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INSTALLATIEREDE 

 PROCUREUR-GENERAAL DIRK THIJS 

27 JANUARI 2017 

 

Wie mij kent, weet dat ik de eerste ben om mijn benoeming tot procureur-generaal bij het 

Hof te relativeren, nu ik hier vandaag in normale omstandigheden nooit zou hebben gestaan. 

Wie mij kent, weet ook dat ik als ik ergens moet staan, ik er ook zal staan, wat overigens de 

kerntaak is van de staande magistratuur. 

Nu het noodlot inhakte op ons parket door het plotse overlijden van procureur-generaal 

Patrick Duinslaeger op 27 juni 2016, werd ik geroepen om hem te vervangen.  

Ik wil vandaag iedereen bedanken die mij gesteund heeft in deze moeilijke tijden, ook 

Mevrouw Duinslaeger die de eerste was om mij te feliciteren na de voordracht door de Hoge 

Raad voor de Justitie en vandaag ook aanwezig is.   

Ik houd er aan ook de kinderen van procureur-generaal baron Ernest Krings, thans 96 jaar 

oud, te bedanken die mij hebben willen ondersteunen door de historische toga van hun vader 

te schenken waarvan het echt hermelijn terug gaat tot procureur-generaal Leo Cornil die het 

parket 10 jaar geleid heeft van 1944 tot 1954. 

Ik wil ook mijn hoofdsecretaris, Eric Ruytenbeek, in het bijzonder bedanken voor de wijze 

waarop hij procureur-generaal Patrick Duinslaeger zeer actief en intens heeft bijgestaan in de 

laatste moeilijke maanden vóór zijn overlijden, waarvoor Patrick hem in één van zijn laatste 

mails bedankte met de woorden: "Le parquet n'a pas besoin d'un bon procureur-général, 

mais d'un bon secrétaire en chef".  

Met zijn unieke ervaring heeft procureur-generaal Patrick Duinslaeger het parket deskundig 

en vanuit een doelgerichte beleidsvisie geleid op een wijze die zowel binnen als buiten de 

magistratuur respect afdwong en die niet te evenaren valt. 

Nu procureur-generaal Patrick Duinslaeger als "een rots in de branding" zijn mandaat is 

blijven uitoefenen toen hij getroffen werd door zijn ziekte, zelfs in de laatste moeilijke dagen, 

zou hij zeker gewild hebben dat zijn beleid ook na zijn plotse vertrek krachtdadig en in 

continuïteit zou worden verder gezet, temeer nu Uw Hof thans geroepen wordt om zijn 

autonoom beheer op te starten in het kader van het dotatiestelsel. 

Ik beschouw het als een eer mij hiervoor voor de nog resterende periode tot 1 april 2019 te 

kunnen inzetten. 

Wat het te voeren beleid betreft, zie ik dan ook geen reden om af te wijken van de koers die 

wijlen procureur-generaal Patrick Duinslaeger deskundig heeft uitgestippeld in zijn 

beleidsplan 2014-2019. 
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Bij het opstellen van zijn beleidsplan heeft procureur-generaal Patrick Duinslaeger evenwel 

geen rekening kunnen houden met het nieuwe beheersmodel voor het Hof van Cassatie dat 

slechts in de loop van zijn mandaat en mede door zijn inzet kon tot stand komen. Hij ging uit 

van een beheersmodel waarbij de gerechtelijke entiteit "cassatie" een  beheersovereenkomst 

zou dienen af te sluiten met de minister van Justitie. 

Ik heb mijn beleidsplan dan ook moeten schrijven vanuit een andere invalshoek en met eigen 

accenten. 

De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken (art. 40, eerste lid, 

G.W.).
1
 De rechterlijke macht is als een piramide georganiseerd met aan de top het Hof van 

Cassatie.
2
 

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid en de regelmatigheid van de rechterlijke 

beslissingen, maar spreekt zich niet uit over de feiten. Het cassatieberoep is immers een 

bijzondere rechtspleging, waarbij het Hof van Cassatie enkel onderzoekt of een “in laatste 

aanleg gewezen” vonnis of arrest de wet schendt of een rechtsregel miskent. 

Deze cassatiefunctie wordt in de eerste plaats beschouwd als een dienst die aan de wetgever 

wordt verstrekt, vermits zij  erin bestaat de werkzaamheden van de wetgever onophoudelijk 

te verdedigen en te verduidelijken. Ze komt vervolgens ook ten goede aan de hoven en 

rechtbanken, omdat het toezicht van het Hof van Cassatie voortdurend de coherentie herstelt 

tussen hun niet-uniforme en uiteenlopende beslissingen. De cassatiefunctie is tot slot ook een 

dienst in het belang van de rechtzoekenden zelf, omdat ze erin bestaat uitspraak te doen over 

hun cassatieberoepen.
3
  

De piramidale structuur van de rechterlijke orde impliceert echter geenszins dat het Hof kan 

functioneren vanuit een ivoren toren zonder oog te hebben voor de werking van de hoven en 

rechtbanken waarvan het de beslissingen op hun wettigheid toetst. 

Zo oefent de procureur-generaal bij het Hof overeenkomstig artikel 400 van het Gerechtelijk 

Wetboek toezicht uit op de procureurs-generaal van de hoven van beroep, zoals Uw Hof zelf 

een recht van toezicht heeft op de hoven van beroep en de arbeidshoven overeenkomstig 

artikel 398 van dat wetboek. 

Dit recht van toezicht heeft geen repressief karakter, doch is er op gericht de hoven 

constructief bij te staan vanuit de zorg hun werking te optimaliseren in het belang van de 

rechtzoekende. 

                                                           
1
 K. RIMANQUE, "Art. 40 G.W." in Comm.Ger.; Zie ook E. KRINGS, "Enkele beschouwingen betreffende de 

rechtsstaat, scheiding der machten en rechterlijke macht", RW 1989-90, 169-186. 
2
 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Eerste verkenning van een nieuw gerechtelijk landschap, Antwerpen, Intersentia, 

2014, nrs. 9 en 55. 
3
 Cf. memorie van toelichting bij het wetsontwerp op 26 oktober 2015 door de eerste voorzitter en de procureur-

generaal  overgemaakt aan de minister van Justitie, welk ontwerp  de verdere implementatie beoogt van de wet 

van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie. 
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Vanuit die optiek zijn de eerste voorzitter van het Hof en de procureur-generaal te 

beschouwen als een pater familias die beiden waken over het wel en wee van de hoven en de 

parketten-generaal, en die, indien nodig, de passende initiatieven moeten nemen. 

Op 26 oktober 2015 hebben de eerste voorzitter en de procureur-generaal aan de minister van 

Justitie een wetsontwerp overgemaakt dat de verdere implementatie beoogt van de wet van 

18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke 

organisatie. In het kader daarvan heeft het Hof geopteerd voor een "stand alone"-positie als 

specifieke derde speler naast het College van de hoven en rechtbanken en het College van het 

Openbaar Ministerie. Anders dan voor deze twee Colleges werd voor het Hof het 

dotatiestelsel aangenomen naar het voorbeeld van wat voor het Grondwettelijk Hof en het 

Rekenhof bestaat. Wat de opstart van zijn autonoom beheer betreft, dat in beginsel tot stand 

zal worden gebracht voor het jaar 2018, is het Hof geenszins gebonden door de kalender die 

voorzien is voor het College van Procureurs-Generaal en het College van de hoven en 

rechtbanken. 

Deze "stand alone"-positie van het Hof zou de verkeerde indruk kunnen wekken dat het Hof 

zich niet meer bekommert om het lot van de hoven en rechtbanken.   

Niets is echter minder waar: het Hof van Cassatie spreekt geen recht van op een andere 

planeet, maar is daarentegen zeer nauw verbonden met de hoven en rechtbanken wiens 

beslissingen het toetst in het belang van de eenheid van het recht en de rechtszekerheid.    

In deze context stel ik vast dat de hoven van beroep en de arbeidshoven het vandaag 

uitermate moeilijk hebben bij gebrek aan voldoende middelen, zoals recent gecommuniceerd 

werd in de gemeenschappelijke mededeling vanwege de eerste voorzitters op de 

openingszittingen van het nieuw gerechtelijk jaar. 

Zo kunnen de partijen voor het hof van beroep te Brussel, dat zitting houdt in dit 

Justitiepaleis, gelet op de wachtlijsten van bepaalde burgerlijke kamers, na de inschrijving 

van hun zaak op de rol, geen pleitdatum meer bekomen binnen een redelijke termijn.  

Ik ben de mening toegedaan dat het Hof van Cassatie en zijn parket niet lijdzaam  vanop de 

zijlijn kunnen blijven toekijken in het belang van de burger die volgens de laatste 

regeerakkoorden niet alleen het recht heeft in veiligheid te leven, maar ook recht heeft op een 

snelle en efficiënte Justitie.   

In de memorie van toelichting bij de wet van 1 december 2013 wordt één van de 

doelstellingen van de hervormingen binnen de rechterlijke orde als volgt verwoord: 

"Het wegwerken van de achterstand en het sneller recht spreken: lange termijnen bij 

procedures en processen, en de onzekerheid daarover, zorgen voor onvrede bij de 

rechtsonderhorigen en het publiek en voor economische schade; ze doen velen aarzelen of 

afzien van rechtsprocedures en verstoren dus het algemeen rechtsgevoel. Ze vloeien voort uit 

te zware procedures, het misbruik ervan om de normale rechtsgang te belemmeren en het 

gebrek aan organisatorisch management van rechtszaken. Grotere efficiëntie en kortere 
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procedures zullen ertoe leiden dat de burger een betere toegang zal hebben tot het 

rechtssysteem."
4
 

De actuele tijdsgeest noopt de rechterlijke orde er dan ook toe de beschikbare middelen 

optimaal aan te wenden en alles in het werk te stellen om de gerechtelijke procedures sneller 

en efficiënter te laten verlopen. 

Volgens haar memorie van toelichting beoogt de zgn. "Potpourri I"  wet van 19 oktober 2015 

"het burgerlijk proces aan te passen aan de noden van de tijd, zodanig dat de procedures 

sneller en efficiënter verlopen zonder dat de kwaliteit van de rechtsbedeling vermindert." 

Daartoe grijpt de wet in,  zowel op de gerechtelijke organisatie, als op de rechtspleging. 

De aanpassingen van de rechtspleging strekken ertoe, enerzijds het aantal procedures te 

verminderen, "zodat justitie kan focussen op haar kerntaken", en anderzijds het burgerlijk 

proces "eenvoudiger en rationeler te maken." 
5
 

De rode draad doorheen deze verzameling van uiteenlopende maatregelen is het 

proceseconomisch gebruik van de middelen.  

In het licht van deze hervormingen stel ik Uw Hof vandaag voor om ook de burgerlijke 

cassatieprocedure aan te passen aan de noden van de tijd in het belang van de rechtzoekende 

die recht heeft op een snel en efficiënt verloop van zijn proces, maar ook in het belang van de 

hoven die in de 353 civiele zaken waarin Uw Hof jaarlijks een vernietiging uitspreekt de zaak 

na verwijzing in de meeste gevallen volledig opnieuw moeten laten herpleiten.             

De wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 

procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure beoogde reeds de 

vereenvoudiging en versnelling van de cassatieprocedure, de versterking van de tegenspraak 

voor het Hof en de bevestiging van het cassatieberoep zonder verwijzing in zeer specifieke 

gevallen.
6
 

Deze wet is zonder enige twijfel een eerste stap in de richting van de zich opdringende 

modernisering van de burgerlijke cassatieprocedure, maar volstaat m.i. niet. 

Aan de hand van onderhavige studie die ik recent heb laten uitvoeren door mevrouw de 

referendaris Julie del Corral, stel ik voor dat de burgerlijke cassatieprocedure op drie punten 

wordt bijgestuurd in het belang van de rechtzoekenden en vanuit de zich opdringende 

noodzaak de werklast van de appelrechters gevoelig te verminderen.  

Een eerste punt betreft de voor Uw Hof aangevoerde motiveringsgebreken op grond van 

artikel 149 van de Grondwet. 

Deze bepaling bevat de verplichting voor de rechter om elk vonnis met redenen te omkleden.  

                                                           
4
 Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2858/001, 6-9. 

5
 Mvt, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, p. 3-4 

6
 Voor een bespreking, zie het Jaarverslag van het Hof 2014, 129-146, www.cass.be 

http://www.cass.be/
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Deze rechterlijke motiveringsplicht houdt volgens de rechtspraak van Uw Hof in dat de 

rechter dient te antwoorden op de middelen die door de partijen in hun conclusies worden 

ingeroepen ter ondersteuning van hun vordering of verweer.
7 Deze rechtspraak vindt voortaan 

bevestiging in artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan het vonnis, op 

straffe van nietigheid, het antwoord dient te bevatten op de overeenkomstig artikel 744, eerste 

lid van het Gerechtelijk Wetboek uiteengezette middelen van de partijen.  

