zelf opwerpen, dit wil zeggen de nakoming ervan moet zij 
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desnoods zelf vorderen, als zij daar belang bij heeft. Overigens spreekt 
men van substantiele vormen zowel in verband met voorschriften van 
rechterlijke organisatie als van procedure, van proceshandelingen als van 
vonnissen. Ten slotte heeft de strafvordering een geheel eigen systeem wat 
betreft het opwerpen van de nietigheden van handelingen van het vooron
derzoek en bij de behandeling voor het vonnisgerecht(80). 
Een en ander heeft tot gevolg dat de strafvordering als zodanig om twee 
redenen door artikel 2 van het Ger. W. zelf uit het toepassingsgebied van 
dat Wetboek gesloten wordt: de niet opgeheven afwijkende wetsbepalin
gen van het W etboek van Strafvordering en de rechtsbeginselen die met de 
toepassing van het Ger. W. niet verenigbaar zijn. 

33. Toch kan niet worden gezegd dat de artikelen 860 tot 867 van het 
Ger. W. in het geheel geen toepassing vinden , ,in strafzaken''. 
Allereerst is er omtrent de toepassing van artikel 867 Ger. W. nimmer 
bezwaar gemaakt (81). De regel dat, wanneer de vermelding van een vorm 
verzuimd is (en dat behoeft in strafzaken geen uitdrukkelijk op straffe van 
nietigheid gestelde regel te zijn), of onregelmatig is geschied, zulks geen 
nietigheid tot gevolg kan hebben, indien uit de gedingstukken blijkt dat de 
vorm werkelijk in acht is genomen, wordt hier door het Hof van Cassatie 
geregeld aangewend. Hij geldt ook voor de zogenaamde substantiele 
vormen. Is de openbaarheid van de uitspraak niet vermeld in het vonnis, 
dan kan de inachtneming van het voorschrift uit het proces-verbaal van de 
zitting blijken (82). 

34. De procesregeling van het Wetboek van Strafvordering is onvolledig; 
in zoverre voorschriften uit het Ger.W. nodig zijn, wordt het daarmee 
aangevuld. 
Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken dat een reeks arresten 
de artikelen 35 en volgende van het Ger. W. toepasselijk verklaren op de 
exploten van rechtsingang in de strafvordering. Zeker kan artikel 702 
Ger. W., dat de vermeldingen voorschrijft die in een inleidende dagvaar
ding in burgerlijke zaken moeten voorkomen, op straffe van nietigheid 
bepaalt, niet worden toegepast op de inleiding van een strafvordering ten 
verzoeke van de procureur des Konings, waaromtrent artikel145 Sv. een 
veel eenvoudiger voorschrift geeft. Maar de vorm van de betekening 

(80) R.P.D.B., Tw. Pourvoi en Cassation en matiere repressive, nr. 253-282;Novelles, Dr. Penal, 
II, 1, Les pourvois en matiere repressive, nr. 99-108; HAYOIT DE TERMICOURT, R., a.w., biz. 500. 
KoHL, A., a.w., nr. 45-49. 
(81) HAYOITDETERMICOURT, R., a.w., biz. 501, nr. 11.,; KRINGS, J.E., a.w., biz. 16. 
(82) Cass., 19 december 1972, Arr.Cass., 1973, 411; Cass., 25 november 1975,Arr.Cass., 1976, 
387; Cass., 14 juni 1977, Arr.Cass., 1058. 
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wordt in het Wetboek van Strafvordering nergens geregeld en geschiedt 
dan ook volgens het Ger. W. 
Op die regels, die in het Ger.W. worden gevonden, zijn ook de artikelen 
860 tot 867 van dat Wetboek toepasselijk (83). 
Uit het voorgaande volgt dat een dagvaarding in strafzaken aan twee 
verschillende nietigheidsregelingen onderworpen is. De vermeldingen die 
de eigenlijke dagvaarding aangaan, volgen de regeling van het Wetboek 
van Strafvordering, waarin substantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven vormen staan tegenover niet-zodanige vormen; de vorm van 
de betekening volgt de regels van het Ger. W. (83). De gelijkenis tussen 
sommige van die regels, mag hun verschillende oorsprong en bedoeling 
niet doen vergeten. 

