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DANKWOORD 
 

“We live on an island surrounded by a sea  

of ignorance. As our island of knowledge 

 grows, so does the shore of our ignorance.” 

John Archibald Wheeler 
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dat ik alle hoeken van die box had verkend.  

In de tweede plaats wil ik de leden van mijn doctorale begeleidingscommissie danken: naast 

de beide promotoren waren dat prof. dr. Lieven Pauwels en dr. Marc van Opijnen. Lieven 

ben ik dank verschuldigd voor zijn onmisbare methodologische hulp, tot op het laatste 

moment. Steeds antwoordde hij snel, bevattelijk en geduldig op mijn vele vragen. Marc 

moet ik danken voor zijn pertinente opmerkingen en om de verplaatsing naar Gent te willen 

maken. Zijn proefschrift zal nog vele jaren een lichtend voorbeeld blijven. 

Ten derde dank ik bij voorbaat de leden van de examencommissie om dit proefschrift te 
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erevoorzitter van het Hof van Cassatie, dr. Marc van Opijnen en raadsheer Bart Wylleman. 
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Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de steun van het FWO, en dus finaal de 

belastingbetaler. Het is een privilege om vier zorgeloze jaren te mogen wijden aan 

wetenschappelijk onderzoek. Ook de Universitetet i Bergen en het Max Planck Institute for 

Procedural Law in Luxemburg verdienen een woord van dank voor de financiële 

ondersteuning van onderzoeksverblijven. Dat deze soms lange periodes in het buitenland 

niet alleen vanuit wetenschappelijk maar ook vanuit menselijk oogpunt een verrijking 

waren, is te danken aan prof. dr. Jørn Øyrehagen Sunde (Universitetet i Bergen), dr. Marko 

Bratkovic (Sveučilište u Zagrebu), met wie ik samen tijd doorbracht in Luxemburg, prof. 

dr. Gerrit de Geest en prof. dr. Lee Epstein (Washington University in St. Louis) en prof. 

dr. Bart Krans, prof. dr. Alex Geert Castermans, mr. Frank Bentvelzen en mr. Niels Demper 

(allen Universiteit Leiden). 
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Theoretische kennis over het Hof van Cassatie werd aangevuld met praktijkervaring tijdens 

een korte stage op het Hof in maart 2018. Ik ben sectievoorzitter Alain Smetryns en 

raadsheer Filip Van Volsem dankbaar voor hun onderricht en geduld. De ideeën vervat in 

dit proefschrift rijpten in discussies met specialisten van de cassatieprocedure. Voor het 

Hof van Cassatie kon ik spreken met gewezen eerste voorzitter Jean ridder de Codt, 

procureur-generaal André Henkes, erevoorzitter Ivan Verougstraete en raadsheer Bart 

Wylleman. Wat de Hoge Raad betreft kon ik van gedachten wisselen met prof. mr. Bart 

Groen, prof. dr. Daan Asser, raadsheer Hester Wattendorff en advocaat-generaal Robert 
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ik ook eerste voorzitter Beatrijs Deconinck danken. Zij speelde een onmisbare faciliterende 
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Wat de enquête betreft, houd ik eraan magistraten Geneviève Vanderstichele, Dirk 

Huygebaert en Liesbeth Vankeirsbilck te bedanken om de eerste versies met een kritisch 

oog te willen bekijken, en het College van de Hoven en Rechtbanken en de heer Eric 

Beaucourt om de enquête te willen verspreiden. Lieven Pauwels verdient hier opnieuw alle 

lof voor zijn hulp. 

In de voorbije jaren verdiepte ik me niet alleen in de cassatierechtspraak maar ook in 

rechtsinformatica en de digitalisering van Justitie. In dat kader wil ik prof. dr. ir. Guy De 

Tré bedanken, met wie het steeds aangenaam samenwerken was. Kamervoorzitter 

Geneviève Vanderstichele dank ik voor de boeiende lunches en gesprekken. Ook eerste 

voorzitter Bruno Luyten, griffier-hoofd van dienst Peter Spaas en prof. dr. Eva Lievens wil 

ik hier vermelden. 

Dit onderzoek werd niet in isolement geschreven maar in de schoot van het Instituut voor 

Rechtsgeschiedenis. Fijne collega’s maakten dat ik elke dag met een glimlach naar de 

faculteit vertrok. In de eerste plaats wil ik Bruno Debaenst bedanken, die ik tien jaar 

geleden aan de toog van café De Salamander ontmoette en een goede vriend is geworden. 

Hij heeft de weg naar de academische wereld voor mij geopend en is op die weg steeds een 

voorbeeld gebleven. Om dezelfde redenen wil ik mijn academische peetvader Sebastiaan 

Vandenbogaerde bedanken. Vier jaar lang deelden we een bureau en heb ik talloze ideeën 

en schrijfsels aan zijn ervaring kunnen aftoetsen. Zijn werkijver en collegialiteit verdienen 

bewondering en werkten inspirerend. Stefan, de uomo universale van het Instituut, wil ik 

danken voor zijn fijnbesnaarde humor en luisterend oor. Met deze drie heren was het 

bovendien steeds een plezier om samen te quizzen onder de noemer “De Rechtshistorische 

Inquizitie”. Karin Pensaert is de rots in de branding van het Instituut en neemt alle 

administratieve beslommeringen weg, terwijl ze de instituutsleden verwent met 

zelfgemaakte zoetigheden. Elisabeth brengt met haar internationale contacten en verre 

reizen de wereld dichterbij. Amélie zorgt met haar gevoel voor humor voor een lach en een 

traan. Maarten schuwt de polemiek niet en brengt zo leven in de brouwerij. Dirk is de 

inspirerende academische wervelwind die nooit te beroerd is om zijn jongste passie – 

binnenhuisinrichting – met de wereld te delen. Georges is de vaderlijke bon vivant en, altijd 

getooid met een glimlach, het Portugese zonnetje in huis. Rik, tot slot, brengt de West-
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Vlaamse Heimat tot in Gent. Met Linde en Laura lijkt de toekomst verzekerd. Ik heb vier 

fantastische jaren beleefd op het Instituut, waar een hoge productiviteit gepaard gaat met 

een gemoedelijke en collegiale werksfeer. Werk werd serieus genomen, onszelf iets 

minder.  

De faculteit recht en criminologie, en in het bijzonder vakgroep RE21, huisvest in alle 

geledingen vele aangename personen. Zij zijn allen bedankt voor de vaak impromptu 

ontmoetingen en fijne babbels over werk, lief en leed. Enkele mensen verdienen een 

bijzondere vermelding: Cedric Vanleenhove, Jan De Bruyne en Thomas Verheyen voor de 

aangename lunches en diners en Olivier Eloot voor de introductie in de VVR roeiclub. 

Simon Geiregat was in de finale weken een uitstekende compagnon de route. Ik wil ook de 

bibliotheekmedewerkers niet vergeten, in het bijzonder Kathleen D’hanis, Ann Biebuyck 

en Lili Tack. Zij handelden mijn vele en wellicht buitensporige verzoeken steeds met 

precisie, snelheid en een glimlach af. Ook Luc De Bie, zonder twijfel één van de 

sympathiekste UGent’ers, Michel Dierick en Carine van ISS verdienen in dit dankwoord 

een plaats.  