Wanneer de rechter nalaat te antwoorden op één of meerdere middelen die de partijen op 

correcte wijze hebben voorgedragen in hun conclusie, rijst de vraag of de bestreden beslissing 

vernietigd moet worden in het geval dat het onbeantwoorde middel juridisch niet gegrond 

blijkt te zijn.  

Tot op vandaag leidt een dergelijk motiveringsgebrek tot de vernietiging van de bestreden 

beslissing. Dat heeft tot gevolg dat de procedure veel langer duurt dan nodig, vermits dat 

middel de uitkomst van het geschil niet kan beïnvloeden. Het brengt tevens overbodige 

werklast met zich mee voor de verwijzingsrechter voor wie de zaak dient te worden 

hernomen. 

Reeds in het verleden zijn er stemmen opgegaan om de rechtspraak van het Hof op dit punt te 

wijzigen. Procureur-Generaal Lenaerts heeft zich reeds in die zin uitgesproken in zijn 

openingsrede van 2 september 1991: “de vraag kan worden gesteld of die [vorm]gebreken 

altijd doen blijken van een slechte rechtsbedeling en of zij wel een determinerende invloed op 

de beslissingen hebben gehad. Is er dan wel voldoende reden om die gebreken met 

vernietiging te bestraffen. Artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek bevat de gulden regel dat 

de rechter een proceshandeling in beginsel alleen dan nietig kan verklaren indien het 

aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de 

partij die de exceptie opwerpt. Deze bepaling is weliswaar niet toepasselijk op vonnissen en 

arresten. Maar zou zij de cassatierechtspraak niet kunnen inspireren om vernietiging wegens 

vormgebreken binnen redelijke grenzen te houden?”.
8
 Ook procureur-generaal Ganshof Van 

Der Meersch dacht reeds in diezelfde richting zoals blijkt uit zijn openingsrede van 3 

september 1973.
9
 

                                                           
7
 Bv. Cass. 8 februari 1980, AC 1979-80, nr. 353: “de omstandigheid dat een beslissing wettelijk zou zijn 

verantwoord, de mogelijkheid niet wegneemt dat diezelfde beslissing niet regelmatig zou zijn gemotiveerd, 

onder meer omdat ze, zoals eiseres ook in het middel voorhoudt, op een verweer niet zou antwoorden” ; Cass. 

23 december 1986, AR 9762, AC 1986-87, nr. 251. De rechter is daarentegen niet verplicht te antwoorden op    

beschouwingen in een conclusie waaruit de partij geen enkel rechtsgevolg afleidt en die noch een vordering, 

verweer of exceptie vormen (bv. Cass. 11 maart 1983, AR 3720, AC 1982-83, nr. 384; Cass. 27 juni 1985, AR 

7211, AC 1984-85, nr. 658) De verplichting van artikel 149 Grondwet elk vonnis met redenen te omkleden, 

houdt niet in dat de rechter moet antwoorden op elk argument dat tot staving van een middel is aangewend, 

zonder zelf een afzonderlijk middel te vormen (bv. Cass. 9 januari 1998, AR C.97.0467.F, AC 1998, 48; Cass. 

22 september 2015, AR P.14.0990.N, www.juridat.be).  
8
 Rede uitgesproken door procureur-generaal LENAERTS op de plechtige openingszitting van het Hof van 2 

september 1991, AC 1991, 7 e.v.  
9
 Rede uitgesproken door procureur-generaal W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH op de plechtige 

openingszitting van 3 september 1973, AC 1973, 39. 

http://www.juridat.be/
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Ik stel voor dat het Hof zelf het middel, dat ten onrechte onbeantwoord werd gelaten door de 

appelrechters, onderzoekt. Als blijkt dat het middel louter een rechtsvraag betreft die geen 

onderzoek van de feiten vergt, en het Hof oordeelt dat het standpunt van eiser in cassatie faalt 

naar recht, zal het Hof het aangevoerde motiveringsgebrek kunnen verwerpen bij gebrek aan 

belang.   

De eiser ondervindt geen nadeel van deze techniek. Het Hof antwoordt immers zelf op één of 

meerdere van de middelen die hij voor de appelrechters had ingeroepen. En als deze 

middelen juridisch niet gegrond blijken te zijn, konden zij in ieder geval de uitkomst van het 

geschil niet beïnvloeden.  

Steun hiervoor vinden we in de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie en de 

Nederlandse Hoge Raad.
10

 

Vanuit rechtsvergelijkend oogpunt, alsook om proceseconomische redenen, verdient het 

derhalve aanbeveling dat Uw Hof, voor zover een onderzoek van het (onbeantwoorde) 

middel geen onderzoek van de feiten vergt, zelf onderzoekt of het middel juridisch gegrond is 

en derhalve de uitkomst van het geschil kon beïnvloeden. Als dat niet het geval blijkt te zijn, 

valt het m.i. niet te verantwoorden om de bestreden beslissing om die enkele reden te 

vernietigen en de procedure zo nog langer te laten voortduren dan eigenlijk nodig is. De eiser 

heeft alsdan geen belang bij het cassatiemiddel en zijn recht van verdediging blijft 

gewaarborgd doordat het Hof zelf antwoordt op het door de appelrechters onbeantwoord 

gelaten middel. 

De positieve gevolgen van de voorgestelde koerswijziging in de rechtspraak van Uw Hof 

mogen niet worden onderschat in de strijd tegen procesrechtsmisbruik. 

Het zal de partijen immers doen inzien dat het geen zin meer heeft in hun conclusies voor de 

appelrechters een batterij aan middelen aan te voeren waarvan sommige juridisch geen steek 

houden in de hoop de appelrechters te verschalken in hun motiveringsplicht, met een grond 

tot cassatie tot gevolg. 

Door de uitermate belangrijke filterfunctie die de advocaten bij het Hof uitoefenen in het 

burgerlijk contentieux zal een gebrek aan antwoord op dergelijke lichtzinnig aangevoerde 

                                                           
10

 Frankrijk : bv. Cass.fr. 25 mei 1982, Bull.civ. I, nr. 187; Cass.fr. 9 maart 1983, Bull.civ. I, nr. 94; Cass.fr. 13 

april 1983, Bull.civ. I, nr. 119; Cass.fr. 6 december 1983, Bull.civ. I, nr. 288; Cass.fr. 19 februari 1985, 

Bull.comm. IV, nr. 70; Cass.fr. 16 november 1993, www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 17 januari 1995, 

www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 10 mei 2000, www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 9 april 2002, 

www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 13 juli 2005, www.legifrance.gouv.fr.; Cass.fr. 9 december 2015, 

www.legifrance.gouv.fr : “Attendu […] que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions de la 

société Costa Crociere , le moyen ne peut être accueilli en ce qu’il invoque l’absence d’action directe de Mme X 

… à l’encontre de cette société.” Nederland: bv. HR 6 december 1963, NJ 1964, nr. 43: “Dat deze grief erover 

klaagt dat het Hof onbesproken zou hebben gelaten de in de memorie van grieven vervatte stelling dat […] Dat 

deze grief faalt omdat de daarin omschreven, volgens de grief door het Hof niet besproken, stelling onjuist is en 

Duval bij die grief dus geen belang heeft”; HR 4 februari 2005, WFR 2005, 219; HR 28 oktober 2011, NJ 2011, 

503. In een andere zaak heeft de Hoge Raad het onbesproken gelaten verweer eerst zelf onderzocht om 

vervolgens te oordelen dat de stelling van de verzoeker een verweer vormde dat de rechtbank diende te 

bespreken (HR 3 november 2000, NJ 2000, 717). 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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grieven geen cassatieberoep meer kunnen verantwoorden, nu de balie zal anticiperen op de 

gewijzigde rechtspraak van Uw Hof. 

Het tweede meer fundamenteel punt waarop de burgerlijke cassatie procedure m.i. dient te 

worden bijgestuurd, betreft de noodzaak gezag van gewijsde te verbinden aan de 

uitgesproken vernietigingsarresten.   

Als uitgangspunt geldt dat wanneer het Hof van Cassatie een vonnis of arrest vernietigt en de 

zaak verwijst naar een rechter, deze verwijzingsrechter niet gebonden is door de beslissing 

van het Hof en de zaak dan ook opnieuw moet laten pleiten door de partijen. Alleen bij een 

tweede vernietiging op dezelfde gronden dient de (tweede) verwijzingsrechter zich naar de 

beslissing van het Hof te voegen wat betreft het door het Hof beslechte rechtspunt (art. 1120 

Ger.W.).  

Deze regel vindt men enkel nog terug in Frankrijk (art. L.431-4, tweede lid Code de 

l’organisation judiciaire), en voor zover ik kon vaststellen, in Roemenië en Libië. 

Daarentegen geldt in de andere landen de regel dat de beslissing van het Hof bindend is voor 

de verwijzingsrechter.  Zo ook in Nederland waar krachtens artikel 424 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering de rechter naar wie het geding is verwezen, de behandeling 

daarvan voortzet en beslist met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad. Deze 

bepaling wordt beschouwd als “een toepassing van het beginsel dat de lagere rechter 

gebonden is aan de uitspraak van de hogere rechter, voortvloeiend uit de hiërarchische 

geleding van onze rechterlijke macht. De regel is positief te waarderen vanuit het beginsel 

dat aan alle procedures een einde moet komen (lites finiri oportet) en dient de 

proceseconomie”.
11

 Een Nederlandse auteur merkt daarbij op dat “Wij hebben ons bij deze 

eenvoudige oplossing die aan de procederende partijen veel kosten bespaart, altijd wel 

bevonden.”.
12

 Het belang van de rechtzoekende wordt er derhalve hoger in het vaandel 

gedragen dan de soevereiniteit van de verwijzingsrechters.
13

  

Vanuit proceseconomische overwegingen gaan er ook bij ons meer en meer stemmen op om 

de arresten van het Hof bindend te maken voor de verwijzingsrechters. Acht auteurs hebben 

zich reeds in die zin uitgesproken.
14

  Een dergelijke vereenvoudigde procedure kan er immers 

                                                           
11

 B. WINTERS, De procedure na cassatie en verwijzing in civiele zaken, Tjeenk Willink Zwolle, 1992, 156. 
12

 D.J. VEEGENS, “Nieuw cassatierecht in Nederland”, TPR 1965, (177) 194. 
13

 D.J. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 22. 
14

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 579, nr. 22 e.v.; J. RUTSAERT, “Hof van 

Cassatie en ideaal opperste gerechtshof”, RW 1981-82, (2089) 2098; B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is 

Cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur, Gent, Story-

Scienta, 1997, 17; I. VEROUGSTRAETE, “Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)” in Preadviezen over de 

werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 166, nr. 35; R. DE 

CORTE, “De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie” in Hof van Cassatie – 175
e
 verjaardag, Brussel, Larcier, 

2008, 164, nr. 61: “Het wordt nog steeds als een heilige regel aanvaard dat de rechter naar wie het Hof van 

Cassatie een zaak verwijst na cassatie, niet gebonden is door de uitspraak van het hoogste hof. […] Een 

dergelijke historische regel kan in de huidige maatschappelijke juridische context moeilijk overeind blijven.”; 

B. DECONINCK en P. TAELMAN, “Rechtsmiddelen moeten efficiënter”, TPR 2012, 57, nr. 38; I. 

VEROUGSTRAETE, “Van cassatie naar revisie” in B. DAUWE, E. DE GRYSE, B. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN 

LINT (eds.), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2012, 457-458, nr. 17; A. FETTWEIS, 

“L’économie procédurale dans la procédure en cassation en matière civile” in J.-P. BUYLE, M. CASTIN, P. 
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toe leiden dat minder zaken worden behandeld buiten de redelijke termijn van artikel 6 

EVRM. De auteurs wijzen er verder op dat één enkele cassatieprocedure ook het belang van 

de rechtsonderhorigen dient, die daardoor veel tijd zouden besparen, alsook de kosten van 

een tweede vernietiging. Bovendien zou de werklast van de hoven en rechtbanken gevoelig 

verminderd worden nu zij thans in geval van vernietiging als verwijzingsrechter de zaak 

volledig opnieuw moeten laten pleiten ook al heeft Uw Hof uitspraak gedaan over de in het 

geding zijnde rechtsvraag. 

Tenslotte valt niet in te zien waarom de verweerder in cassatie na een vernietigingsbeslissing 

van het Hof nog de mogelijkheid moet krijgen om het door het Hof ingenomen standpunt te 

laten toetsen door een ander hof van beroep, terwijl de eiser in cassatie diezelfde 

mogelijkheid wordt ontzegd wanneer het Hof zijn cassatieberoep verwerpt op grond dat het 

aangevoerde middel faalt naar recht. In dit laatste geval hakt het Hof de juridische  knoop 

immers onmiddellijk door zonder dat een ander hof van beroep in de procedure wordt 

betrokken. 