35. Wat de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter betreft geeft 
het W etboek van Strafvordering zeer weinig voorschriften. Keuze van 
woonplaats is volgens artikel 183 Sv. verplicht, maar niet op straffe van 
nietigheid(84). Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie 
gelden ter zake niet de procedureregels van het Ger. W., maar die van het 
Wetboek van Strafvordering(85). Aldus die betreffende de eigen vermel
dingen van een dagvaarding(86), het deskundigenonderzoek(87), het 
verslag in hoger beroep (88). Zulks verhindert niet de toepassing van 
sommige regels van algemene aard zoals die betreffende de nieuwe eis in 
hoger beroep (art. 807 Ger. W.) en het verbod om meer toe te wijzen dan is 
gevorderd. 
Wat de nietigheidsregeling van het Ger.W. betreft, die is ongetwijfeld 
toepasselijk op de proceshandelingen van de burgerlijke vordering in 
zoverre zij toepasselijk is op proceshandelingen , ,in strafzaken'' volgens 

(83) Verg. Cass., 26 oktober 1976,R.W., 1976-1977, 1777, metCass., 15 februari 1977,Arr.Cass., 
661; R.W., 1976-1977, 2465, met concl. adv. gen. LENAERTS. Verg. met de rechtspraak v66r het 
Ger.W.: Cass., 6 december 1965, Pas., 1966, 445 en noot; zie ook noot VANDEPLAS bij Gent, 28 
februari 1978, R. W., 1978-1979, 226. Over de inhoud van een dagvaarding in strafzaken, zie nog: 
Cass., 2e k., 2 mei 1977,Arr.Cass., 895; 18jan. 1977,Arr.Cass., 553; en 14 dec. 1976,Arr.Cass., 
1977, 426. 
(84) Cass., 6 juli 1936, Pas., 341; gebrek aan keuze van woonp1aats voor de onderzoeksrechterleidt 
er toe dat de beschikking van buitenvervo1gingstelling niet kan worden betekend en dat de termijn van 
verzet 1oopt van de dag der uitspraak (Brussel 11 mei 1978, J.T., 510). 
(85) KRINGS, J.E.,a.w., biz. 17: KoHL, A.,a.w., nr. 99 e.v.; Cass., 19februari 1912,Pas. 1912, 1, 
122. 
(86) Zie voetnoot (83). 
(87) Cass., 2ek., 17 oktober 1960,Pas., 1961, I, 164; hierbij dientevenwel te worden genoteerd dat 
opwerping van de nietigheid wegens verzuim van beediging, voor het eerst in cassatie, thans 
ingevolge art. 407, derde lid, Sv. uitgesloten is. 
(88) Cass., 28 oktober 1975, Pas., 1958, I, 195; een ,substantie!e" vorm, zelfs als de rechter in 
hoger beroep aileen kennis neemt van de civie!rechtelijke vordering. 
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hetgeen hiervoren is uiteengezet. Aldus onder meer de vormen van een 
betekening. 
De nietigheid van de strafprocedure heeft de onbevoegdheid van de 
feitenrechter of vernietiging door het Hof van Cassatie van de daaruitvol
gende burgerlijke rechtsvordering ten gevolge(89). De burgerlijke partij 
kan nietigheid wegens verzuim van substantiele regels in het strafproces 
opwerpen om de gevolgen van de strafrechtelijke beslissing wat haar 
betreft te doen vernietigen (90). 

De vraag kan zuiver worden gesteld, wanneer aileen nog de civielrech
telijke vordering aanhangig is. 

Prof. Krings meent dat in zo'n geval de artikelen 860 en volgende wei 
kunnen worden toegepast(91). 

Zulks veronderstelt evenwel dat in de civielrechtelijke vordering voor de 
strafrechter gebruik gemaakt wordt van voorschriften van het Ger. W. , die 
op straffe van nietigheid zijn gegeven. Nu is de regel dat de voorschriften 
van het Ger.W. niet toepasselijk zijn. Door het nieuw invoeren van 
sommige voorschriften van het Ger.W. in de civiele procedure voor de 
strafrechter zou men nietigheden kunnen binnenbrengen die daarin tot 
dusver onbekend waren, en blijkbaar nog niet gemist. Overigens staat het 
in elk geval aan de rechter ook ten aanzien van de civielrechtelijke 
vordering, te waken voor het in acht nemen van de rechten van de 
verdediging, zij het op een andere wijze dan in de strafvordering: nietig
heden zullen derhalve hoe dan ook slechts worden uitgesproken op ex
ceptie en wegens bewezen schade, hetgeen de regel van artikel861 sterk 
benadert. Wat de nietigheden van artikel 862, § 1, Ger.W. betreft, die 
zouden een onderzoek geval per geval verdienen. Maar op het eerste 
gezicht lijken aileen de bepalingen betreffende deurwaardersexploten in 
aanmerking te komen; de tenuitvoerlegging is overigens die van het 
Ger. W. (hetgeen niet het geval is met de uitvoering van de beslissing op de 
strafvordering). En wellicht het so: aanwijzing van de rechter in de 
dagvaarding. 