Bruno en Sebastiaan namen de taak op zich om het gehele proefschrift na te lezen. Jonathan 

Vandenbogaerde, Stefan Huygebaert, Georges Martyn, Linde Declercq en Thomas 

Verheyen deden hetzelfde voor één of meer hoofdstukken. Hun verwoede inspanningen 

dreven de zetduivel uit. Elisabeth Bruyère was bereid om de Franse citaten na te lezen en 

de enquête naar de taal van Molière te vertalen. Dr. Nicolò Crisafi en Jonathan Monson 

hielden de Engelse samenvatting tegen het licht. Vincent Duseigne (nom de plume 

Tchomski) stemde toe met het gebruik van zijn foto op de achterflap. Aan allen een 

welgemeende dankjewel, un grand merci, and much obliged. 

Mijn ouders ben ik om ontelbare redenen eeuwig dank verschuldigd. Mijn studies in het 

buitenland waren zonder hun financiële steun niet mogelijk geweest. Een goede opvoeding 

is het meest waardevolle geschenk dat een ouder zijn of haar kind kan geven, en ze hebben 
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Ook familie en vrienden ben ik dank verschuldigd. Het voorbije jaar kon ik op vele 

uitnodigingen niet ingaan of moest ik bijeenkomsten vroegtijdig verlaten om mij in mijn 

bureau terug te trekken. Die schade wordt goed gemaakt. Ook Benedicte en Kristoff wil ik 

danken voor hun steun en hun steeds warme welkom. 

In een laatste maar wellicht belangrijkste woord van dank richt ik mij tot Liselotte. Nooit 

heb ik je horen klagen – à la guerre comme à la guerre – maar ik heb je veel weten dragen. 

De start van ons samenwonen viel samen met de periode waarin elke dag voor mij een 

werkdag was en ik vaker wel dan niet pas lang na valavond ophield met schrijven. Jouw 

onvoorwaardelijke steun en liefde en je bovenmatige inspanningen in ons huishouden 
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SAMENVATTING 
Het Hof van Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel 

Dit proefschrift onderzoekt de rechtsvormende rol van het Belgische Hof van Cassatie op 

theoretische en empirische wijze. Het bestaat uit drie delen.  

Het eerste deel schetst de rol die het Hof van Cassatie speelt in het Belgische rechtsbestel. 

De oorsprong van het moderne cassatiehof ligt in de Franse Revolutie, waar de Tribunal de 

cassation de taak had om de wet te beschermen tegen verkeerde toepassingen ervan door 

de bodemrechters. De revolutionaire wetgever vertrok hierbij van de idee dat de wet 

exhaustief is. Deze premisse werd al snel gelogenstraft. Het cassatietribunaal ontpopte zich 

als gevolg tot een interpretator van de wet, en op die manier tot een bron van recht. Later 

omgedoopt tot Cour de cassation, werd deze instelling het hoofd van de rechterlijke macht. 

Het cassatiehof is, samen met de wetgever, een rechtsvormer. Omdat er geen uitdrukkelijke 

wettelijke basis bestaat voor die rechtsvormende taak, ontbreekt er een exacte 

bevoegdheidsverdeling, wat aanleiding kan geven tot wrijvingen. Bovendien krijgt het Hof 

concurrentie van supranationale hooggerechtshoven en van het Grondwettelijk Hof. Deze 

gewijzigde constellatie is een bron van conflicten, waarin het cassatiehof (nog) een nieuwe 

modus vivendi moet vinden. 

De rol als rechtsvormer wordt geoperationaliseerd in de verhoudingen tussen het Hof en de 

hoven en rechtbanken. De cassatierechter en de bodemrechters functioneren op het vlak 

van rechtsvorming in een staat van onderlinge afhankelijkheid. Dit verklaart het grote 

belang dat het Hof hecht aan het concept rechtsvrede. Het verklaart ook waarom de 

rechtsvorming door het cassatiehof steeds een uitdrukking is van een consensusoplossing 

voor een gegeven probleem binnen de rechterlijke macht. Uit die consensus volgt de de 

facto bindende kracht van de cassatierechtspraak, die bestaat zolang de consensus 

standhoudt. Nieuwe wetgeving, een gewijzigde maatschappelijke context of de rechtspraak 

van een supranationaal rechtscollege kan die consensus onhoudbaar maken. In die gevallen 

verliest de cassatierechtspraak zijn bindende kracht, en in diezelfde omstandigheden zal het 

Hof zijn rechtspraak wijzigen met het oog op het opnieuw bereiken van die rechtsvrede.  

Vele van de traditionele procedurele kenmerken van het Hof werden niet aangepast aan de 

nieuwe rol als rechtsvormer. Zo steunt het Hof zijn beslissingen enkel op de wet en de 

parlementaire voorbereidingen. De cassatierechter hanteert de (eigen) rechtspraak of de 

rechtsleer ogenschijnlijk niet als een rechtsbron. Bovendien motiveert het Hof zijn 

beslissingen erg beknopt. De conclusies van de advocaat-generaal zijn autonomer 

gemotiveerd, met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer en met socio-economische 

argumenten. Zij bieden aldus een inzicht in de vermoedelijke beweegredenen van een 

cassatiearrest. Een ander relict is de beperkte mogelijkheid voor het Hof om aan 

rechtsvorming te doen. Het Hof onderzoekt een bestreden beslissing aan de hand van de 

cassatiemiddelen van de eiser. Dit betekent dat een belangwekkende rechtsvraag pas een 

antwoord zal krijgen indien die vraag is aangebracht in een ontvankelijk cassatieberoep en 

een ontvankelijk en vakkundig geformuleerd cassatiemiddel. De mogelijkheid die de 

procureur-generaal heeft om cassatieberoep in het belang van de wet in te stellen, wat 
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toelaat om te ontsnappen aan deze beperkingen, wordt amper benut. Om deze redenen is 

de rechtsvorming van het Hof niet altijd even doelmatig of doeltreffend. 

Het tweede deel van het proefschrift onderzoekt de rechtsvormende rol van het cassatiehof 

op empirische wijze. In de eerste plaats worden de omkeringen in de cassatierechtspraak 

onderzocht, meer precies de redenen die de ommekeer schragen en de kenbaarheid van de 

ommekeer. Uit dit onderzoek blijkt dat het Hof zijn omkeringen doorgaans onrechtstreeks 

bekend maakt, via het jaarverslag, de conclusie van de advocaat-generaal of een voetnoot 

bij de publicatie van het arrest. Slechts tweemaal maakte het Hof in zijn arrest een 

ommezwaai uitdrukkelijk kenbaar. De redenen voor een ommekeer geeft het Hof in zijn 

arrest niet prijs, maar maakt het opnieuw slechts indirect bekend in het jaarverslag of in de 

conclusie van de advocaat-generaal. Het Hof vertrouwt in belangrijke mate op de rechtsleer 

om zijn koerswijzigingen kenbaar te maken. Dit onderzoek bevestigt de discursieve 

bifurcatie van de motivering van het Hof: het arrest vermeldt de (redenen van de) 

ommekeer niet. De lezer moet daarvoor vertrouwen op de bijproducten van die beslissing. 