Er bestaan vandaag reeds heel wat uitzonderingen op de regel dat de beslissing van het Hof 

de verwijzingsrechter niet bindt. Zo bepaalt artikel 1109/1 van het Gerechtelijk Wetboek dat 

ingeval het Hof een beslissing betreffende de bevoegdheid vernietigt, het Hof de zaak zo 

nodig verwijst naar de bevoegde rechter die hij aanwijst en dat de beslissing betreffende de 

bevoegdheid, de rechter naar wie de zaak wordt verwezen, bindt.
15

 Een tweede uitzondering 

vinden we terug in artikel 1110, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat 

wanneer cassatie wordt uitgesproken in een zaak bedoeld als in artikel 609, 2°, de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State waarnaar de zaak verwezen is, zich voegt naar de 

beslissing van het Hof betreffende het door het Hof beslechte rechtspunt.
16

 Wat betreft de 

vernietiging van een beslissing van een tuchtrechtscollege bepaalt artikel 1121/5 van het 

Gerechtelijk Wetboek dat de zaak na cassatie naar hetzelfde, doch anders samengestelde 

tuchtrechtscollege wordt verwezen en dat dit tuchtrechtscollege zich voegt naar de beslissing 

van het Hof betreffende het door het Hof beslechte rechtspunt.
17

 Als verantwoording hiervoor 

                                                                                                                                                                                     
HENRY, F. JONGEN, P. MARTENS, D. MATRAY en F. RINGELHEIM (eds.), Contestation, combats et utopies. Liber 

amicorum Christine Matray, Brussel, Larcier, 2015, (155) 172. 
15

 Artikel 1109/1 Ger.W. werd eerst ingevoegd bij wet van 10 april 2014 (BS 15 mei 2014) en vormt een 

bevestiging van de rechtspraak van het Hof (Cass. 22 september 2005, AR C.03.0427.N, AC 2005, nr. 456; 

Cass. 6 februari 2009, AR C.07.0341.N, AC 2009, nr. 101). Voor een toepassing van die bepaling na de 

invoeging ervan bij wet van 10 april 2014 zie Cass. 13 maart 2015, AR C.14.0247.N, AC 2015, nr. 192: 

“verwijst de zaak terug naar het hof van beroep te Brussel, anders samengesteld, dat zich zal gedragen, wat de 

bevoegdheid betreft, naar de beslissing van het Hof”. 
16

 Deze bepaling werd eveneens ingevoegd bij wet van 10 april 2014 (BS 15 mei 2014), maar zie reeds art. 33, 

derde lid, RvS-wet: “Bij cassatie van het arrest (of van de beschikking bedoeld in artikel 20, §3) (waarbij de 

(afdeling bestuursrechtspraak) beslist van de vordering geen kennis te kunnen nemen omdat die kennisneming 

tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheden behoort,) verwijst het Hof de zaak naar de uit andere leden 

samengestelde (afdeling bestuursrechtspraak) die zich naar de beslissing van het Hof schikt wat het rechtspunt 

betreft waarover het uitspraak heeft gedaan.” 
17

 Ook deze bepaling werd eerst ingevoegd bij wet van 10 april 2014 (BS 15 mei 2014). Toepassingen daarvan 

vinden we bijvoorbeeld in volgende arresten: Cass. 12 februari 2015, AR D.14.0011.F, AC 2015, nr. 108: “La 

Cour […] Renvoie la cause devant le conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des architectes, 

autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle”; Cass. 27 

november 2015, AR D.15.0011.F, www.juridat.be: “La Cour […] Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le 

http://www.juridat.be/
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wordt aangevoerd dat het weinig zin heeft om een dubbele verwijzing toe te passen als er 

maar één rechtscollege is op een bepaald niveau en er bijgevolg moeilijkheden kunnen rijzen 

bij de samenstelling van dat rechtscollege na een tweede verwijzing.
18

 Een laatste 

uitzondering betreft de arresten van het Hof waarin het Hof bij de uitleg en toepassing van 

een Europese norm de rechtspraak van het Hof van Justitie over die norm in zijn arrest 

integreert. In dat geval is het arrest van het Hof bindend voor de rechter naar wie de zaak 

wordt verwezen. Hetzelfde geldt wanneer het Hof in zijn arrest het antwoord verwerkt van 

het Grondwettelijk Hof op een prejudiciële vraag. De rechter waarnaar de zaak wordt 

verwezen, zal door die uitleg gebonden zijn.
19 

In het licht daarvan rijst de vraag waarom niet alle beslissingen van het Hof bindend zouden 

moeten zijn voor de verwijzingsrechter.    

Vanuit rechtshistorisch oogpunt lijken daar alvast geen bezwaren tegen te vinden.  

Het wetsvoorstel, dat geleid heeft tot de wet van 7 juli 1865, om het tweede 

vernietigingsarrest van het Hof bindend te maken voor de verwijzingsrechter i.p.v. door 

middel van een interpretatieve wet een einde te stellen aan het geschil, was destijds overigens 

evenzeer ingegeven door de overweging sneller een einde te kunnen maken aan het geschil: 

“ce système permet à l’autorité judiciaire de terminer par elle-même, et sans un trop long 

retard, les procès dont elle est saisie ; il conserve à la cour de cassation sa haute destination 

et son influence légitime sur les corps dont elle doit être régulateur ; il lui maintient le droit 

de prononcer le dernier mot chaque fois qu’une contestation soumise aux tribunaux rend 

nécessaire la déclaration du sens de la loi ; il laisse aux cours d’appel le pouvoir d’apprécier 

souverainement le point de fait, de statuer au fond, c’est-à-dire d’appliquer au fait le droit 

reconnu ; il réserve enfin, au législateur, l’interprétation de la loi par voie d’autorité, dans 

les cas où le besoin de cette interprétation est réellement constaté.”
20

   

                                                                                                                                                                                     
conseil d’appel d’expression française de l’Ordre des médecins, autrement composé, qui se conformera à la 

décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle”. De regel dat de arresten van het Hof bindend zijn in 

tuchtzaken was reeds terug te vinden in diverse wetgevingen, bv. art. 9, §7 Kaderwet van 3 augustus 2007 

betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, BS 18 september 2007; oud art. 8, derde lid Wet van 22 

april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten, BS 11 mei 1999; oud art. 23, 

vierde lid Koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers, BS 14 november 

1967; oud art. 23, vierde lid, Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der 

Geneesheren, BS 14 november 1967; art. 19, tweede lid Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut 

voor bedrijfsjuristen, BS 4 juli 2000; oud art. 12 Wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der 

Dierenartsen, BS 14 januari 1951. 
18

 Advies van de Raad van State bij Ontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 25 juli 1938 tot 

oprichting van een Orde der geneesheren, van de wet van 19 mei 1949 tot oprichting van de Orde de apothekers 

en van de wet van 19 december 1950 tot oprichting van de Orde der dierenartsen, Parl.St. Senaat 1959-60, nr. 

337, 6-7.   
19

 I. VEROUGSTRAETE, “Van cassatie naar revisie” in B. DAUWE, E. DE GRYSE, B. DE GRYSE, B. MAES en K. 

VAN LINT (eds.), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2012, 458, nr. 18.  
20

 Memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 7 juli 1865 dat de artikelen 23, 24 en 25 van de Wet op de 

rechterlijke organisatie van 4 augustus 1832 opheft en vervangt door nieuwe bepalingen, Pasin. 1865, (215) 

218.  
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Het grootste punt van kritiek op mijn voorstel zal zijn dat door het bindend maken van de 

arresten van het Hof de dialoog tussen het Hof en de hoven en de rechtbanken wordt 

uitgesloten en hierdoor de ontwikkeling van de rechtspraak wordt tegengegaan.    

Dat punt van kritiek werd destijds echter ook reeds aangevoerd tegen het wetsvoorstel om bij 

een tweede vernietiging de beslissing van het Hof bindend te maken voor de 

verwijzingsrechter en toch heeft men dat systeem doorgevoerd omdat alleen de (tweede) 

verwijzingsrechter gebonden is door de beslissing van het Hof. Alle andere rechters, alsook 

de verwijzingsrechter, blijven immers vrij zijn om in alle andere hangende en toekomstige 

zaken anders te beslissen, zodat discussie over dat rechtspunt mogelijk blijft.
21

 

Aan de regel op grond waarvan de hoven en de rechtbanken niet gebonden zijn door de 

rechtspraak van het Hof, wordt m.a.w. niet geraakt. Die regel is en blijft onontbeerlijk om de 

rechtsvinding en de evolutie van het recht te waarborgen en moet ons hoeden voor 

rechtsverstarring.
22

 

De dialoog tussen het Hof en de hoven en de rechtbanken wordt dus niet uitgesloten. 

Integendeel, als de hoven en de rechtbanken het oneens zijn met de beslissing van het Hof zal 

er meestal wel op korte termijn een nieuwe gelegenheid voor de rechter komen om 

desgevallend in te gaan tegen de beslissing van het Hof zodat de rechtskwestie opnieuw aan 

het Hof kan worden voorgelegd.  Het Hof kan alsdan, vaststellend dat zijn eerste arrest de 

gerechtelijke vrede niet heeft tot stand gebracht, de rechtskwestie aan een nieuw onderzoek 

onderwerpen met kennis van de intussen tot uiting gekomen kritieken in de rechtspraak en de 

rechtsleer, m.a.w. op een ogenblik dat de zaak rijp is en de feitenrechter en het Hof derhalve 

niet meer lijnrecht tegenover mekaar staan, zoals dat meestal wel het geval is bij een tweede 

cassatieberoep in dezelfde zaak. Er bestaat alsdan ook meer kans dat het Hof op zijn 

rechtspraak, die immers enkel door een gewoon arrest vastligt, zou terugkomen, deze keer 

uiteraard in voltallige zitting.
23

 

                                                           
21

 Brief van procureur-generaal LECLERCQ van 26 november 1844, BJ 1856, (1409) 1423: “A l’exception de la 

cour à laquelle une affaire sera renvoyée après une seconde cassation, toutes les cours et tous les tribunaux 

conservent la plénitude de pouvoir pour prononcer sur toutes les questions que soulèvent les causes portées 

devant eux. Cette cour, de son côté, la conserve dans toutes les affaires autres que celle qui lui est renvoyée et 

même dans cette affaire, elle la conserve non-seulement pour le point de fait, mais encore pour tous les points 

de droit étrangers à la question qu’a résolue la cour de cassation. Si elle est liée sur ce dernier point, elle perd, 

non ses pouvoirs, […] mais le pouvoir d’interpréter la loi sur ce point dans la cause qui lui est renvoyée, or, 

aucune disposition de la constitution ne lui assure ce pouvoir ; […] le législateur ne doit à cet égard consulter 

que les besoins du service public.”   
22

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 579.  
23

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 579-580, nr. 22; J. RUTSAERT, “Hof van 

Cassatie en ideaal opperste gerechtshof”, RW 1981-82, (2089) 2098; I. VEROUGSTRAETE, “Cassatie in civiele 

zaken (Belgisch recht)” in Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgevers, 2007, 166, nr. 35; R. DE CORTE, “De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie” in Hof van 

Cassatie – 175
e
 verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 165, nr. 63; A. FETTWEIS, “L’économie procédurale dans la 

procédure en cassation en matière civile” in J.-P. BUYLE, M. CASTIN, P. HENRY, F. JONGEN, P. MARTENS, D. 

MATRAY en F. RINGELHEIM (eds.), Contestation, combats et utopies. Liber amicorum Christine Matray, Brussel, 

Larcier, 2015, (155) 172. 
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De dialoog tussen het Hof en de verwijzingsrechter na cassatie dient bovendien zeer sterk te  

worden gerelativeerd.  

Uit de praktijk blijkt dat de rechtbanken en hoven zich nagenoeg steeds neerleggen bij de 

uitspraak van het Hof.  Uit de statistieken van het Hof blijkt dat het Hof in de periode van 1 

januari 1995 tot en met 7 november 2016 niet minder dan 7767 vernietigingen heeft 

uitgesproken in niet-penale zaken, waarvan slechts 16 zaken op grond van artikel 1119 van 

het Gerechtelijk Wetboek opnieuw voor de verenigde kamers werden gebracht.
24

  

In de 16 gevallen waarin het Hof zich in verenigde kamers een tweede maal heeft 

uitgesproken over dezelfde zaak, is het Hof overigens slechts in 2 gevallen op zijn eerdere 

uitspraak  teruggekomen.
25

  

In Frankrijk blijkt die dialoog veel meer aanwezig te zijn, wat zou kunnen verklaren waarom 

de Franse wetgever vasthoudt aan het systeem van een tweede verwijzing. Immers, uit een 

studie blijkt dat in de periode van 1 januari 2003 tot 4 december 2013 het Franse Hof in niet 

minder dan 50,91% van de gevallen is teruggekomen op zijn rechtspraak.
26

   

Uit de vaststelling dat Uw Hof de voorbije 22 jaren 7.767 vernietigingen heeft uitgesproken 

in burgerlijke zaken, maar slechts 16 zaken in verenigde kamers heeft behandeld, blijkt 

mathematisch dat de rechtspraak van Uw Hof de facto nagenoeg steeds wordt gevolgd door 

de hoven en de rechtbanken en dat de beslissingen van Uw Hof derhalve zeer gezaghebbend 

zijn. Uw Hof draagt daar zelf ook toe bij doordat het slechts zelden op zijn eerdere 

rechtspraak terugkomt. Het bindend maken van de arresten van Uw Hof voor de 

verwijzingsrechter kan derhalve geen  revolutie met zich meebrengen.    