36. De rechtspleging voor de Commissie tot Bescherming van de Maat
schappij is deels administratief, in zoverre zij voor de plaatsing in be
paalde inrichtingen zorgt, verloftoestaat enz., deels rechterlijk, in zoverre 
zij over de vrijheid van de persoon beslist (92). In dit laatste geval moet de 

(89) KRINGS, J.E., a.w., biz. 17-i8. 
(90) Zie voetnoot (87). 
(9i) KRINGS, J.E., a.w., biz. 17-18. 
(92) Het cassatieberoep is dan ook aileen tegen iaatstbedoeide beslissing ontvankeiijk (Cass., 25 
oktober 1976, Arr.Cass., 1977, 237; Cass. 17 augustus 1978, Arr.Cass., biz. 1295 en 1296. 
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rechtspleging aan de beginselen van een strafrechtspleging voldoen; in
zonderheid moeten de rechten van de verdediging ambtshalve worden 
gevrijwaard. 
Zoals ter zake van de strafvordering worden ook voor deze, slechts 
summier in de wet van 9 april 1930 (thans 1 juli 1964) geregelde proce
dure, aanvullende bepalingen gezocht onder meer in het Ger.W. (93). 
Uit een vergelijking van een cassatiearrest van 3 september 1974 met een 
arrest van 15 maart 1976 blijkt dat het Hof op de vorm van de beslissing 
van de Commissie tot bescherming van de maatschappij de voorschriften 
toepast van de artikels 782 en 785 Ger. W. Het ontbreken van de handteke
ning van aile leden brengt nietigheid mede, ook al heeft de secretaris 
getekend (laatstgenoemd arrest), maar wanneer de voorzitter en de sec
retaris hebben getekend, zijn de handtekeningen van de overige leden niet 
meer vereist, omdat artikel 782 Ger.W. geen substantieel vereiste, maar 
aileen een bewijsregel inhoudt (laatstgenoemd arrest). 
Hier wordt gewoon het Ger. W. toegepast en niet gegrepen naar de leer der 
substantiele vormen, maar men mag niet vergeten dat, behoudens artikel 
234 Sv., de ondertekening van vonnissen in strafzaken geen substantiele 
noch op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm is. 

37. In tuchtzaken hebben zowel enkele betrekkelijk recente wetten als het 
Ger. W., dit laatste dan in verband met advocaten, gerechtsdeurwaarders 
en rechters, meer klaarheid gebracht. 
Hier staat men niettemin nog altijd voor een gemengde procedure, deels 
volgens regels die gelden in burgerlijke zaken, zoals het cassatiebe
roep (95), deels volgens regels die gelden in strafzaken, vooral wat het 
bewijs en het recht van verdediging betreft, deels volgens eigen regels, 
inzonderheid die van discretie, die openbaarheid als substantieel vereiste 
uitsluit (96). 
Het lijkt geen twijfel over te Iaten dat, in zoverre in tuchtzaken voor
schriften van het Ger. W. om trent proceshandelingen worden gehanteerd, 
ook de nietigheidsbepalingen van het Ger. W. toepasselijk zijn. Er is geen 
reden om in deze materie anders te beslissen dan in strafzaken. 
Wat de eigen regels betreft, in zoverre de toepassing van de bijzondere 
rechtsbeginselen die de disciplinaire rechtspleging beheersen, zich niet 
verzetten tegen de toepassing van het Ger. W., kunnen ook de artikels 860 
en volgende van dat Wetboek toepassing vinden. 

(93) KRINGS, J.E., a.w., biz. 19. 

(94) Cass., 3 september 1974, Arr.Cass., 1975, 7. 
(95) KRINGS, J.E., a.w., biz. 19-21. 