In de tweede plaats onderzoekt een enquête de volgzaamheid van de bodemrechter. Een 

ruime meerderheid van de 120 respondenten gaf aan dat ze de cassatierechtspraak frequent 

hanteren in hun praktijk en de teneur ervan frequent volgen. 

Het derde deel van het proefschrift bestudeert de wijze waarop de Nederlandse Hoge Raad 

en de Franse Cour de cassation vorm geven aan hun rechtsvormende taak, om op basis 

daarvan suggesties te formuleren voor een doelmatigere en doeltreffendere rechtsvorming 

door het Belgische Hof van Cassatie. Eerst wordt de staat opgemaakt van de 

motiveringspraktijk van het cassatiehof. De discursieve bifurcatie is gebrekkig, omdat de 

bijproducten waarop ze vertrouwt geen surrogaat zijn voor een bekendmaking van de 

motieven in het eigenlijke cassatiearrest. Doordat het Hof niet verwijst naar de eigen 

rechtspraak, bevindt elke beslissing zich in een isolement, wat de analyse ervan voor de 

praktijk bemoeilijkt. Doordat het Hof zijn rechtspraak uiterlijk niet als de belangrijke 

rechtsbron erkent die het in de praktijk wel is, krijgt nieuwe cassatierechtspraak steeds 

terugwerkende kracht. Die werkwijze is een gevaar voor de rechtszekerheid.  

De Nederlandse en Franse cassatierechters springen anders met de motivering van hun 

beslissingen om. Sinds de jaren ’80 motiveert de Hoge Raad zijn beslissingen 

breedvoeriger. Hij verwijst veelvuldig naar de eigen rechtspraak, citeert uit de 

parlementaire voorbereiding en refereert via de conclusie van de advocaat-generaal soms 

naar de rechtsleer. Op die manier geeft de Hoge Raad op transparante wijze de fundamenten 

van zijn beslissing weer. Daarnaast schrikt de Nederlandse cassatierechter er niet voor terug 

om overwegingen ten overvloede aan zijn beslissingen toe te voegen. De Franse Cour de 

cassation motiveerde zijn arresten aanvankelijk nog beknopter en even heteronoom als zijn 

Belgische tegenhanger. Recent zijn er evenwel belangwekkende evoluties op te tekenen. 

Zo verwijst het Hof naar zijn eerdere rechtspraak en motiveert het minder beknopt dan 

voorheen het geval was. De Franse cassatierechter gaat aldus de weg op van de Nederlandse 

Hoge Raad. Beide hoogste rechtscolleges voorzien bij een rechtspraakwijziging soms in 

overgangsrecht. 
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De methoden waarover het Belgische Hof van Cassatie beschikt om te ontsnappen aan de 

beperkingen van een door een procespartij ingesteld en dus ook afgebakend cassatieberoep, 

zijn beperkt. Het cassatieberoep in het belang van de wet is een zeldzaamheid geworden. 

Een prejudiciële bevoegdheid bestaat enkel in mededingingszaken. Ook op dit vlak 

verschilt het cassatiehof van zijn Nederlandse en Franse evenknieën. De Cour de cassation 

beschikt sinds 1991 over een algemene prejudiciële bevoegdheid om nieuwe, belangrijke 

en in vele geschillen voorkomende rechtsvragen te beantwoorden. De Hoge Raad heeft 

eenzelfde bevoegdheid sinds 2012. In beide landen worden deze procedures positief 

beoordeeld. De procureur-generaal bij de Hoge Raad maakt daarnaast relatief vaak gebruik 

van de mogelijkheid om een cassatieberoep in het belang van de wet in te stellen. Hij laat 

zich daarbij informeren door een adviescommissie, die als doorgeefluik fungeert. In 

Frankrijk is dit rechtsmiddel op procedureel vlak beter ontsloten dan in België.  

Tot slot formuleert dit proefschrift enkele hervormingsvoorstellen die de rechtsvorming 

door het Belgische Hof van Cassatie doelmatiger en doeltreffender moet maken. Daarbij 

wordt gesteund op de resultaten van de enquête van de feitenrechters. In de eerste plaats 

wordt daarvoor gekeken naar een nieuwe motiveringscultuur. Het Hof zou zijn 

rechtsvormende rol openlijk moeten uitdragen, onder andere door te verwijzen naar zijn 

eigen rechtspraak. In de tweede plaats worden voorstellen geformuleerd met betrekking tot 

de wegen waarlangs rechtsvorming plaatsvindt. De prejudiciële procedure en het 

cassatieberoep in het belang van de wet zijn performante instrumenten van rechtsvorming. 

De bestaande prejudiciële bevoegdheid van het Hof moet daarom worden uitgebreid naar 

het gehele contentieux waarover het Hof oordeelt. Het gebruik van het cassatieberoep in 

het belang van de wet moet gestimuleerd worden door enkele procedurele wijzigingen aan 

te brengen. Samen met enkele andere hervormingen, kunnen deze voorstellen de 

rechtsvorming door het Hof een nieuw elan geven. 
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SUMMARY 
The Court of Cassation as beacon of the Belgian judiciary 

This dissertation studies the law-making role of the Belgian Court of Cassation, in both a 

theoretical and empirical way. It consists of three parts. 

The first part outlines the role of the Court of Cassation in the Belgian legal system. The 

origins of the modern cassation court lie in the French Revolution, where the Tribunal de 

cassation was tasked with protecting the law from misapplication by the judges. The 

revolutionary legislator reasoned from the exhaustiveness of the legislation. Practice 

proved this premise to be false. Relatively quickly, the cassation tribunal turned into an 

interpreter of the legislation, and thus a source of law. Later renamed Cour de cassation, it 

became the head of the judiciary. The Court of Cassation thus became a lawmaker, parallel 

to the legislator. Since there is no explicit legal basis for this competence, there is no precise 

division of powers, which sometimes gives rise to friction. The Court moreover faces 

competition from supranational courts and the Belgian Constitutional Court. The Court of 

Cassation must thus find a new modus vivendi in this changed and fricticious environment, 

which is an ongoing process. 

Its role as a lawmaker is instantiated in the relationship between the Court of Cassation and 

the courts and tribunals. Both institutions function in a state of interdependence when it 

comes to law-making. This explains why the law-making of the Court of Cassation furthers 

most of the times a consensus solution within the judiciary for a given legal problem. This 

consensus is what gives the cassation case law its binding force, which exists as long as the 

consensus persists. New legislation, a changed social context, or the case law of a 

supranational court can render this consensus untenable. In those circumstances, the 

decision of the Court of Cassation loses its binding force. In that case, the Court will change 

its case law with a view to re-establish a consensus. 