Wij moeten daarentegen oog hebben voor de negatieve gevolgen van het huidige systeem die 

nefast zijn voor zowel de werklast van de hoven en de rechtbanken als de partijen die 

betrokken zijn in het geschil.   

Immers, onder het huidige systeem dient de verwijzingsrechter in geval van vernietiging de 

zaak volledig opnieuw te behandelen en te laten pleiten door de partijen. Uit de reeds 

geciteerde cijfers blijkt dat het Hof de voorbije 22 jaren 7767 vernietigingen heeft 

uitgesproken, wat neerkomt op een gemiddelde van 353 vernietigingen per jaar. Met andere 

woorden: ieder jaar dienen gemiddeld 353 zaken volledig opnieuw te worden behandeld door 

                                                           
24

 Cass.  13 december 1996, F.96.0059.N, onuitg.; Cass. 3 juni 1999 AR C.98.0081.F, AC 1999, nr. 330; Cass. 1 

april 2004, AR C.01.0211.F-C.01.0217.F, AC 2004, nr. 174; Cass. 23 oktober 2006, AR S.05.0010.F, AC 2006, 

nr. 501; Cass. 14 november 2008, F.06.0129.N, AC 2008, nr. 635; Cass. 11 maart 2010, F.09.0069.N, AC 2010, 

nr. 176; Cass. 15 oktober 2010, F.09.0148.N, AC 2010, nr. 609; Cass. 8 maart 2013, AR C.11.0770.N, AC 2013, 

nr. 157; Cass. 22 november 2013, F.10.0036.F, AC 2013, nr. 629; Cass. 23 januari 2014, AR C.12.0356.N, AC 

2014, nr. 56; Cass. 23 januari 2014, D.12.0010.N, AC 2014, nr. 57; Cass. 13 juni 2014, AR C.13.0184.F, AC 

2014, nr. 427; Cass. 19 juni 2015, AR C.14.0150.N, www.juridat.be; Cass. 29 oktober 2015, AR C.14.0305.N, 

www.juridat.be; Cass. 14 december 2015, AR S.14.0082.F, www.juridat.be; Cass. 28 april 2016, F.15.0078.N-

F.16.0003.N, www.juridat.be.  
25

 Het gaat om volgende twee gevallen: Cass. 14 november 2008, F.06.0129.N, AC 2008, nr. 635; Cass. 22 

november 2013, AR F.10.0036.F, AC 2013, nr. 629. 
26

 Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union, “Questionnaire – The 

relations between the Supreme Courts and the Lower Courts”, onuitg. 

http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
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de appelrechters, wat voor hen uiteraard een belangrijke werklast met zich meebrengt, dit 

terwijl de hoven van beroep te kampen hebben met een gerechtelijke achterstand, en het 

daardoor in bepaalde kamers quasi onmogelijk wordt voor de partijen om hun zaak binnen 

een redelijke termijn te laten vaststellen.  

Een tweede nadeel van het huidig systeem bestaat er in dat de procedure veelal onnodig lang 

aansleept en aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor de partijen.  

Ten slotte blijft er onder het huidige systeem lange tijd onzekerheid bestaan over hoe het Hof 

zich uiteindelijk zal uitspreken over de rechtskwestie, terwijl het Hof precies tot taak heeft 

rechtszekerheid te brengen. 

Uit een nota opgesteld door de heer advocaat-generaal Michel Nolet de Brauwere in overleg 

met de heer advocaat-generaal Damien Vandermeersch, en de heer ere-procureur-generaal 

Marc De Swaef, blijkt dat de voorgestelde modernisering in belangrijke mate kan worden 

doorgetrokken naar de strafprocedure. 

Ook wat de penale procedure betreft, lijkt het ons voor de hand te liggen om de door uw Hof 

uitgesproken vernietigingsarresten bindend te maken voor de verwijzingsrechter wat betreft 

de beslissing over de rechtsvraag. 

Uit de statistieken van het Hof blijkt immers dan er sedert 1 januari 1995 5088 

vernietigingsarresten werden uitgesproken in strafzaken, terwijl er in dezelfde periode slechts 

7 arresten werden gewezen in verenigde kamers. In geen enkele van deze arresten is Uw Hof 

teruggekomen op zijn rechtspraak. Deze cijfers spreken voor zich. 

Op burgerlijk en penaal vlak samen werden er bijgevolg sedert 1 januari 1995 slechts 23 

zaken behandeld in Verenigde Kamers terwijl er in totaal 12.855 vernietigingsarresten 

werden uitgesproken. Nu het Hof slechts in 2 gevallen op haar rechtspraak is teruggekomen, 

impliceert zulks dat eiser in cassatie in de overige 21 zaken die behandeld werden in 

verenigde kamers, na de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep nog 4 bijkomende 

procedures heeft moeten voeren om een definitieve beslissing te bekomen ingevolge het 

ingediend cassatieberoep. 

In de mate waarin deze lijdensweg met de hieraan verbonden kosten, partijen afschrikt om 

cassatieberoep in te stellen, belemmert hij het fundamenteel recht op toegang tot Uw Hof en 

hypothekeert hij aldus de essentiële taak van Uw Hof, nl. de controle op de wettigheid van de 

in laatste aanleg gewezen beslissingen in al de gevallen waarin zulks zich opdringt, ongeacht 

de financiële draagkracht van de procespartijen. 

Het voorstel om de verwijzingsrechter reeds na de eerste vernietiging te verplichten zich bij 

de zienswijze van het Hof neer te leggen, werd reeds eerder geformuleerd, namelijk bij de 

bespreking van het wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek.
27

  De commissie achtte 

                                                           
27

 Verslag namens de Commissie voor de Justitie bij het Wetsontwerp houdende het Gerechtelijk Wetboek, 

Parl.St. Kamer 1966-67, nr. 59/49, 163.  
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het raadzaam om eerst het advies in te winnen van de eerste voorzitter en de procureur-

generaal bij het Hof. Zij achtten een wijziging van de artikelen 1119, eerste lid en 1120 van 

het ontwerp van het Gerechtelijk Wetboek echter niet wenselijk. De enige reden welke het 

advies daartoe aanvoerde, was dat “het nuttig is, vanuit het oogpunt van de juiste uitlegging 

van de wetten, dat de gerechten naar welke bij cassatie-arresten zal worden verwezen, deze 

arresten kunnen controleren. […] Het nut van deze controle door de rechter in feitelijke 

aanleg […] zal nog duidelijker aan de dag komen na het in werking treden van het 

Gerechtelijk Wetboek, aangezien het Hof vanaf dan drie kamers zal omvatten waardoor het 

risico dat de beslissingen van ’s Hofs kamers divergenties vertonen nadrukkelijker zal 

worden”.
28

 

Het tijdsverloop heeft inmiddels uitgewezen dat de eerste voorzitter en de procureur-generaal 

uitgingen van een scenario dat zich in de praktijk niet heeft voorgedaan.
29

 Zoals gezegd, 

blijkt uit het aantal terechtzittingen van de verenigde kamers dat de controle van de arresten 

van het Hof door de hoven en de rechtbanken verwaarloosbaar is, zodat dit geen argument 

kan zijn voor het behoud van het huidige systeem. De rechtspraktijk leert ons integendeel dat 

het overbodig is om die controle in dezelfde zaak te laten uitoefenen. Het volstaat dat die 

controle later nog kan worden uitgevoerd, desgevallend door andere hoven of rechtbanken.  

In 2008 werd datzelfde voorstel geformuleerd, ditmaal door de toenmalige procureur-

generaal bij het Hof van Cassatie, J.-Fr. Leclercq, die in zijn verslag van 2008 aan het 

Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie de pertinente vraag heeft gesteld "of deze 

omslachtige procedure, die de rechtspleging in zeer aanzienlijke mate verlengt, nog wel 

verzoenbaar is met de vereiste van de behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn 

en of er niet dient nagedacht te worden over een meer proceseconomische regeling waarbij 

de verwijzingsrechter, reeds na een eerste cassatie, doch enkel wat de beslissing over het 

beslechte rechtspunt betreft, zich naar de beslissing van het Hof van Cassatie dient te 

voegen." Een oplossing zou er volgens hem in kunnen bestaan het artikel 1119 van het 

Gerechtelijk Wetboek op te heffen en artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek te 

vervangen door de volgende tekst: “Wordt de beslissing waartegen het cassatieberoep is 

gericht, vernietigd, dan voegt de feitenrechter naar wie de zaak is verwezen, zich naar de 

beslissing van het Hof van Cassatie betreffende het door dat Hof beslechte rechtspunt.".
30

  

Dit voorstel kan alleen maar worden bijgetreden.      

We kunnen besluiten dat mijn voorstel om de arresten van het Hof bindend te maken voor de 

verwijzingsrechter, niet alleen de werklast van de hoven gevoelig zal doen verminderen, maar 

ook onze cassatieprocedure meer zal doen aansluiten bij de procedure zoals die in de meeste 

West-Europese landen geldt. De dialoog met de hoven en de rechtbanken zal daardoor niet 

worden uitgesloten, maar er zal wel sneller een einde komen aan het geschil, zodat dit de 

                                                           
28

 Bijlage V bij het verslag namens de Commissie voor de Justitie bij het Wetsontwerp houdende het 

Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Kamer 1966-67, nr. 59/49, 311.   
29

 Zie ook A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 582.  
30

 Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing of de 

interpretatie ervan hebben opgeleverd. Verslag 2008 van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie  aan het 

Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 844/2, 14. 
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partijen heel wat tijd en kosten bespaart en de Staat minder risico loopt om  te worden 

veroordeeld wegens overschrijding van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM.   

Ten slotte zou mijn voorstel met zich meebrengen dat aan de arresten van Uw Hof dezelfde 

draagwijdte wordt toegekend als aan de arresten van de andere hoogste rechtscolleges van 

ons land, namelijk het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.
31

 Ook wat de procedure van 

het Benelux-Gerechtshof betreft, is in artikel 5.26 van de ontwerp verordening 

procesreglementering voorzien dat indien de zaak na vernietiging wordt verwezen, de tweede 

kamer gebonden is aan de beslissing over de rechtsvragen die door de eerste kamer zijn 

afgedaan.
32

 

Tenslotte rijst nog de vraag of de zaak alsdan dient te worden teruggestuurd naar de rechter 

die de vernietigde beslissing heeft gewezen, dan wel dat de zaak dient te worden verwezen 

naar een andere rechter, zoals nu ook het geval is. Zowel in Nederland als in Duitsland, waar 

de beslissingen van het hoogste gerechtshof bindend zijn voor de verwijzingsrechter, geldt als 

regel dat het geding verwezen wordt naar de rechter wiens uitspraak vernietigd wordt.  

In beide landen kan het hoogste gerechtshof echter beslissen de zaak alsnog te verwijzen naar 

een andere rechter, wat in de praktijk ook meestal gebeurt, zodat de vraag dient te worden 

gesteld of een verwijzing naar dezelfde rechter in alle gevallen wel opportuun is.  

Het is m.i. daarom wenselijk dat Uw Hof desbetreffend de keuze wordt gelaten zoals dat ook 

het geval is op strafgebied (cf. het nieuw art. 435 van het Wetboek van Strafvordering). 

Vanuit de hoven van beroep en onze balie werd mij gewezen op de wenselijkheid om in het 

beschikkend gedeelte van de vernietigingsarresten van Uw Hof de omvang van de cassatie zo 

mogelijk nog duidelijker te preciseren. De interpretatiemoeilijkheden op dit vlak leiden er 

thans toe dat de zaken voor de verwijzingsrechter doorgaans volledig opnieuw worden 

gepleit, terwijl Uw Hof over de mogelijkheid beschikt op dit vlak meer richtinggevend te 

zijn. 

De noodzaak tot afbakening van de betwisting ingevolge het door Uw Hof uitgesproken 

vernietigingsarrest dringt zich nog meer op wanneer dat arrest bindend zou worden voor de 

verwijzingsrechter wat betreft het door Uw Hof beslechte rechtspunt. 

De precieze omschrijving van de omvang van de cassatie zal de in het ongelijk gestelde 

verweerder meteen doen inzien of het al dan niet nog zin heeft verder te procederen voor de 

verwijzingsrechter, die zich wat de toe te passen rechtsregels betreft, hoe dan ook zal dienen 

te gedragen naar de beslissing van Uw Hof. 