(96) Cass., 26 oktober 1978, (nog niet gepubl.) onuitg. 
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De reeds eerder vermelde arresten van 14 maart 1975 en 4 juni 1976 zijn 
beide gewezen op eenmiddel uit artikel860 Ger.W. (97). In de eerste zaak 
beriep het Hof zich uitdrukkelijk op artikel 862, § 1, 2°, en § 2, om de 
nietigheid van een akte van beroep tegen een beslissing van de provinciale 
raad van de orde van architecten, we gens het ontbreken van een handteke
ning, als wettig te beschouwen. Dit impliceert toepasselijkheid van de 
nietigheidsregeling van het Ger.W. In het tweede arrest vergenoegde het 
Hof zich ermee erop te wijzen dat de uitdrukkelijke nietigheidsbepaling in 
artikel26, tweede lid, van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een 
orde van architecten ook gold voor het zesde lid, aldus impliciet aanne
mende dat een uitdrukkelijke nietigheidsbepaling vereist was; van de 
artikels 860 en volgende van het Ger. W. wordt daar evenwel noch in het 
arrest noch in de kop nog gewag gemaakt, zodat voorzichtigheid geboden 
is. 
De rechtspleging in cassatie is die van de voorziening in burgerlijke 
zaken (98). In die procedure kan er ruimte zijn voor toepassing van 
nietigheidsregels van het Ger. W. 

38. De rechtspleging in belastingzaken is zeer verschillend; zij wordt 
door Prof. Krings in korte woorden uiteengezet en hier mag met een 
verwijzing naar dat overzicht worden volstaan (99). 
Ter orientering en op gevaar af onnauwkeurig te zijn, zij gezegd datvooraf 
een onderscheid moet worden gemaakt tussen de administratieve fase in 
de belastingvordering, de strafvordering met de daaraan verbonden invor
dering voor de strafrechter en ten slotte de invordering van rechten en 
boeten voor de burgerlijke gerechten. Wat de eerste twee soorten van 
rechtspleging betreft moet verwezen worden naar hetgeen over de toepas
sing van het Ger.W. in strafzaken is gezegd en naar wat over de admini
stratieve rechtspleging zal worden gezegd. 
Voorts moge eraan worden herinnerd dat het Ger. W. slechts ten dele kan 
worden toegepast inzake de belastingvordering voor de burgerlijke ge
rechten: 
(a) Registratierechten, successierechten, belasting over de toegevoegde 

waarde en indirecte provincie- en gemeentebelastingen worden eerst 
ingevorderd bij dwangbevel, waartegen de belastingplichtige verzet 
kan doen voorde rechtbank. De toepassing van het Ger.W. is dan de 
regel, maar zulks sluit afwijkingen niet uit. Er is al gewezen op de 

(97) Cass., 14maart 1975,Arr.Cass. 791; 6juni 1976,Arr.Cass., 1119. Aan dezearresten wordt ten 
onrechte toegeschreven dat zij een nietigheidsbepaling iezen in art. 862 Ger. W. zeif. HetHofleest wei 
degelijk de nietigheid in art. 26 van de architectenwet. 
(98) Cass., 12 mei 1978,Arr.Cass., 1017, R.W. i978-1979, 1511. 

(99) KRINGS, J.E., a.w., biz. 22-Z4; KoHL, A., a.w., nr. 103-109. 
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deskundigeneed bij controleschatting in verband met registratie- en 
successierechten. 

(b) De rechtspleging inzake inkomstenbelastingen kent een admini
stratieve fase ( directeur) en een gerechtelijke fase (hof van beroep 
en/ofHofvan Cassatie). Er zijn eigen regels, bijvoorbeeld wat betreft 
de betekening van een exploot bij aangetekende brief naar het buiten
land (art. 193, §1, W.I.B.; Cass., 1e k., 21 oktober 1977, A.C., 
1978, 249). Voor het hof van beroep geldt in beginsel het Ger.W. en 
de nietigheidsregeling daarvan, maar er zijn wei eigen regels. Het
zelfde geldt voor de cassatieprocedure (art. 289 W.I.B.). 

(c) Directe provincie- en gemeentebelastingen worden op verschillende 
wijze ingevorderd, naargelang zij eensdeels personen of personen
vennootschappen en anderdeels aandelenvennootschappen treffen. In 
het laatste geval is hager beroep bij het hof van beroep mogelijk, maar 
niet in het eerste geval, waarin aileen cassatieberoep openstaat. 
In zoverre regels van het Ger.W. toepassing vinden, is er ook ruimte 
voor toepassing van de nietigheidsregels van het Wetboek, behoudens 
wanneer toepassing moet worden gemaakt van rechtsbeginselen die 
zich verzetten tegen de toepassing van het Wetboek. 
De oogst is evenwel, behoudens ter zake van betekening van ex
platen, in de rechtspraak zeer gering of onbestaande. 