Many of the Court's traditional procedural features have not been adapted to its new role as 

a lawmaker. For example, the Court reasons its decisions predominantly on the basis of 

legislation and the travaux préparatoires. The Court does not rely on (its own) case law or 

on legal doctrine as a source of law, at least not ostensibly. Moreover, the Court of 

Cassation reasons its decisions very concisely. The conclusions of the Advocate General 

are in contrast more autonomously reasoned, with references made to case law and doctrine 

and relying on socio-economic arguments. They thus offer an insight into the probable 

motives for a cassation judgment. Another vestige is the way in which the law-making 

activity of the Court is limited by the dependence on a cassation appeal. The Court 

examines a decision brought before it solely on the basis of the plaintiff’s cassation 

complaints. This means that an important legal question will only receive an answer if it is 

submitted in an admissible appeal and formulated in an admissible and well-written 

cassation complaint. The Procurator General makes little use of his prerogative to lodge a 

cassation appeal in the interest of the law, which would allow the Court to overcome these 

limits. For these reasons, the law-making of the Court is not always efficient nor is it always 

effective. 
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The second part of the dissertation empirically investigates the Court’s law-making role. 

Firstly, the reversals of its case law are examined, in terms of the reasons underpinning 

these reversal and their disclosure. This research clearly shows that the Court of Cassation 

usually announces its reversals only indirectly, which is to say through its annual report, 

the conclusion of the Advocate General, or in a footnote to the publication of the decision. 

Only twice did the Court recently explicitly state a reversal in its decision. The reasons for 

a reversal are not disclosed by the Court in its decision, but again only indirectly in the 

annual report or in the conclusion of the Advocate General. The Court relies to a large 

extent on legal doctrine to identify reversals. This research therefore confirms the 

discursive bifurcation existent within the Court's reasoning: the decision itself does not 

mention the (reasons for the) reversal. To obtain this information, the reader must rely on 

its by-products. Secondly, a survey examines the compliance of the lower courts with the 

cassation case law. The majority of the120 respondents indicate that they frequently rely 

on and comply with cassation case law. 

The third part of this dissertation studies the way in which the Dutch Hoge Raad and the 

French Cour de cassation live up to their law-making role, in order to propose reforms for 

a more efficient and effective law-making by the Belgian Court of Cassation. First of all, 

the state of the reasoning style of the Court of Cassation is analysed. The discursive 

bifurcation is flawed, because the by-products on which it relies are not a suitable substitute 

for a more explicit and truthful reasoning in the cassation decision itself. Since the Court 

does not refer to its own case law, each decision appears to be isolated, which hampers its 

analysis. Because the Court does not recognise its case law as the important legal source 

that it is, new rules derived from its case law retain retroactive effect. This approach poses 

a risk to legal certainty. 

The Dutch and French cassation courts reason their decisions in a different fashion. Since 

the 1980s, the Hoge Raad provides more comprehensive reasons for its decisions. It 

frequently refers to its own case law, quotes from the travaux préparatoires and sometimes 

refers to legal doctrine through the Advocate General's opinion. In this way, the Hoge Raad 

provides insight in the foundations of its decision. In addition, it does not shy away from 

using obiter dicta in order to counter misunderstandings in legal practice. Initially, the 

French Cour de cassation reasoned even more succinctly and as heteronomous as its 

Belgian counterpart. Recently, however, significant developments are visible. For example, 

the Court sometimes refers to its own case law and reasons less concisely than was 

previously the case. In doing so, the French court mimicks the evolution in the Dutch Hoge 

Raad. Both supreme courts sometimes revert to prospective overruling techniques in the 

event of a reversal in their case law. 

The methods available to the Belgian Court of Cassation to escape the restraints of a 

cassation appeal brought and delimited by a party to the proceedings are limited. Cassation 

appeals in the interest of the law have become a rarity. A preliminary procedure only exists 

in competition law cases. Here, too, the Belgian supreme court differs from its Dutch and 

French counterparts. Since 1991, the Cour de cassation has a general preliminary 

competence, in which it can answer new, important legal questions that arise in many 
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disputes. The Hoge Raad has the same competence since 2012. Both countries assess these 

procedures positively. The Procurator General at the Hoge Raad makes relatively frequent 

use of the possibility to lodge a cassation appeal in the interest of the law. To this purpose, 

he is advised by a dedicated committee, which acts as a transmission channel. In France, 

this legal remedy is more widely accessible to the Procurator General than in Belgium. 

Finally, this dissertation formulates a number of reform proposals aimed at making the law-

making by the Belgian Court of Cassation more efficient and effective. The results of the 

survey inspire these proposals. The first proposal comprises a more transparent reasoning 

style. The Court of Cassation should endorse its law-making role, for example by referring 

to its own case law in its decisions. The second proposal is aimed at the methods through 

which the Court functions as a lawmaker. The preliminary procedure and the cassation 

appeal in the interest of the law are effective instruments of law-making. The existing 

preliminary procedure should therefore be extended to the whole array of private and 

criminal law, and the use of the cassation appeal in the interest of the law should be 

stimulated through certain procedural changes. Together with a number of other reforms, 

these proposals could give a new impetus to the Court's vital role in law-making. 
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INLEIDING 
 

“Mocht u soms twijfelen of een jurist wel echt het verschil kan  

maken in onze maatschappij, dan bewijst dit cassatiearrest dat het  

wel degelijk kan. Het Hof van Cassatie heeft een moedige beslissing  

genomen die een ingrijpen van de wetgever overbodig maakt. 

[…] Met dank aan het Hof van Cassatie zal in België  

geen anti-Perruchewet nodig zijn.”1 

 

1. In deze termen beschreef Ilse Samoy, hoofddocent verbintenissenrecht aan de KU 

Leuven, de tussenkomst van het Hof van Cassatie in de wrongful life zaak.2 Dit citaat zegt 

veel over de rol van het cassatiehof in het Belgische rechtsbestel. Het Hof maakt een 

verschil in onze samenleving en neemt een “moedige beslissing”, wat inhoudt dat het een 

keuzevrijheid heeft en dat het in casu een gedurfde beslissing heeft genomen. Het 

cassatiehof is dus geen rechtscollege dat op mechanische wijze de wet toepast, want zo’n 

instelling heeft geen beslissingsmarge maar voert slechts de keuze van de wetgever uit. 

Daarnaast maakt Samoy duidelijk dat het cassatiearrest een ingrijpen van de wetgever 

overbodig maakt. Dit veronderstelt dat een beslissing van het Hof van Cassatie gevolgen 

teweegbrengt die het eigenlijke geschil waarover het beslist, overstijgen. Om een 

wetsbepaling overbodig te maken, moet een cassatiearrest immers eenzelfde rol als de wet 

vervullen en dus algemeen bindend zijn. De theorie over het Hof van Cassatie en de 

officiële rechtsbronnenleer leren ons evenwel een ander verhaal: het Hof van Cassatie past 

slechts de wet toe; zijn rechtspraak is louter een aanvullende rechtsbron. Dit spagaat tussen 

theorie en praktijk is de rode draad doorheen dit proefschrift.  