                                                           
31

 Wanneer de Raad van State als cassatierechter optreedt bepaalt art. 15 RvS-wet dat de administratieve 

rechtscolleges waarnaar de Raad van State de zaak na een arrest van nietigverklaring heeft verwezen, gedragen 

zich naar dit arrest ten aanzien van het daarin beslechte rechtspunt. Wat het Grondwettelijk Hof betreft, bepaalt 

artikel 28 Bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof dat het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld 

evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, zich voor de oplossing van het geschil naar 

aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld, moeten voegen naar het arrest van het 

Grondwettelijk Hof. 
32

 Art. 5.26 Ontwerp verordening procesreglementering Benelux-Gerechtshof. 
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Het bindend maken van de vernietigingsarresten van Uw Hof met de hieraan gekoppelde 

voorspelbaarheid van de beslissing van de verwijzingsrechter, zal in vele gevallen de 

verweerder doen afzien van het opstarten van de procedure voor de verwijzingsrechter bij 

gebrek aan een redelijke kans tot succes. De verweerder zal er veeleer de voorkeur aan 

gegeven een dading te sluiten over de zaak om nutteloze kosten en tijd te besparen. 

Mijn voorstel sluit aan met dat van auteur R. DE CORTE die in zijn bijdrage “De eerste 175 

jaar van het Hof van Cassatie” de volgende pertinente overweging maakt: “Het wordt nog 

steeds als een heilige regel aanvaard dat de rechter naar wie het Hof van Cassatie een zaak 

verwijst na cassatie, niet gebonden is door de uitspraak van het hoogste hof. […] Een 

dergelijke historische regel kan in de huidige maatschappelijke juridische context moeilijk 

overeind blijven.”
33

 

Het derde punt waarop de civiele cassatieprocedure kan worden gemoderniseerd, betreft de 

mogelijkheden voor het Hof om te vernietigen zonder verwijzing.  

Krachtens artikel 147 van de Grondwet mag het Hof van Cassatie niet in de beoordeling van 

de zaken zelf treden. 

Toch komt het voor dat het Hof, hoewel het niet in de beoordeling van de zaak mag treden, 

de zaak niet terugverwijst naar de hoven en de rechtbanken; inzonderheid in de gevallen 

waarin er na de vernietiging niets meer te beslissen valt, gebeurt het dat het Hof de zaak niet 

terugverwijst.
34

 

Bijvoorbeeld wanneer het Hof een arrest vernietigt omdat de appelrechters een niet 

ontvankelijk hoger beroep tegen een in laatste aanleg gewezen vonnis ten onrechte 

ontvankelijk hebben verklaard. Immers, ingevolge de vernietiging van het bestreden arrest 

krijgt het vonnis van de eerste rechter zijn volle uitwerking.
35

 Hetzelfde geldt wanneer het 

Hof een arrest vernietigt omdat het tegenstrijdig is met een eerste arrest van de appelrechters 

dat reeds gezag van gewijsde heeft.
36

 Het Hof heeft in het verleden ook nagelaten te 

                                                           
33

 R. DE CORTE, “De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie” in Hof van Cassatie – 175
e
 verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 164, nr. 61. 
34

 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 569, nr. 4 e.v.; G. BLOCK, Les fins de 

non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 401, nr. 204; I. VEROUGSTRAETE, “Cassatie in civiele 

zaken (Belgisch recht)” in Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, Boom 

Juridische Uitgevers, 2007, 164, nr. 33; G. BOULARBAH, O. CAPRASSE, G. DE LEVAL, e.a., Droit judiciaire. 

Tome 2. Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 1004.  
35

 Bv. Cass. 1 juli 1886, Pas. 1886, 286; Cass. 24 maart 1892, Pas. 1892, 131; Cass. 16 januari 1896, Pas. 1896, 

73; Cass. 27 april 1911, Pas. 1911, 221. 
36

 Bv. Cass. 4 augustus 1840, Pas. 1837-1840, 450: “Attendu que quelque indéfinis que soient les termes de 

l’article 17 de la loi du 4 août 1832, suivant lesquels la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, 

et renvoie après cassation le fond du procès à la Cour ou au tribunal qui doit en connaître, cette disposition est 

cependant soumise à une exception résultant de l’essence même des choses, c’est qu’il ne peut y avoir lieu à 

renvoi lorsque le fond est de nature telle qu’il se trouve nécessairement jugé par l’arrêt même qui casse le 

jugement attaqué, comme dans les cas prévus aux §§ 5 et 6 de l’article 429 du Code d’instruction criminelle ; 

qu’il en est de même au cas où la Cour casse une décision contraire à un jugement passé en force de chose 

jugée, et précédemment rendu entre les mêmes parties et sur le même objet ; qu’en pareil cas le fonds du procès 

consiste uniquement dans la question de savoir s’il y a entre la décision attaquée et le jugement précédemment 

rendu et passé en force de chose jugée une contrariété telle que la décision ne puisse être maintenue ; que pour 
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verwijzen wanneer het een arrest vernietigt wegens onbevoegdheid of machtsoverschrijding 

van de appelrechters
37

 of wanneer blijkt dat de zaak ab initio niet geldig aanhangig werd 

gemaakt
38

 of wanneer de appelrechters een verjaarde vordering gegrond hebben verklaard
39

. 

Andere voorbeelden van gevallen waarin er niets meer te beslissen valt, zijn de vernietiging 

van een veroordeling tot de kosten wanneer wettelijk gezien er geen kosten verschuldigd 

waren
40

, de vernietiging van een veroordeling tot een tuchtsanctie in beroepsorden waar het 

opleggen van een tuchtsanctie niet mogelijk is, de vernietiging van een interpretatief arrest 

dat ultra vires is gewezen
41

, of nog, wanneer het Hof beslist dat de hoven en de rechtbanken 

geen rechtsmacht hebben omdat een arbitraal beding dient te worden toegepast. 

Deze uitzondering op de verwijzingsplicht kan niet als strijdig worden gezien met de 

bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek, noch met het Grondwettelijk verbod om niet in de 

beoordeling van de zaak zelf te treden. Immers, aangezien er in bovenstaande gevallen niets 

meer te beslissen valt en door de verwijzingsrechter aldus geen rechtsregel meer zou moeten 

worden toegepast op de feiten, kan men moeilijk beweren dat het Hof, door niet te verwijzen, 

in de beoordeling van de zaken zelf treedt. Bovendien bestaat er in bovenstaande gevallen 

weinig tot geen nood aan een dialoog met de hoven en rechtbanken, zodat ook artikel 1119 

van het Gerechtelijk Wetboek er niet aan in de weg staat dat het Hof de zaak vernietigt 

zonder verwijzing.
42

  

Voorzitter Storck wijst erop dat er in civiele zaken echter geen enkel recent voorbeeld meer 

kan worden teruggevonden van een vernietiging zonder verwijzing, wat volgens hem 

aantoont dat het Hof trouw wenst te blijven aan zijn grondwettelijke opdracht om niet in de 

beoordeling van de zaak zelf te treden.
43

 Voorzitter Storck lijkt zich hiermee aan te sluiten bij 

de stelling van procureur-generaal Leclercq, volgens dewelke na een vernietigingsarrest van 

het Hof er altijd nog iets te beslissen valt. Immers, de rechter dient alsdan nog te beslissen 

over de vorderingen van de partijen en de kosten.
44

   

                                                                                                                                                                                     
lors la Cour de cassation ne peut, d’après l’essence même des choses, casser cette décision sans juger le fond, 

et par une conséquence ultérieure elle ne peut, en prononçant cette cassation, renvoyer le fond dans l’espèce 

actuelle devant la députation permanente d’un autre conseil provincial”; Cass. 17 juli 1879, Pas. 1879, 360. 
37

 Bv. Cass. 17 november 1853, Pas. 1854, 33; Cass. 21 oktober 1875, Pas. 1875, 383 ; Cass. 18 juli 1878, Pas. 

1878, 354 ; Cass 20 november 1890, Pas. 1891, 15; Cass. 26 december 1890, Pas. 1891, 31; Cass. 13 december 

1894, Pas. 1895, 33; Cass. 24 januari 1907, Pas. 1907, 95. 
38

 Bv. Cass. 26 december 1893, Pas. 1894, 68. 
39

 Bv. Cass. 23 juli 1888, Pas. 1888, 319; Cass. 17 december 1891, Pas. 1892, 56 ; Cass. 30 januari 1896, Pas. 

1896, 82. 
40

 Bv. Cass. 5 december 1989, AR 1326, AC 1989-90, nr. 220 (veroordeling tot betaling van een dwangsom, 

terwijl in casu een dwangsom niet kon worden opgelegd, vermits het ging om een verbintenis tot betaling van 

een geldsom); Cass. 11 februari 1992, AR 4798, AC 1991-92, nr. 301 (in casu ging het om een veroordeling tot 

betaling van interesten die niet verschuldigd waren).  
41

 Bv. Cass. 16 mei 1989, AR 2682, AC 88-89, nr. 525.  
42

 I. VEROUGSTRAETE, “Van cassatie naar revisie” in B. DAUWE, E. DE GRYSE, B. DE GRYSE, B. MAES en K. 

VAN LINT (eds.), Liber amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2012, 455, nr. 15.   
43

 C. STORCK, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile” in X., Imperat lex. 

Liber amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 209.  
44

 Rede uitgesproken door procureur-generaal LECLERCQ op de plechtige openingszitting van het Hof van 1 

oktober 1925, AC 1925, 45-46; F. RIGAUX, La nature du controle de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 

1966, 25, nr. 19; A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, TPR 1967, (567) 570, nr. 6; C. STORCK, 
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Voornoemde gevallen waarin het Hof een vernietiging zonder verwijzing heeft uitgesproken, 

zijn echter bij uitstek voorbeelden van gevallen waarin er niets meer te beslissen valt over de 

vordering van de partijen, maar hoogstens nog een beslissing over de kosten dient te worden 

genomen.
45

 Zo heeft het Hof recent nog geoordeeld dat wanneer het een arrest vernietigt 

wegens het ontvankelijk verklaren van een hoger beroep tegen een vonnis dat niet vatbaar 

was voor hoger beroep, er, gelet op de verwerping van het gelijktijdig cassatieberoep tegen 

dat vonnis, geen aanleiding is tot verwijzing.
46

 Ook in tuchtzaken heeft het Hof recent nog 

geoordeeld dat geen verwijzing nodig is als er niets meer te beslissen valt: “dat de 

uitgesproken cassatie niets meer te vonnissen overlaat; dat er geen grond is tot verwijzing”.
47

 

De wetgeving bepaalt thans expliciet dat een cassatie zonder verwijzing kan worden 

uitgesproken in civiele zaken. Artikel 1111 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat 

wanneer cassatie wordt uitgesproken zonder verwijzing, het Hof uitspraak doet over de 

kosten.  

De achterliggende reden daarvoor is dat het vanuit proceseconomisch oogpunt niet te 

verantwoorden valt dat wanneer het Hof een beslissing vernietigt zonder te verwijzen omdat 

er niets meer te beslissen valt door de verwijzingsrechter, het de zaak toch naar de rechter 

moet verwijzen om uitspraak te doen over de kosten.
48

  Vandaar dat het Hof moet worden 

toegelaten om in een dergelijke hypothese zelf uitspraak te doen over de kosten.
49

  

Vanuit datzelfde proceseconomisch oogpunt zou het ook interessant zijn om het Hof in geval 

van een vernietiging toe te laten om zelf de geldende rechtsregel toe te passen op de feiten, 

voor zover geen verder feitenonderzoek meer is vereist. De Belgische wetgever zou zich 

daarvoor kunnen laten inspireren door het Franse recht.   

Ook in Frankrijk geldt immers als uitgangspunt dat het Hof van Cassatie niet in de 

beoordeling van de zaken zelf treedt. Anders dan in België werd deze regel evenwel niet in 

de Grondwet neergeschreven, maar in artikel 411-2 van de Code de l’organisation judiciaire. 

Bovendien heeft de Franse wetgever daaraan toegevoegd dat deze regel slechts geldt 

behoudens tegenstrijdige bepalingen. Een dergelijke tegenstrijdige bepaling vindt men terug 

in artikel 411-3 van de Code de l’organisation judiciaire op grond waarvan het Hof van 

Cassatie zelf een einde kan maken aan het geschil door de bestreden beslissing te vernietigen 

zonder de zaak te verwijzen naar een ander rechtscollege.  

                                                                                                                                                                                     
“Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile” in X., Imperat lex. Liber amicorum 

Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, (209) 219, nr. 13.  
45

 Cass. 10 mei 1951, Pas. 1951, 525, Cass. 22 november 1962, Pas. 1963, 370; Cass. 25 september 1965, Pas. 