39. In militiezaken is, behoudens vergissing, van de artikelen 860-867 
Ger. W. geen enkele toepassing gemaakt in de gepubliceerde rechtspraak. 
Ook hier kan het Ger.W. aileen leemten aanvullen. 

40. In de administratieve rechtspleging vindt het Ger.W. geen toepas
sing; aldus een arrest van de Raad van State van 10 juni 1971 (100). 
Het administratief recht en - procesrecht kent weliswaar eveneens het 
onderscheid tussen, eensdeels, substantiele en op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen en, anderdeels vormen die niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven zijn noch substantieel zijn. Maar het aldan niet 
(uitdrukkelijk) op straffe van nietigheid voorgeschreven zijn speelt een zo 
geringe rol, dat vrijwel aileen nog van substantiele vormen wordt gespro
ken. Het zijn die vormen die voorgeschreven zijn in het algemeen belang 
of in het be lang van een categorie van burgers. Zij kunnen overigens aileen 
dan worden aangevoerd, wanneer de verzoeker er belang bij heeft(101). · 

( 100) R. v.St., 10 juni 1971, Arr. Adv. R.v.St ., 1971, 724, betreffende de wijze van concluderen. 

(101) MAST, A., Beginselen van het Belgisch AdministratiefRecht, 5e uitg. nr. 536; Novelles, Dr. 
adm., dee! VI, Leconseild'Etat, nrs. 1192, 1287-1290;-zieb.v. R.v.St., 21juni 1978,R.W., 
1978-1979, 1512. 
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Zulks verhindert evenwel niet dat de Raad' van State soms dezelfde 
rechtsbeginselen toepast als die welke het Ger.W. beheersen. Daartoe 
behoren nochtans niet de nietigheidsregels als zodanig, ofschoon de Raad 
van State ook wel eens kon zeggen dat er geen nietigheid is zonder 
nietigheids bepaling ( 102). 
De procedure voor de Raad van State zelf kent geen nietigheidsbepalin
gen, zodat de Raad van geval tot geval nagaat of een eerlijk proces 
mogelijk was en of het recht van verdediging niet is miskend(103). 
Er kan dan ook niet gewezen worden op enige toepassing van de artikelen 
860-867 van het Ger. W. 

41. De voorrang van het internationaal recht, waaronder die van de 
gesloten verdragen, onder meer in artikel40, eerste lid, van het Wetboek 
uitdrukkelijk erkend, kan tot gevolg hebben dat proceshandelingen, ver
richt volgens het Ger. W., nietig zijn. Aldus is een akte van hager beroep 
waarvan in Duitsland bij aangetekende brief kennisgeving was gedaan, 
nietig verklaard op grond dat de overeenkomst tussen de Duitse Bonds
republiek en Belgie betreffende de betekening en kennisgeving zich tegen 
een dergelijke vorm van kennisgeving verzet(104). 

NABESCHOUWING: HET RECHT VAN VERDEDIGING EN DE NIETIGHEIDSREGELING 

42. In een vorig overzicht is de vraag gesteld waarom het Hof van 
Cassatie, enerzijds, geen nietigheidsbepaling van doen had om een vonnis 
te vernietigen waarbij een vordering werd afgewezen op een ambtshalve 
opgeworpen exceptie, op grond dat de rechter vooraf het debat niet had 
heropend, maar, anderzijds, wel naar artikel 860 Ger.W. meende te 
moeten verwijzen om een vonnis in stand te houden, dat niet mede was 
gewezen door de rechter die het getuigenverhoor had gehouden(l05). 
Het antwoord kan wellicht als volgt worden geformuleerd; het recht van 
verdediging is een algemeen rechtsbeginsel, waarvan de toepassingen in 
het procesrecht zeer talrijk en verse heiden zijn ( 1 06). De nietigheidsrege
ling van de artikelen 860-867 Ger. W. is maar een van de middelen 
waardoor onder meer het recht van verdediging kan worden gevrijwaard, 
maar er zijn er andere. Zodra men buiten de nietigheidsregeling van de 

(102) KOHL, A., a.w., nr. 120. 

(103) Nov., a.w., nr. 2019. 

(104) Brussel, 4 april1978,J.T., 1979, 201; verg. Brussel, 28 november 1978, J.T., 283, en Cass., 
7 oktober 1977, Arr.Cass., 1978, 171. 
(105) SOETAERT, R., a.w., nr. 9, c, en 52. 