2. De titel van dit proefschrift hanteert de term lichtbaken om de rechtsvormende rol van 

het Hof van Cassatie te omschrijven. Het Hof vormt een lichtbaken wanneer zijn 

beslissingen een geschiloverstijgende betekenis hebben en een precedent vormen voor 

toekomstige, gelijkaardige gevallen. Zijn rechtspraak wijst, net als een vuurtoren, de weg 

aan en gidst de bodemgerechten langsheen de kliffen en zandbanken van de dagelijkse 

juridische praktijk. Een cassatiearrest kondigt een veilige haven en een ankerplaats aan, 

waar de feitenrechters zich op kunnen richten bij de beslechting van toekomstige gevallen.3 

Deze rol veronderstelt dat het cassatiehof orde brengt in wanorde, dat het rechtsregels 

verduidelijkt, verfijnt of verzoent. Zijn beslissingen creëren dus rechtsregels die als leidraad 

en oriëntatiepunt fungeren voor de rechtzoekende en de rechtsgemeenschap. 

                                                 
1 I. SAMOY, "Cassatie verwerpt vraag om schadevergoeding voor geboorte", De Juristenkrant 2014, afl. 

299, (1) 1. 
2 Cass. 14 november 2014, C.13.0441.N, www.juridat.be. Zie over wrongful life-vorderingen randnr. 114. 
3 Etienne-Constantin de Gerlache omschreef bij zijn afscheid als eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 

de cassatierechtspraak als een kompas voor toekomstige geschillen. E.-C. DE GERLACHE, "Discours du 5 

août 1867 prononcé en chambre du conseil de la Cour de cassation à l’occasion de sa réorganisation", 

Pasicrisie 1867, I, (i) ii. 
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3. Het begrip lichtbaken is wel vaker als metafoor terug te vinden in beschrijvingen van de 

rol van de cassatierechtspraak. “La jurisprudence de cette auguste Cour [de cassation]”, 

schreef advocaat Hyppolite Rivière in 1862, “est comme un phare sur lequel bien des 

regards sont fixés: lorsque sa lumière pâlit ou devient douteuse, on ne tarde pas à constater 

dans les différentes juridictions des divergences assez nombreuses, et, – je le dirai aussi – 

plus d’un égarement.”4 Honderd jaar later hanteerde de Franse civilist Jean Boulanger 

gelijkaardige beeldspraak: “Une décision se survit à elle-même pour rayonner, dans le 

milieu juridique, bien au-delà du cas concret qu’elle a concerné.”5 “Highest courts are 

lighthouses in symbolic fields”, schreef Fred Bruinsma, hoogleraar aan de universiteit van 

Utrecht, recenter.6 Floris Bakels, vicepresident van de Hoge Raad, bediende zich van 

diezelfde metafoor: “Voorop staat dat de Hoge Raad een betrouwbaar baken moet zijn voor 

de rechtspraktijk. De feitenrechters, en de advocatuur in zijn adviserings- en procesbeleid, 

varen immers op zijn rechtspraak.”7 In 2003 omschreef het Hof zijn taak als volgt: “[…] 

het werkelijke belang van het instituut van de cassatierechter [is] gelegen buiten de 

individuele eiser. Naast zijn taak op het vlak van het individuele belang, die erin bestaat de 

justitiabele de toepassing van de wet te waarborgen, vervult het Hof immers een taak van 

algemeen belang, namelijk door de bakens uit te zetten voor een eenvormige en 

voorspelbare toepassing van het recht en voor de noodzakelijke ontwikkeling ervan.”8 

Nochtans blijkt die rechtsvormende rol van het Hof van Cassatie nooit uit zijn rechtspraak. 

Zijn beslissingen zijn heteronoom gemotiveerd en doen uitschijnen dat ze de getrouwe 

toepassing zijn van de wil van de wetgever.9 Die motivering trekt een legalistische façade 

op die de rechtsvorming verhult. 

ONDERZOEKSDOELSTELLING 

4. Dit proefschrift wil de rechtsvormende rol van het Hof van Cassatie vanuit een 

theoretisch en empirisch perspectief onderzoeken. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat er 

een tegenstelling bestaat tussen de beperkte rol die het cassatiehof in theorie toekomt en 

die het Hof dikwijls veruitwendigt, en de centrale plaats van zijn rechtspraak in de 

dagelijkse juridische praktijk. In het licht van die contradictie wordt onderzocht hoe het 

Hof zijn rol vervult. De aandacht gaat daarbij hoofdzakelijk uit naar de civiele 

cassatieprocedure, maar waar relevant of nuttig wordt een zijsprong gemaakt naar het 

                                                 
4 H. RIVIÈRE, Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de cassation 

en matière civile, et dans l'ordre du Code Napoléon, Parijs, Cosse et Marchal, 1862, v. Cfr. Philippe-Antoine 

Merlin de Douai, die de rol van lichtbaken voorbehield aan de wet: “Pendant que la loi subsiste, elle est le 

flambeau qui doit seul nous guider; toutes les autres lumières étrangères ne peuvent que nuire à sa clarté et 

nous égarer.” P.-A. MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, III, Brussel, 

Tarlier, 1825, 246. 
5 J. BOULANGER, "Notations sur le pouvoir créateur de la jurisprudence civile", Revue trimestrielle de droit 

civil 1961, (417) 420. 
6 F. BRUINSMA, "A socio-legal analysis of the legitimacy of highest courts" in N. HULS, M. ADAMS en 

J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den 

Haag, Asser, 2009, 71. 
7 F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE GRAAFF, T. 

KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars 

Aequi, 2016, 56-57. 
8 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2003, 279. 
9 Zie randnrs. 160 e.v. 
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strafrechtelijke contentieux. Gezien  beginselen zoals nullum crimen sine lege en nulla 

poena sine lege, is rechtsvorming immers voornamelijk te vinden in de civiele 

cassatierechtspraak. 

5. Met rechtsvorming wordt het volgende bedoeld. Het Hof oordeelt over de legaliteit van 

de rechterlijke beslissingen die op ontvankelijke wijze door procespartijen worden 

voorgelegd. Doorgaans is het doelpubliek van het Hof beperkt tot de actoren die binnen 

een geschil optraden. Wanneer een cassatiearrest een motiveringsgebrek afstraft of 

verbreekt wegens strijdigheid met een materiële wetsbepaling, is de meerwaarde van die 

beslissing voor de rechtsgemeenschap beperkt; althans, voor zover het Hof in zijn arrest 

zijn zienswijze van wat een motiveringsgebrek uitmaakt, niet wijzigt, of wanneer het de 

vaststaande interpretatie van die wetsbepaling bestendigt. Een minderheid van de 

cassatiearresten formuleert een nieuwe of verduidelijkt een bestaande regel. In die zaken 

vervult het Hof een lichtbakenfunctie, omdat zijn beslissing een nieuwe vaarrichting 

aanwijst die in de toekomst als toetssteen zal dienen voor de beoordeling van de legaliteit 

van rechterlijke beslissingen. Cassatiearresten van die categorie zijn daarom gericht op de 

rechtsgemeenschap, niet in het minst de feitenrechters.10 Beslissingen van deze aard 

behoren tot de kerntaak van het Hof.11 Omdat die beslissingen het bestaande recht zoals 

vervat in de cassatierechtspraak wijzigen, worden ze als rechtsvormend beschouwd.12 