1966, 117 ; G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel, Bruylant, 2002, 403, vn. 1342. 
46

 Cass. 30 januari 2009, AR C.06.0011.N-C.06.0022.N, AC 2009, nr. 81.  
47

 Cass. 3 juni 2005, AR D.04.0019.N, AC 2005, nr. 316. Zie ook reeds Cass. 2 februari 1978, AC 1978, 638: 

“Overwegende dat de anders samengestelde gemengde raad van beroep waarnaar de zaak zou moeten worden 

verwezen, zich zou moeten voegen naar onderhavig arrest wat de rechtsvraag betreft waarover het Hof 

uitspraak heeft gedaan en dat de uitgesproken cassatie niets meer te vonnissen overlaat, zegt dat er geen grond 

is tot verwijzing.”   
48

 Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 

procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3337/1, 22.   
49

 Voor een toepassingsgeval zie Cass. 8 december 2014, AR S.13.0018.N, AC 2014, nr. 763.   
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Deze bepaling werd recent gewijzigd met de wet van 18 november 2016 betreffende de 

modernisering van justitie van de 21
ste

 eeuw.  

Op grond van deze bepaling beschikt het Franse Hof van Cassatie over de bevoegdheid om te 

vernietigen zonder verwijzing telkens wanneer de vernietiging niet met zich meebrengt dat 

opnieuw over de grond van de zaak moet worden geoordeeld.
50

 Deze uitzondering op de 

verwijzingsplicht werd reeds vóór de invoering ervan door artikel 411-3 van de Code de 

l’organisation judiciaire toegepast door het Franse Hof van Cassatie.
51

 Het gaat derhalve om 

een bevestiging van eerdere rechtspraak die reeds positief werd onthaald in de doctrine.
52

   

Artikel 411-3 van de Code de l’organisation judiciaire bepaalt voorts dat in strafzaken het 

Hof ook kan vernietigen zonder te verwijzen wanneer de feiten, zoals die soeverein door de 

rechter zijn vastgesteld en beoordeeld, het Hof toelaten de geldende rechtsregel toe te 

passen.
53

 Deze uitzondering op de verwijzingsplicht bestond reeds vóór de wetswijziging van 

18 november 2016, en was toen ook van toepassing in burgerlijke zaken. Zo maakte het 

Franse Hof bijvoorbeeld toepassing van deze bepaling in zijn arrest van 9 februari 2012. In 

deze zaak vorderde de bank kapitalisatie van de interesten met toepassing van artikel 1154 

Code civil. Het bestreden arrest oordeelde dat de toepassing van artikel 1154 niet wordt 

uitgesloten door de Code de la consommation. Door aldus te oordelen, schond het arrest 

volgens het Hof voormelde bepalingen. Het Hof heeft derhalve deze beslissing vernietigd, 

maar slechts in zoverre het de kapitalisatie van interesten had bevolen. Het Hof heeft 

vervolgens gezegd dat er geen reden was om te verwijzen en heeft ten slotte de vordering van 

                                                           
50

 Bv. Cass.fr. 19 november 1980, Bull.Civ. 1980, II, nr. 236 (onontvankelijk hoger beroep) ; Cass.fr.  soc. 7 juli 

1983, Bull.Soc. 1983, nr. 433 (vernietiging van een interpretatief arrest); Cass.fr. com. 12 februari 1985, 

Bull.Civ. 1985, IV, nr. 53 (onbevoegdheid van de rechter); Cass.fr. 10 februari 1993, Bull.Civ. 1993, II, nr. 58 

(vernietiging van een interpretatief arrest); Cass.fr. 14 februari 2007, nr. 06-13.401, www.legifrance.gouv.fr 

(vernietiging van een veroordeling tot betaling van kosten die niet verschuldigd zijn); Cass.fr. soc. 4 oktober 

2007, nr. 06-43.856, www.legifrance.gouv.fr (vernietiging van een veroordeling tot betaling van kosten die niet 

verschuldigd zijn); Cass.fr. soc. 10 maart 2009, nr. 08-42.249, www.legifrance.gouv.fr (vernietiging van een 

veroordeling tot betaling van kosten die niet verschuldigd zijn); Cass.fr. 2 april 2009, nr. 08-60.555, 

www.legifrance.gouv.fr (vernietiging van een veroordeling tot betaling van kosten die niet verschuldigd zijn); 

Cass.fr. 2 april 2009, nr. 08-10.926, www.legifrance.gouv.fr. (verjaring); Cass.fr. 10 november 2016, nr. 15-

15.928, www.legifrance.gouv.fr (onontvankelijk hoger beroep); Cass. 16 november 2016, nr. 15-22.155 

(verjaring). Zie ook P. HEBRAUD, ““Aggiornamento” de la Cour de cassation”, D. 1979, (205) 210; A. 

PERDRIAU, “Aspects actuels de la cassation sans renvoi”, La semaine juridique 1985, doctr. 100717, nr. 14 e.v. ; 

M. FABRE, “La cassation sans renvoi en matière civile”, La semaine Juridique 2001, (347) nr. 22 e.v. ; J. BORE 

en L. BORE, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015-2016, nr. 131.21 e.v.  
51

 Bv. Cass.fr. 1 juli 1954, D. 1955, 45; Cass.fr. 19 december 1957, D. 1958, 96; Cass.fr. 20 januari 1961, 

Bull.civ. II, nr. 63; Cass.fr. 23 juni 1967, Bull.civ. II, nr. 233; Cass.fr. 16 april 1970, Bull.civ. II, nr. 125; 

Cass.fr.com. 24 april 1974, Bull.Com. 1974, nr. 129.   
52

 P. HEBRAUD, ““Aggiornamento” de la Cour de cassation”, D. 1979, (205) 210 en de verwijzingen aldaar.   
53

 Zie hierover: A. PERDRIAU, “Aspects actuels de la cassation sans renvoi”, La semaine juridique 1985, doctr. 

100717, nr. 30 e.v. ; P. HEBRAUD, ““Aggiornamento” de la Cour de cassation”, D. 1979, (205) 211; M. FABRE, 

“La cassation sans renvoi en matière civile”, La semaine Juridique 2001, (347) nr. 32 e.v. ; J. BORE en L. BORE, 

La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015-2016, nr. 131.31 e.v. Recente toepassingsgevallen: Cass.fr. 

30 april 2014, nr. 12-28.374, www.legirfance.gouv.fr; Cass.fr. 20 januari 2015, nr. 13-24.181, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass.fr. 17 december 2015, nr. 13-24.224, www.legifrance.gouv.fr; Cass.fr. soc. 16 

juni 2016, nr. 14-20.376, www.legifrance.gouv.fr.  
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de bank tot kapitalisatie van de interesten verworpen.
54

 Met andere woorden: wanneer de 

feiten zoals ze soeverein zijn vastgesteld en beoordeeld door de rechter, de toepassing van 

een bepaalde rechtsregel vereisen en de verwijzingsrechter niet anders kan dan deze 

rechtsregel daarop toe te passen, lijkt het weinig zinvol om de procedure nog langer te laten 

voortduren dan nodig en kan het Hof derhalve zelf die rechtsregel toepassen op de feiten 

zoals ze zijn weerhouden door de rechter. Bijgevolg oordeelt het Hof hier wel over de grond 

van de zaak en gaat het hier m.a.w. wel om een uitzondering op de regel dat het Hof niet in 

de beoordeling van de zaak zelf treedt.   

Deze uitzonderlijke bevoegdheid van het Hof om in de beoordeling van de zaak zelf te 

treden, wordt uiteraard beperkt door de onbevoegdheid van het Hof om de feiten te 

onderzoeken. Bijgevolg kan het Hof van deze uitzonderlijke bevoegdheid slechts gebruik 

maken wanneer de feiten, zoals die soeverein door de rechter zijn vastgesteld en beoordeeld, 

het Hof in staat stellen de geldende rechtsregel daarop toe te passen. Daarentegen zal het Hof 

van deze bevoegdheid geen gebruik kunnen maken wanneer ingevolge de formulering van de 

rechtsregel nieuwe feitenkwesties dienen te worden geregeld, zoals wel vaker het geval is.
55

     

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat deze bevoegdheid van het Hof om te vernietigen 

zonder verwijzing voornamelijk is ingegeven vanuit de bekommernis van de wetgever om 

sneller een einde te maken aan geschillen en ook om sneller tot een eenmaking van het recht 

te komen: “Notre conception de la cassation est originale dans la mesure où nous posons le 

principe du renvoi après première cassation. A cet égard, nous avons également fait oeuvre 

de pionniers. Selon l’un des principes de notre droit fondamental, la Cour suprême n'est pas 

un troisième degré de juridiction. En énonçant ce principe, nous favorisons ainsi, malgré 

nous, les pourvois dilatoires ou sans objet. S’il est vrai que le justiciable a un délai de vingt-

quatre heures pour maudire ses juges, comme nous disons dans les provinces du Sud, il ne 

faut tout de même pas lui permettre de porter cette malédiction jusque dans sa vieillesse, 

voire jusqu’au tombeau – à condition de la léguer à ses héritiers, à charge pour eux de 

plaider contre le juste, s’il vit encore. Chacun sait qu’une procédure bien engagée et bien 

conduite, bénéficiant de toutes les garanties, peut se développer, sinon avec allégresse, du 

moins avec sérénité, pendant quelques dix ou vingt ans, par le jeu de deux ou trois pourvois 

successifs. Il s’agit donc d’éviter l’excès” ; “dès lors que la Cour de cassation est en mesure 

d’appliquer la bonne règle de droit aux éléments de fait dégagés par les juges du fond, il est 

logique qu’elle puisse elle-même mettre un terme définitif au procès”.
56

 In voormelde 
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uitzonderingsgevallen zou een verwijzing naar de rechter slechts een onnodige reden van 

vertraging zijn. Dit wordt overigens ook uitdrukkelijk zo erkend door het Franse Hof van 

Cassatie in zijn jaarverslag van 2006: “C’est dans le souci d’accélérer le cours des 

procédures afin d’assurer l’effectivité du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que de 

très nombreux arrêts de la Cour de cassation, et notamment de la chambre sociale, ont 

procédé à des cassations sans renvoi sur le point de droit contesté par un moyen, le renvoi 

étant limité aux seuls autres points restés en litige, et souvent à la seule détermination du 

montant des dommages-intérêts”.
57

 

Met de recente wetswijziging van 18 november 2016 werd de bevoegdheid van het Hof om in 

burgerlijke zaken te vernietigen zonder verwijzing nog gevoelig uitgebreid. Volgens artikel 

411-3 van de Code de l’organisation judiciaire vermag het Franse Hof in burgerlijke zaken in 

de beoordeling van de zaken zelf treden wanneer het belang van een goede rechtsbedeling dat 

vereist. Deze uitbreiding van de bevoegdheid van het Franse Hof vindt haar grondslag eens te 

meer in de proceseconomie. De ratio legis voor deze uitbreiding bestaat er immers in dat men 

het geschil niet onnodig lang wilt laten voortduren en dat het Hof bijgevolg zelf aan het 

geschil een einde moet kunnen maken in de gevallen waarin een verwijzing naar het gerecht 

dat de vernietigde beslissing heeft uitgesproken niet gerechtvaardigd is. Volgens de 

toelichting bij deze wetswijziging zal het Hof van deze ‘evocatiebevoegdheid’ gebruik 

kunnen maken in functie van de overbelasting van de hoven van beroep. Een decreet van de 

Conseil d’État zal de toepassingsvoorwaarden voor deze bepaling vastleggen.
58

  

Het Franse Hof beschikt echter enkel over deze bevoegdheid in burgerlijke zaken, maar niet 

in strafzaken, gelet op de specificiteit van deze materie. In strafzaken behoudt het Hof 

daarentegen wel zijn bevoegdheid om zelf de rechtsregel toe te passen op de feiten, zoals die 

soeverein door de rechter zijn vastgesteld en beoordeeld. Artikel 411-3 van de Code de 

l’organisation judiciaire beperkt deze bevoegdheid van het Hof voortaan dan ook 

uitdrukkelijk tot de materie van strafzaken. 