( 106) Proc. gen. GANSHOF vAN DERMEERSCH, W. J., openingsrede 1970, Propos sur le texte de Ia loi 
et les principes generaux du droit (onvertaald),Arr.Cass., 1970 blz. 111 e.v.; POUPART, R.P.D.B., 
Compl. ill, Tw. Droit de defense. 
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genoemde artikelen treedt, komt men in een andere nietigheidsregeling 
terecht, die aan de rechter is overgelaten. Met andere woorden, wanneer 
het niet om de vorm van proceshandelingen gaat, is een uitdrukkelijke 
nietigheidsbepaling niet vereist om de procedure of een deel daarvan 
nietig te verklaren. 
Het Hof doet in zijn arresten betreffende artikel 774, tweede lid, van het 
Ger.W. niets anders dan het recht van verdediging handhaven. In het 
arrest van 13 september 1974 betreffende het vonnis na getuigenverhoor 
had het Hof wellicht eveneens kunnen oordelen dat de nietigheidsvraag 
buiten de artikelen 860-867 viel, omdat zij niet de vorm van de proces
handeling betrof, maar de samenstelling van het gerecht, subject dat de 
handeling verricht, en daarop oordelen dat de regel, van rechterlijke 
organisatie, in dit geval niet van die aard was dat een verzuim daarvan het 
recht van verdediging uitsloot, met andere woorden niet , ,substantieel'' 
was. Met andere woorden, in de twee gevailen kon het Hof, op grond van 
dezelfde regel, verschillend oordelen, in het ene geval tot vernietiging in 
het andere tot behoud besluiten. In be ide gevailen stood het Hof niet voor 
een , , vorm'' van het vonnis in de enge zin bedoeld in artikel 860 ; de vraag 
of dit artikel toepassing vond op vonnissen behoefde dan niet te rijzen. 

BIJWERKING VAN HET WETBOEK? 

43. Nadat aldus de nadruk is gelegd op het betrekkelijk enge toepas
singsgebied van de artikelen 860-867 van het Ger. W., mag nog eens de 
vraag naar de verdienste van de nieuwe regeling worden gesteld. 
De grondbeginselen daarvan genieten wei bij aile juristen bijval. Geen 
nietigheid zonder uitdrukkelijke wetsbepaling en in dat geval nog geen 
nietigheid behoudens gestelde en bewezen schade: gezonder beginselen 
kunnen moeilijk aangewezen worden. Weilicht verdienen zij uitbreiding. 
Kritiek kan dan ook aileen gericht worden aan de artikelen 862 en 863. 
Was de bedoeling van de wetgever, wiens pragmatische zin wordt ge
roemd, al de handelingen waarvan sprake is in het genoemde artikel 862 
onder de nietigheidsregeling te brengen, afgezien van doctrinaire bekom
mernissen? Of staat men hier voor een voorlopige inventaris, die, hoe dan 
ook maar. onopzettelijk, definitief is geworden? Een zuivering bij wet 
ware welkom en zou veel discussie overbodig kunnen maken. 
Het go en het 10° kunnen gewoon worden weggelaten, het 4° zou nader 
dienen te worden gepreciseerd; indien niets anders wordt bedoeld dan het 
optreden van een onbevoegde gerechtsdeurwaarder, kan het 4° ook ver
dwijnen. In het 6° moet het woord ,scheidsrechters" vervallen; ten 
aanzien van de eed van partijen en van van deskundigen moet duidelijk 
stelling worden genomen in de afdelingen VI en VII van hoofdstuk VIII 
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van het Wetboek. In het 7° kunnen wellicht met dezelfde uitleg als in het 
8°, de woorden betreffende de rechters zonder meer verdwijnen; men 
vindt die stof immers onder de artikelen 828, 6° en 831 betreffende 
wraking en verschoning; wat de gerechtsdeurwaarders betreft, kan artikel 
517 aangevuld worden met een nietigheidsvoorschrift, voor zover men 
twijfelt of deze bepaling tot de rechterlijke organisatie behoort. 
Van de gelegenheid kan gebruik worden gemaakt om artikel 863 aan de 
tekst van het Ger. W. aan te pas sen en in overeenstemming te brengen met 
de artikelen 923 en volgende en 961 (107). 
Wil men nog verder gaan, dan kan men de termijnen uit de artikelen 860 en 
volgende lichten en de nietigheid en het verval desaangaande regelen op 
een meer geschikte plaats, onder de artikelen 48 en volgende. 
Wat artikel2 Ger.W. betreft, het lijkt in dit verband nog steeds te vroeg 
om te oordelen. 

(107) Zie SOETAERT, R., a.w., nr. 43. 
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