6. De onderzoekshypothese luidt dat het Hof van Cassatie een rechtsvormende taak heeft 

maar dat het die niet voldoende uitdraagt. Twee onderzoeksvragen operationaliseren die 

hypothese. In de eerste plaats wordt de vraag gesteld of het Hof van Cassatie een 

                                                 
10 Cfr. Ernest Krings: “Overigens blijft 's Hofs interpretatie in ieder geval beperkt tot dat ene geschil, zodat 

de draagwijdte ervan in beginsel beperkt blijft. In werkelijkheid is die draagwijdte echter heel wat 

aanzienlijker, want tenzij de wetgever meent de wet te moeten wijzigen, wat uitzonderlijk is, vormen de 

interpretaties van het Hof belangrijke richtlijnen voor de feitenrechters, die daarnaar, vaak impliciet, 

verwijzen in alle gevallen waarover zij later moeten oordelen.” E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van 

het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 314. Zie in 

dezelfde zin Herman Lenaerts: “De cassatierechter geeft een uitlegging van de rechtsregel die een houvast 

voor alle feitenrechters en rechtszekerheid voor alle rechtzoekenden biedt.” H. LENAERTS, 

"Cassatierechtspraak vandaag", Rechtskundig Weekblad 1991-92, (137) 139. Zie ook HOF VAN CASSATIE, 

Jaarverslag, 1997-98, 33. ADVIESRAAD VAN EUROPESE RECHTERS, Advies nr. 11 over de kwaliteit 

van de rechterlijke beslissingen, 2008, www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta, nr. 45. 

Het Franse Hof van Cassatie meent dat het doelpubliek van de cassatierechtspraak bestaat uit de 

bodemrechters, de advocatuur, de rechtswetenschap en de juristen in het algemeen. Rechtzoekenden behoren 

niet tot die categorie. COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la 

Cour de cassation, 2017, www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/ 

reflexion_reforme_8630/, 135. Het Hof benadrukte voor die laatste groep het belang van juridisch advies, 

met verwijzing naar een arrest van het EHRM. Dit arrest oordeelde dat “a norm cannot be regarded as a 

"law" unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must 

be able – if need be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, 

the consequences which a given action may entail.” EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, The Sunday 

Times/Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 49. 
11 Zie bv. Léon Cornil: “L’utilité essentielle de la Cour de cassation est de contribuer à la sécurité des 

relations juridiques en procurant aux juridictions du fond et aux justiciables une interprétation des lois à 

laquelle chacun puisse se rallier.” L. CORNIL, "Lettre de M. Léon Cornil", Journal des Tribunaux 1949, 

(578) 578. 
12 Cfr. randnr. 76. 

http://www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/
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rechtsvormende rol te vervullen heeft. In de tweede plaats wordt de vraag gesteld of de 

wijze waarop het Hof die rechtsvormende functie uitvoert, doelmatig en doeltreffend is. 

7. De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt: heeft het Hof van Cassatie een rechtsvormende 

taak? Deze vraag gaat in op de rol van het Hof van Cassatie in het rechtsbestel. Daarbij 

wordt die lichtbakenfunctie van het cassatiehof tegen het licht gehouden. Er wordt specifiek 

ingegaan op drie deelvragen:  

1. Welke evolutie heeft de rol van het cassatiehof in het rechtsbestel doorgemaakt? 

Bij zijn conceptie had het Hof van Cassatie geen rechtsvormende taak. Om deze 

deelvraag te beantwoorden, wordt nagegaan hoe die initiële beperkte bevoegdheid 

van het cassatiehof kan worden verklaard, welke redenen aan de uitbreiding ervan 

ten grondslag liggen en op welke manier die evolutie plaatsvond. 

2. Wat is de relatie tussen het Hof van Cassatie en de andere belangrijkste 

rechtsvormers? Als het Hof van Cassatie een rechtsvormende taak heeft, komt het 

mogelijk in het vaarwater van andere rechtsvormers. In dat geval stelt zich de vraag 

naar de wisselwerking tussen die verschillende rechtsvormers en de afbakening van 

hun bevoegdheden. 

3. Wat is de relatie tussen het Hof van Cassatie en de hoven en rechtbanken op het 

vlak van rechtsvorming? Het cassatiehof staat aan het hoofd van de rechterlijke 

macht. Aldus stelt zich de vraag naar de betekenis van de hoven en rechtbanken 

voor de rechtsvorming van het cassatiehof. Daarnaast doet die relatie vragen rijzen 

over betekenis van een cassatiearrest voor de bodemrechters.  

8. De tweede onderzoeksvraag is de volgende: hoe oefent het Hof van Cassatie zijn 

rechtsvormende taak uit in de praktijk? Die vraag spitst zich toe op de wijze waarop het 

Hof van Cassatie recht vormt. Daarbij staan de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 

die rechtsvorming centraal. Hieruit volgen twee deelvragen: 

1. Is de rechtsvorming door het Hof van Cassatie doelmatig? Het cassatiehof is op 

het vlak van rechtsvorming doelmatig wanneer het erin slaagt recht te vormen in 

gevallen waarin daartoe een nood bestaat. Dat kan in een reguliere 

cassatieprocedure, maar kan ook op andere manieren geschieden. De doelmatigheid 

wordt dus bepaald door de (effectieve inzet van de) methoden om aan 

rechtsvorming te doen. 

2. Is de rechtsvorming door het Hof van Cassatie doeltreffend? De rechtsvorming 

is doeltreffend wanneer het Hof erin slaagt heldere en duidelijke regels te creëren.13 

Rechtsregels zijn immers pas efficiënt in het reguleren van gedrag, indien hun 

                                                 
13 Cfr. Ivan Verougstraete: “Het Hof kan zijn normatieve en pedagogische taak alleen maar goed vervullen 

als de redenering gevolgd door het Hof en die geleid heeft tot een bepaalde oplossing, kan begrepen worden.” 

I. VEROUGSTRAETE, "Voorwoord" in HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2003, 195. Zie ook Y. 

CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation" in 

S. GUINCHARD en G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, 

Parijs, Dalloz, 2000, 269. 
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draagwijdte en betekenis voldoende duidelijk is. De doeltreffendheid van de 

rechtsvorming wordt dus bepaald door de motivering van een cassatiearrest. 

Het antwoord op deze twee onderzoeksvragen moet toelaten om de onderzoekshypothese 

te falsifiëren. 