Deze techniek van vernietigen zonder verwijzing brengt verschillende voordelen met zich 

mee. Zoals gezegd, komt er sneller een einde aan het geschil. Bijgevolg draagt deze techniek 

ook bij tot de naleving van de redelijke termijn uit artikel 6 EVRM. Aangezien de procedure 

sneller tot een einde komt, brengt deze techniek ook minder kosten mee voor de partijen. Ten 

slotte wordt hierdoor ook de werklast van de verwijzingsrechters aanzienlijk verminderd, 

vermits de zaak niet meer in alle gevallen dient te worden terugverwezen.
59
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Als nadeel wordt veelal ingeroepen dat het de ontwikkeling van de rechtspraak tegenhoudt 

doordat de beslissing van het Hof niet meer door de feitenrechters wordt getoetst. Er bestaat 

m.a.w. geen dialoog meer tussen het Hof en de hoven en de rechtbanken.
60

  

Door de zaak te vernietigen zonder verwijzing wordt echter niet iedere dialoog tussen het Hof 

en de hoven en de rechtbanken uitgesloten. Naar aanleiding van een nieuwe zaak m.b.t. 

dezelfde rechtsvraag staat het de rechter vrij een andere oplossing te volgen dan de oplossing 

die door het Hof werd voorgesteld. Niets staat eraan in de weg dat het Hof in deze zaak 

desgevallend op zijn eerdere rechtspraak terugkomt.
61

  

Daarnaast wordt verwezen naar het feit dat door te vernietigen zonder verwijzing het Hof aan 

één van de partijen de toegang tot de rechter ontzegt. Doordat de zaak niet meer wordt 

verwezen, kan deze partij geen nieuwe feitelijke elementen of nieuwe bewijzen meer 

inroepen voor de verwijzingsrechter en wordt hem de kans ontnomen om een nieuwe 

beoordeling of kwalificatie van de feiten te bekomen.
62

 Bijvoorbeeld: een chirurg wordt 

aangesproken enerzijds op grond van een medische fout en anderzijds wegens de niet-

nakoming van zijn informatieplicht. Zowel in eerste aanleg als in beroep wordt de chirurg een 

medische fout verweten. Het Franse Hof heeft deze beslissing van de appelrechters vernietigd 

zonder verwijzing om reden dat de vrouw het slachtoffer was geworden van een 

therapeutisch risico.
63

 De echtgenoot van het slachtoffer had echter niet alleen een medische 

fout ingeroepen, maar ook een gebrek aan informatie. Een vernietiging zonder verwijzing 

ontneemt hem derhalve zijn recht om zijn verweer m.b.t. het gebrek aan informatie te laten 

beoordelen door een rechter.  

Het is echter niet zozeer het feit dat men de partijen een nieuw debat over de feiten ontneemt 

dat voor kritiek vatbaar is, maar wel het feit dat het Hof beslist om te vernietigen zonder te 

verwijzen, zonder daaromtrent de opmerkingen van de partijen te horen. De vereisten van een 

eerlijk proces vereisen nochtans dat het Hof de partijen informeert over de mogelijkheid dat 

het zal vernietigen zonder verwijzing zodat zij hun argumenten m.b.t. feitelijke elementen 

kunnen laten gelden en er een debat kan plaatsvinden tussen de partijen over de aan- of 
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afwezigheid van de voorwaarden om te kunnen vernietigen zonder verwijzing.
64

 De wetgever 

is aan deze kritiek tegemoet gekomen en heeft artikel 1015 van de Code de procédure civile 

als volgt gewijzigd: “Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les 

parties de moyens susceptibles d’être relevés d’office et les inviter à présenter leurs 

observations dans le délai qu’il fixe. Il en est de même lorsqu’il envisage de rejeter un moyen 

par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou lorsqu’il est 

envisagé de prononcer d’office une cassation sans renvoi.”
65

 De partijen worden derhalve 

voortaan uitgenodigd hun opmerkingen te formuleren wanneer het Hof een vernietiging 

zonder verwijzing beoogt uit te spreken.  

Gezien het facultatief karakter van de vernietiging zonder verwijzing en de omstandigheid dat 

het Hof van deze techniek slechts gebruik kan maken voor zover de feiten dat toelaten, rijst 

de vraag of het Franse Hof in de praktijk veel gebruik maakt van deze techniek.  

Deze techniek van vernietiging zonder verwijzing werd in Frankrijk reeds ingevoerd in 

1979.
66

 Uit een aantal studies blijkt dat gedurende de eerste jaren relatief weinig van deze 

techniek gebruik werd gemaakt. Gedurende de periode van 1979 tot 1983 werden er 58 

beslissingen door de civiele kamers van het Hof vernietigd zonder verwijzing. In 1984 werd 

nog steeds slechts 0,6% van de vernietigingen door de civiele kamers uitgesproken zonder 

verwijzing. Van 1985 tot 1986 steeg dat aantal naar 2,7% van de vernietigingen en zelfs naar 

5% gedurende de periode van 1987 tot 1992. Dat aantal steeg in 1993 nog naar 8,2% om dan 

gedurende de periode van 1994 tot 1995 te dalen naar 6% en vervolgens terug te stijgen naar 

9,6% in 1996 en zelfs naar 12% in 1997 en 12,5% in 1999.
67

 Uit de statistische gegevens van 

de jaarverslagen van het Franse Hof van Cassatie blijkt dat vanaf 2000 jaarlijks gemiddeld 

711 zaken worden vernietigd zonder verwijzing, die dus niet meer opnieuw behandeld dienen 

te worden door de rechter. 

Ook in vergelijking met Nederland hinkt België achterop op vlak van de cassatieprocedure.  

Uit de tekst van artikel 420 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering blijkt immers 

dat bij vernietiging van de bestreden uitspraak de Hoge Raad het geding zelf afdoet, voor 

zover er niet op de voet van de navolgende bepalingen gronden zijn voor verwijzing.
68

 Een 

dergelijke grond voor verwijzing is aanwezig indien na de vernietiging nog dient te worden 

beslist over feiten waarover nog geen uitspraak is gedaan (art. 421 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering).  
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De bevoegdheid van de Hoge Raad lijkt evenwel verder te gaan dan die van het Franse Hof 

van Cassatie. De Hoge Raad heeft immers in één van zijn arresten bevestigd dat het, wanneer 

het zelf het geding afdoet, m.a.w. wanneer het ten principale recht doet, niet optreedt als 

cassatierechter, maar als “in hoogste ressort over de feiten oordelende rechter”.
69

 Vandaar 

ook dat aan de Hoge Raad in uitzonderlijke gevallen de bevoegdheid wordt toegekend om 

over de feiten te beslissen, namelijk indien het een punt van ondergeschikte aard betreft, 

waarover de Hoge Raad op grond van de stukken van het geding een beslissing kan geven 

(art. 421 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Daarnaast is de Hoge Raad ook 

bevoegd om, anders dan het Franse Hof van Cassatie, het geding af te doen wanneer het een 

vernietiging uitspreekt wegens een vormgebrek.
70

 Zo kan de Hoge Raad, in geval van 

vernietiging op de enkele grond dat de bestreden uitspraak niet in het openbaar is gedaan, 

volstaan met de uitspraak op de juiste wijze te herhalen.
71

  

Belangrijk is echter te onthouden dat “Overwegingen van proceseconomie […] in belangrijke 

mate het beleid van de Hoge Raad [bepalen] bij de keus tussen verwijzing en afdoening ten 

principale. Kennelijk is daarbij van overwegend belang of naar het oordeel van de Hoge 

Raad verwijzing nodig is met het oog op een nader debat over het desbetreffende geschilpunt 

of dat partijen een extra-instantie moet worden bespaard, omdat onaannemelijk is dat een 

debat in verwijzing nieuwe gezichtspunten zal opleveren”.
72

  

Proceseconomische redenen verantwoorden aldus dat zowel in Frankrijk als in Nederland de 

zaak niet langer verwezen moet worden wanneer voor de beslechting van het geschil geen 

onderzoek van de feiten meer is vereist, maar het volstaat om de rechtsregel toe te passen op 

de feiten zoals die zijn vastgesteld en beoordeeld door de rechter. Ook in andere landen zien 

we dat wanneer de feiten het toelaten, de zaak niet moet worden terugverwezen naar de 

rechter.
73

 Diezelfde gedachte vinden we ook terug in het voorstel van een Procesverordening 

voor het Benelux-Gerechtshof: indien de eerste kamer een uitspraak vernietigt, kan zij aan het 

geding ten gronde een einde maken, behalve indien de zaak moet worden terugverwezen naar 

de tweede kamer omdat het geding niet in staat van wijzen is.
74

 

De proceseconomie wordt thans nagenoeg algemeen erkend als een basisregel van het civiele 

geding. De procesregels moeten dermate doelmatig worden aangewend dat het geding op een 

snelle, goedkope en eenvoudige wijze naar zijn einddoel, namelijk de effectuering van de 

materiële aanspraken van de partijen, wordt gebracht.
75 Tal van auteurs pleiten er voor om 
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vanuit proceseconomische overwegingen ook bij ons een gelijkaardige regel als in Frankrijk 

in te voeren.
76

  

Anders dan in Frankrijk, heeft de Belgische wetgever het verbod om in de beoordeling van de 

zaak te treden grondwettelijk verankerd. De vraag rijst alsdan of de invoering van deze 

techniek van vernietiging zonder verwijzing een grondwetswijziging veronderstelt. 

Ik meen dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. 

Het Hof past vandaag reeds de mogelijkheid van een vernietiging zonder verwijzing toe 

ingeval er niets meer te beslissen valt en ook de wetgever heeft deze uitzondering op de 

verwijzingsplicht erkend zonder dat daarvoor de Grondwet moest worden gewijzigd. 

Bovendien maakt het Hof in de praktijk reeds gebruik van technieken waarbij het in wezen 

het recht toepast op de feiten. 

In de eerste plaats kan daarvoor worden verwezen naar de techniek van de marginale 

toetsing, waarbij het Hof toezicht uitoefent op de toepassing door de hoven en de 

rechtbanken van het recht op de feiten.
77 Het Hof gaat daarbij na of de hoven en de 

rechtbanken uit de feiten die zij hebben vastgesteld, wettig de toepassing of niet-toepassing 

van een bepaalde rechtsregel hebben kunnen afleiden. Men kan zich echter de vraag stellen of 

het Hof door de uitoefening van dat toezicht niet zelf reeds in zekere mate het recht toepast 

op de feiten. Immers, kan het Hof daarop toezicht uitoefenen zonder dat het zelf daarvan 

toepassing maakt?
78

 

In de tweede plaats kan worden verwezen naar de techniek van de substitutie van motieven, 

waarbij het Hof, op grond van de feiten zoals die zijn vastgesteld in de bestreden beslissing 

waarvan het dispositief wettig is, een onjuist motief gegeven door de rechter en terecht 

bekritiseerd door het cassatiemiddel, substitueert door een nieuw rechtsmotief die het 

dispositief rechtvaardigt. Door het dispositief te behouden en de motieven te vervangen, stelt 

het Hof zich in zekere zin in de plaats van het rechtscollege. Het Hof draagt bij tot de 
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oplossing van het geschil door een juiste juridische grondslag te geven op basis van de feiten 

zoals die zijn vastgesteld in de bestreden beslissing. Het Hof past m.a.w. zelf de geldende 

rechtsregel toe op de feiten zoals die door de rechter zijn vastgesteld. 

De mogelijkheid over te gaan tot substitutie van motieven werd recent  vastgelegd in het 

Gerechtelijk Wetboek, zonder dat daaraan een wijziging van de Grondwet is voorafgegaan.  

Dat was op legistiek vlak slechts mogelijk door het grondwettelijk verbod om in de 

beoordeling van de zaak te treden op een soepele wijze te  interpreteren, namelijk als een 

verbod voor het Hof om zelf de feiten vast te stellen en te beoordelen.
79

 

Wanneer men aanvaardt dat de techniek van de substitutie van motieven geen inbreuk 

uitmaakt op het grondwettelijk verbod om in de beoordeling van de zaak te treden, kan men 

aan een vernietiging zonder verwijzing niet verwijten dat het daarop wel een inbreuk maakt.
80

   

Met andere woorden: als voor de toepassing van het recht op de feiten vereist is dat het Hof 

zelf de feiten vaststelt en beoordeelt, dringt een verwijzing zich op, anders niet.
81

 

Procureur-generaal M. Leclercq wees er op 19 augustus 1844 reeds op dat artikel 147 van de 

Grondwet (toen art. 95 Grondwet) niet letterlijk mag worden opgevat omdat vaststaat dat het 

Hof in heel wat zaken zelf over de grond van het recht oordeelt, zoals in geval van 

vorderingen tot onttrekking, vorderingen tot herziening, het verhaal op de rechter, enz.
82

  

Zoals bij substitutie van motieven, veronderstelt een vernietiging zonder verwijzing wel dat 

het Hof zijn beslissing goed motiveert, dat het m.a.w. een duidelijke formulering geeft van de 

rechtsregel die het toepast op de feiten zoals die zijn vastgesteld door de rechter.  

Het Hof zal ook steeds dienen na te gaan of het wel in staat is om zelf het recht toe te passen 

op de feiten. Deze denkoefening vergt uiteraard meer tijd en inspanningen dan wanneer het 

Hof de beslissing vernietigt en de zaak steeds terugverwijst naar de rechter. Bovendien is het 

voor de leden van het Hof die graag vasthouden aan tradities niet zo vanzelfsprekend om 

deze (nieuwe) denkoefening te maken, maar zoals een sectievoorzitter van Uw Hof het mooi 
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verwoordde: “Les attaches sentimentales ne peuvent à vrai dire, dicter l’agenda 

parlementaire”.
83

  

De evolutie naar de mogelijkheid van een cassatie zonder verwijzing lijkt niet te stuiten.  

Proceseconomische en rechtsvergelijkende overwegingen hebben die evolutie onvermijdelijk 

gemaakt. De klassieke stelling is verdedigbaar op intellectueel vlak, maar is 

proceseconomisch in een gehaaste maatschappij met een gebrek aan middelen niet meer 

aanvaardbaar. Een moderniserend wetgevend initiatief dringt zich dan ook op.
84

 

De wetgever kan zich daarvoor laten inspireren door het Franse model, dan wel door het 

model dat gebruikt wordt in het ontwerp van de verordening procesreglementering Benelux-

Gerechtshof: indien de eerste kamer een uitspraak vernietigt, kan zij aan het geding ten 

gronde een einde maken, behalve indien de zaak moet worden terugverwezen naar de tweede 

kamer omdat het geding niet in staat van wijzen is. 

Ook op penaal vlak voorziet het nieuwe artikel 435 van het Wetboek van Strafvordering met 

ingang van 1 februari 2015 slechts in een verwijzing "indien daartoe aanleiding is", hetgeen 

een ruime beoordelingsmarge laat aan Uw Hof. 

Belangrijk daarbij is wel dat wanneer het Hof een cassatie zonder verwijzing wenst uit te 

spreken, aan de partijen de mogelijkheid wordt gelaten om alsnog hun opmerkingen 

daaromtrent te formuleren.
85

 Zij kunnen daartoe meteen in de gelegenheid worden gesteld, 

zonder dat een verdaging van de zaak nodig is, wanneer het openbaar ministerie zulks 

opwerpt in een schriftelijke conclusie waarop de partijen kunnen reageren door een noot neer 

te leggen. 

Mijn derde voorstel om de mogelijkheden van een cassatie zonder verwijzing uit te breiden, 

moet enigszins worden gerelativeerd nu, zoals Voorzitter Ivan Verougstraete reeds opmerkte, 

de verplichte verwijzing proceseconomisch minder storend is indien de rechter naar wie 

verwezen wordt, gebonden zou zijn door de uitspraak van Uw Hof. De partijen zouden alsdan 

immers ongetwijfeld nog meer dan nu het geval is een dading sluiten over de zaak, zodat de 

verwijzing in vele gevallen nog slechts  een loutere formaliteit zou zijn.
86

     

Mijn tweede voorstel tot het bindend maken van de door Uw Hof uitgesproken 

vernietigingsarresten, is dan ook het meest fundamentele voorstel. 
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Het is immers in het belang van de rechters in laatste aanleg, de rechtszoekenden en de 

rechtszekerheid dat het Hof de knoop onmiddellijk doorhakt en daarbij fungeert als een 

sturend en richtinggevend hoogste rechtscollege, zoals dat historisch steeds de bedoeling is 

geweest.  

De proceseconomie noopt er toe dat aan alle procedures op zeker ogenblik een einde moet 

komen (lites finiri oportet). Vrouwe Justitia is inderdaad uitgerust met een zwaard en niet met 

een wandelstok. 

Het past hier te verwijzen naar een citaat van Boudewijn Bouckaert: “Indien het Hof zijn rol 

als rechtsvormende instantie bewust opneemt, en daartoe ook de nodige armslag krijgt, dan 

lijkt het wenselijk dat de stelling van het Hof bindend wordt gemaakt voor de eerste 

verwijzingsrechter en de lange processie van dubbele cassatie wordt afgeschaft”.
87 

Uit dit citaat blijkt ook dat het Hof de nodige armslag moet krijgen om mijn voorstellen tot 

modernisering van de cassatieprocedure te kunnen realiseren. Het is evident dat deze 

voorstellen voor het Hof en mijn parket meer studiewerk zullen vragen nu de dossiers vanuit 

een andere invalshoek dienen te worden bekeken. Onmiddellijk gezag van gewijsde verlenen 

aan de vernietigingsarresten van Uw Hof, impliceert ook dat deze arresten oordeelkundig en 

omstandig moeten worden gemotiveerd, a fortiori wat het verwoorden van de toegepaste 

rechtsregels betreft en de preciezere afbakening van de omvang van de cassatie. 

Het dotatiestelsel dat het Hof toegewezen krijgt om zijn autonoom beheer te organiseren, zal 

het Hof toelaten de middelen te vragen die nodig zijn voor de modernisering van zijn 

procedures, welke modernisering overigens perfect aansluit bij de ratio legis van deze 

fundamentele hervormingen, nl. de beschikbare middelen optimaal aan te wenden en alles in 

het werk te stellen om de gerechtelijke procedures sneller en efficiënter te laten verlopen om 

gerechtelijke achterstand te vermijden en de toegang van de burger tot het gerecht te 

optimaliseren. 

Vanuit de acute noodzaak spaarzaam om te gaan met overheidsgeld zal het Hof van Cassatie 

jaarlijks volkomen zelfstandig zijn budget berekenen, zonder enige budgettaire enveloppe in 

acht te moeten nemen, net zoals het Grondwettelijk Hof en het Rekenhof, maar met een 

tweevoudige externe controle daarvan, nl. door het Rekenhof en de Commissie voor de 

Comptabiliteit van de Kamer. 

Het lijdt geen twijfel dat het nieuwe beheersmodel voor de entiteit "cassatie", nl. het 

dotatieregime in uitsluitend overleg met het Parlement en dus volkomen los van het budget 

van de FOD Justitie, een zeer ingrijpende impact zal hebben op het beleid van het Hof van 

Cassatie en zijn parket. 
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Nu het Hof en het parket door het nieuwe beheersmodel in de mogelijkheid worden gesteld 

de budgettaire middelen te vragen die voor een optimale werking nodig zijn, zal Uw dienaar 

zich ten volle inzetten voor een spoedige, concrete uitwerking van dit model. 

Vanuit die optiek heb ik in mijn beleidsplan de bijkomende middelen opgelijst die de entiteit 

cassatie nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren, zoals o.m. een kaderuitbreiding van 

het parket met twee advocaten-generaal, de bemanning van onze steundienst die actueel 

slechts bestaat uit één persoon, de noodzaak tot aanwerving van een team van ICT-ers, en de 

opvulling van het kader van de referendarissen tot 30 referendarissen. 

Toen onlangs bleek dat er nog een beperkt budget te verdelen viel onder de colleges,  heb ik 

bij de beleidscel van de minister van Justitie reeds met succes kunnen ijveren voor de 

aanwerving van een team ICT-ers door, met behulp van referendaris Mathieu van Putten en 

de secretaris van de eerste voorzitter, een dossier in te dienen dat door de inspecteur van 

Financiën als erg overtuigend werd bevonden. Ik dank de leden van het Directiecomité voor 

de snelheid en efficiëntie waarmee dit dossier werd behandeld. 

De komst van deze ICT-ers moet het Hof toelaten de digitale sprong te maken die het 

decennia lang heeft gemist. Ik zal er persoonlijk op toezien dat de lat daarbij hoog wordt  

gelegd. 

Onze oude en onstabiel geworden server "RAMSES III" werd inmiddels vervangen, maar de 

eigenlijke software moet nog aangepast worden aan de noden van het Hof en zijn parket met 

het oog op een efficiëntere verwerking van de dossiers, inclusief aansluiting op VAJA en e-

deposit, een verhoogde zoekfunctionaliteit in de dossiers, een betere communicatie van de 

arresten, inclusief implementatie van ECLI, een betere monitoring van de bewegingen van de 

dossiers, een efficiëntere bewaking van de doorlooptijden en performantere statistieken.  

De bijstand van ICT-ers dringt zich niet alleen op in het kader van het beheer en de verdere 

uitbouw van de vernieuwde informatica-applicatie 'syscas-web' en de opvolging van kleine 

dagelijkse ICT-problemen, maar ook in het kader van de specifieke noden van de 

Documentatiedienst en de dienst Overeenstemming der teksten. Voorts kan bijstand worden 

verleend op het vlak van het documentatiebeheer van het Hof (cf. digitalisering van de 

bibliotheek van het Hof naar het voorbeeld van het Grondwettelijk Hof en digitalisering van 

de bij de verschillende magistraten beschikbare documentatie).  

Verder kan ook gewerkt worden aan een digitale databank van de schriftelijke conclusies van 

het openbaar ministerie waarin ook de niet in de A.C. gepubliceerde conclusies worden 

opgenomen met een analytische opzoekingsmogelijkheid aan de hand van de door het Hof 

gebruikte trefwoordenlijst. Ten slotte is er nood aan een webmaster met het oog op de 

ontwikkeling en het beheer van een eigen website van het Hof. 

Prioritair punt voor mij is de opvulling van het wettelijk voorziene kader van de 

referendarissen, een conditio sine qua non om mijn voorstellen te kunnen realiseren. 
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De referendarissen verlenen bijstand aan de magistraten van de zetel en van het parket door 

de voorbereidende analyse van punctuele rechtsproblemen, het verzamelen van documentatie 

op het niveau van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer en door het opmaken van 

(voor)ontwerpen van arresten en van conclusies. 

Artikel 135bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het aantal referendarissen minstens vijf en 

ten hoogste dertig bedraagt en dat de minister van Justitie dit aantal vaststelt. 

Dit aantal werd van bij het begin beperkt tot 15 bij M.B. van 9 februari 2001. Thans zijn er 

slechts 11 referendarissen voltijds actief op ons Hof, een aantal dat voldoende is om een 

voetbalploeg te vormen, doch zeker niet voldoende om het Hof en zijn parket bij te staan in 

het vervullen van hun essentiële taak.  

Door het nijpend tekort aan referendarissen is de juridische ondersteuning van het parket (en 

van de zetel) meer dan ondermaats in vergelijking met de toestand in het Grondwettelijk Hof 

en de ons omringende landen.  

Op het Grondwettelijk Hof zijn voor 12 rechters thans 17 referendarissen beschikbaar, of 

nagenoeg 1,5 referendaris per rechter. Mochten op het Hof 30 referendarissen worden 

benoemd, impliceert zulks precies de toekenning van 1 referendaris per raadsheer, terwijl ook 

het parket bij het Hof bijkomend op de referendarissen beroep moet kunnen doen. 

Driehoeksverhoudingen zijn kennelijk ook een uiting van modernisering. 

Het Franse Hof van Cassatie beschikt thans over 70 referendarissen voor de zetel en 5 voor 

het parket. In Nederland beschikt de civiele kamer van de Hoge Raad over 2 referendarissen 

per raadsheer, en de strafkamer en de belastingkamer elk over 1 referendaris per raadsheer. 

De 27 magistraten van het parket worden elk bijgestaan door maar liefst 3 referendarissen, 

hetgeen hun totaal aantal brengt op 127.   

De uitbreiding tot het maximum van het wettelijk voorziene organieke kader van dertig 

referendarissen dringt zich dan ook op.  

Het thans bestaande acuut gebrek aan Franstalige referendarissen en referendarissen 

gespecialiseerd in strafzaken kan ingevolge het opvullen van het kader worden verholpen. 

Om de functie van referendaris bij het Hof van Cassatie aantrekkelijker te maken, dient het 

statuut van de referendarissen te worden bijgestuurd in die zin dat de mogelijkheid wordt 

geboden na een zekere tijd door te stromen naar de magistratuur op grond van een gunstige 

evaluatie en een aangepaste toelatingsproef georganiseerd door de Hoge Raad voor de 

Justitie. In het recent aan het Parlement overgemaakt wetgevend verslag van dit jaar komt 

deze noodzaak tot wijziging van het Ger. W. uitgebreid aan bod onder verwijzing naar het 

uitstekend wetsvoorstel dat op 4 augustus 2015 in de Kamer werd ingediend door de 

Volksvertegenwoordigers Terwingen, Verherstraeten en Becq.
88
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Vorige week kreeg ik reeds de gelegenheid om in de Kamercommissie voor de Justitie te 

pleiten voor de spoedige goedkeuring van dit wetsvoorstel, zulks  ter gelegenheid van de 

bespreking van het Jaarverslag van het Hof van 2015. 

Nu mijn voorstellen geagendeerd staan op de algemene vergadering van het Hof van 23 

februari 2017, om ze op hun opportuniteit te toetsen, zal ik onderhavige studie met mijn 

concrete wetsvoorstellen en de ingezamelde documentatie ter beschikking stellen van het 

Hof, waaronder een op mijn vraag verrichte beknopte studie door het 'Bureau du contentieux 

de la deuxième chambre civile' van het Franse Hof van Cassatie. 

De voorgestelde hervorming zal van Uw Hof meer dan ooit het kloppend en stuwend hart van 

de rechterlijke orde maken doordat het onmiddellijk richting zal geven aan het geschil in het 

belang van de rechtzoekende, terwijl de hoven en rechtbanken er de vruchten van zullen 

kunnen plukken doordat hun werklast gevoelig zal worden verminderd.   

Het lijdt geen twijfel dat het Parlement in het kader van het dotatiestelsel de by-passen zal 

financieren die daarvoor nodig zijn. 