STATUS QUAESTIONIS 

9. Een analyse van de wijze waarop het Hof van Cassatie recht vormt, is nuttig. Het Hof 

vervult een belangrijke rol in het Belgische gerechtelijke landschap. De identificatie van de 

wegen waarlangs rechtsvorming geschiedt en de eventuele beperkingen en hindernissen die 

op dit vlak bestaan, nodigt uit tot reflectie en eventueel ingrijpen. De formulering van 

hervormingsvoorstellen, gebaseerd op de studie van de Nederlandse en de Franse praktijk, 

voedt het debat over een fundamentele herijking van het cassatiehof, die reeds enkele 

decennia in de lucht hangt.14 Het is belangrijk om bij dit onderzoek de rechtsvorming door 

de cassatierechter holistisch te benaderen. Een uitbreiding van de mogelijkheden om aan 

rechtsvorming te doen, levert weinig nettowinst op als de draagwijdte van een praetoriaanse 

regel onduidelijk is. Op eenzelfde manier blijft de impact van een transparantere 

motiveringsstijl beperkt indien de cassatierechter slechts zelden aan rechtsvorming 

toekomt.  

10. Omstandig onderzoek naar de wijze van rechtsvorming door het cassatiehof is in België 

onbestaande. Het proefschrift van Isabelle Rorive over de omkeringen van het Hof van 

Cassatie15 komt het dichtst in de buurt, maar blijft beperkt tot een (rechtsvergelijkende) 

studie van dit fenomeen. De motiveringsstijl van het Hof van Cassatie komt relatief vaak 

aan bod in de rechtsleer, maar eerder zijdelings in een commentaar op een specifieke 

beslissing16 dan als een zelfstandige studie.17 De wijze van rechtsvinding en rechtsvorming 

door het cassatiehof werd reeds onder de loep genomen,18 maar deze analyse was eerder 

                                                 
14 Zie bv. E. KRINGS, "Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", Rechtskundig Weekblad 1987-88, (169) 

182-186; R. SOETAERT, "Installatie van de heer Robert Soetaert als eerste voorzitter van het Hof van 

Cassatie", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (325) 325-328; B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? 

Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 

1997; L. LERNOUT, "Cassatie: oppoetsen of opdoeken?", De Juristenkrant 2002, afl. 46, (2) 2-3; P. 

TAELMAN, "Cassatie: toch maar niet opdoeken", De Juristenkrant 2002, afl. 47, (2) 2; R. DE CORTE, "De 

eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER, H. GEINGER, A. HENKES, C. STORCK 

en C. VANDEWAL (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 139-172; 

D. THIJS, "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het 

licht van het proceseconomisch gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1043-1057. 
15 I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 

2003. Zie over dit proefschrift randnr. 217. 
16 Zie bv. F. OST, "Droit propre, motivation laconique et interprétation restrictive" (noot onder Cass. 2 

december 1992), Journal des Tribunaux 1993, (401) 401-403; W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak", 

Rechtskundig Weekblad 1997-98, (209) 223. 
17 B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een 

hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997; P. DE TAVERNIER, "Over de motivering van 

arresten van het Belgische Hof van Cassatie" in A.G. CASTERMANS, I. HOUBEN, K. JANSEN, P. 

MEMELINK en H. NIEUWENHUIS (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 25-46. 
18 R. KRUITHOF, "Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgisch verbintenissenrecht?" in W. VAN 

GERVEN (ed.), Hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, 27-79; M.E. STORME, 

"Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en 

rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de traditie", Tijdschrift 

voor Privaatrecht 1995, (971) 971-1048.  
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descriptief dan normatief van aard.19 Het enige werk met een holistische en prospectieve 

benadering van de rechtsvorming door het Hof van Cassatie, is relatief beperkt qua 

omvang.20 

In het algemeen ontbreekt dikwijls een rechtsvergelijkende component. Daarvoor is 

nochtans heel wat materiaal beschikbaar.21 Zowel in Nederland als in Frankrijk bestaat er 

een omvangrijke literatuur over rechtsvorming door de cassatierechter. In Frankrijk 

verschenen de laatste jaren heel wat werken die de rechtsvormende rol van de Cour de 

cassation onderzoeken.22 De motiveringsstijl van het cassatiehof is er al decennialang een 

veelbesproken discussiethema.23 Ook in Nederland kan de rechtsvorming door de Hoge 

Raad op veel aandacht rekenen. Dat blijkt onder andere uit de verschillende boeken en 

tijdschriftafleveringen die gewijd werden aan dit thema.24 Het valt op dat in beide landen 

en vooral in Frankrijk een rechtsvergelijkend perspectief doorgaans ontbreekt. Deze studie 

is daarom ook voor beide buurlanden relevant, niet alleen omdat het eigen systeem door de 

ogen van een buitenstaander wordt bekeken, maar vooral omdat het de vergelijking maakt 

die in eigen land dikwijls achterwege blijft. 

METHODOLOGIE 

11. Dit proefschrift wil de rechtsvorming zowel vanuit een theoretische als vanuit een 

empirische invalshoek benaderen. Enerzijds situeert dit proefschrift zich in de lijn van 

klassiek juridisch-dogmatisch onderzoek. Anderzijds probeert deze studie via empirie 

enkele facetten van de onderzoeksvragen vanuit een ander standpunt te belichten, om op 

                                                 
19 Een uitzondering hierop is P. DAUW, "Wondertools voor de wetgever", Nieuw Juridisch Weekblad 2015, 

(718) 718-741. 
20 R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van 

Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 139-172. 
21Zie bv. P. BELLET, A. TUNC en A. TOUFFAIT, La cour judiciaire suprême: une enquête comparative, 

Parijs, Economica, 1978; D. MACCORMICK en R. SUMMERS, Interpreting Precedents: A Comparative 

Study, Dartmouth, Ashgate, 1997; C. VAN RHEE en Y. FU, Supreme Courts in Transition in China and the 

West, Cham, Springer, 2017. Er zijn ook voorbeelden van rechtsvergelijkend onderzoek: zo onderzocht 

Mitchell Lasser de motiverings- en argumentatieve praktijk van de Franse Cour de cassation, het HvJ EU en 

het Amerikaanse federale Supreme Court. M. LASSER, Judicial Deliberations: a comparative analysis of 

judicial transparency and legitimacy, Oxford, OUP, 2004. 
22 N. MOLFESSIS, La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004. C. 

CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 

2011; P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. 

DRAGO, B. FAUVARQUE-COSSON en M. GORÉ (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de 

législation comparée, 2015, 83-105; J.-B. BELDA, Apparence et réalité des discours de la Cour de cassation: 

Etude positive et critique d’un office en mutation, onuitg. doctoraatsthesis Université de Montpellier, 2016; 

D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ, 

2017. 
23 Dat is zo sinds A. TOUFFAIT en A. TUNC, "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice 

notamment celles de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, (487) 487-508. Zie bv. P. 

DEUMIER, "Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation", Archives de philosophie du 

droit 2006, (49) 49-76; X. HENRY, "La motivation des arrêts et la technique du moyen. Propositions de 

réforme", La Semaine Juridique 2010, (2125) 2125-2133. 
24 W. KEUKENS en M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN, Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van 

de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008; R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. 

SAMADI, Rechtsvorming door de Hoge Raad, Ars Aequi, Nijmegen, 2016. Zie ook de dertiende aflevering 

van 2000 en de zevende aflevering van 2002 van het Nederlands Juristenblad, die gewijd zijn aan de 

rechtsvorming door de Hoge Raad. 
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die manier de theorievorming te voeden. Daarnaast wordt een rechtsvergelijkende methode 

gehanteerd om de Nederlandse en Franse cassatieprocedure te onderzoeken. 

Rechtsdogmatiek 

12. Traditioneel rechtswetenschappelijk onderzoek25 domineert het eerste en derde deel van 

dit proefschrift. Om het theoretische onderzoek te gronden in de praktijk, wordt doorheen 

het proefschrift zoveel als mogelijk naar rechtspraak verwezen. Daarbij wordt ernaar 

gestreefd om een tijdschriftafhankelijke verwijzing te vermijden.26 

Empirie  

13. In het tweede deel van dit proefschrift worden enkele facetten van de rechtsvorming 

door het cassatiegerecht bestudeerd aan de hand van kwalitatief empirisch onderzoek. Deze 

methoden worden soms met een scheef oog bekeken in de traditionele rechtswetenschap. 

Hun inclusie zou weinig meerwaarde hebben in een hermeneutische discipline. Dat was 

vroeger ook al zo.27 Er is de laatste jaren evenwel verandering merkbaar.28 Empirie is een 

nieuw modewoord binnen de rechtswetenschap. De betere ontsluiting van bronnen en de 

sterkere nadruk op interdisciplinariteit, reeds in de universitaire opleiding, speelt hierin 

ongetwijfeld een belangrijke rol. Dit proefschrift sluit zich bij deze beweging aan.  

Hoofdstuk 4 omvat een kwalitatief empirisch onderzoek naar de omkeringen in de 

cassatierechtspraak. Na de identificatie van een ommekeer aan de hand van het jaarverslag 

van het Hof, worden de kenbaarheid van die ommezwaai en de dragende motieven ervan 

geanalyseerd. Hoofdstuk 5 bespreekt een enquête van de feitenrechters. Deze enquête 

bevroeg de bodemrechters naar hun zienswijze over het Hof van Cassatie, het belang van 

                                                 
25 Over de vraag of juridisch onderzoek kwalificeert als wetenschappelijk onderzoek, zie M. VAN HOECKE, 

"Hoe wetenschappelijk is de rechtswetenschap?", Tijdschrift voor Privaatrecht 2009, (629) 629-687. 
26 Een verwijzing naar de vindplaats van een rechterlijke beslissing in een tijdschrift is te vermijden, omdat 

enkel diegenen met een abonnement op het desbetreffende tijdschrift toegang hebben tot de beslissing. 

Bovendien verwijst dergelijke verwijzing niet naar de beslissing zelf, maar naar de uitdrukking van de 

beslissing, waarvan er dikwijls meerdere zijn (bv. wanneer een cassatiearrest zowel in het Rechtskundig 

Weekblad als in Journal des Tribunaux wordt gepubliceerd). Dit schept nodeloos verwarring. Zie hiervoor 

M. VAN OPIJNEN, Op en in het web, Den Haag, BJU, 2014, 276. 
27 Joseph-Marie Portalis liet zich kritisch uit over een studie van het volkenrecht die empirische methoden 

ontleend aan de meteorologie hanteerde om evoluties in deze rechtstak vast te stellen: “Ce procédé, qui a été 

employé en météorologie pour constater les variations de la température atmosphérique dans un lieu donné, 

est ingénieux. Mais je ne sais à quel point il peut être appliqué à la matière du droit des gens. Il le serait sans 

doute si l’on pouvait espérer de trouver dans les propriétés des courbes décrites, et servant à exprimer la 

décadence ou les progrès de la justice et du droit, les éléments de la loi qui gouverne ces vicissitudes, et en 

vertu de laquelle elles s’accomplissent. Mais est-il permis d’espérer que cette application des procédés des 

sciences exactes aux sciences politiques et morals soit jamais tentée avec succès, et jusque-là n’a-t-elle pas 

quelque chose de puéril?” J.-M. PORTALIS, "Rapport sur les mémoires adressés au concours pour le prix 

sur la question du droit des gens" in X (ed.), Mémoires de l'Academie royale des sciences morales et politiques 

de l'Institut de France, III, Parijs, Didot Frères, 1841, 451-453.  
28 T. TYLER, "Methodology in Legal Research", Utrecht Law Review 2017, (130) 130. Voor een overzicht 

van het onderzoek in de Lage Landen en een algemene bespreking, zie M. ANTOKOLSKAIA, "Opkomst 

van empirical legal studies: een vloek, een zegen, of allebei?", Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, (423) 423-

432; N. ELBERS, "Empirisch-juridisch onderzoek – toekomstmuziek of werkelijkheid?", Justitiële 

Verkenningen 2016, (43) 43-59. 

Zie evenwel het (kleinschalige) onderzoek van Pieter Wolters waaruit blijkt dat er nog een hele weg af te 

leggen is. P. WOLTERS, "Empirische gegevens in de rechtswetenschap", Nederlands Juristenblad 2010, 

(2083) 2083-2087. Nederland staat op het vlak van de empirische rechtswetenschap verder dan België, wat 

doet vermoeden dat oogst beneden de Moerdijk nog schraler is. 
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de cassatierechtspraak in hun rechtsvinding en het gebruik dat ze van die rechtspraak 

maken. De gehanteerde methodologie wordt in deze hoofdstukken nader toegelicht. 

Rechtsvergelijking 

14. Doorheen het proefschrift wordt, waar nuttig, de sprong gemaakt naar de 

cassatieprocedure in Nederland en Frankrijk. De nadruk ligt hier opnieuw op de civiele 

cassatieprocedure, maar soms wordt over het muurtje gekeken naar het penale contentieux. 

De keuze voor deze landen is in de eerste plaats ingegeven door de vergelijkbaarheid van 

hun cassatieprocedures, gelet op de gemeenschappelijke achtergrond van het Franse 

cassatiemechanisme en de gelijkaardige rechtstraditie, en in de tweede plaats door het 

nuttige contrast dat zij kunnen bieden gezien de bestaande accentverschillen. Op die manier 

wordt een haalbaar referentiepunt aangeboden voor de hervormingsvoorstellen, die niet 

gebaseerd zijn op – op korte termijn – onoverbrugbare verschillen, die bv. zouden 

voorkomen bij een vergelijking met een hooggerechtshof uit de Angelsaksische, 

Scandinavische of Duitse tradities.29 Tot slot laat ook de kennis van de Nederlandse en de 

Franse taal toe om verder te gaan dan een essayistische benadering van deze 

cassatieprocedures.  

15. Het Belgische Hof van Cassatie en de Nederlandse Hoge Raad zijn kinderen van het 

Franse cassatiemechanisme.30 Nederland heeft evenwel steeds een vertroebelde relatie 

gehad met die afkomst.31 Toen de Hoge Raad in 1838 het levenslicht zag, nam dit 

rechtscollege onmiddellijk enige afstand van de strenge dogmatiek van het Franse stelsel.32 

Zo kon de Hoge Raad bv. ten gronde oordelen wanneer hij niet in een nader onderzoek van 

de feiten diende te treden.33 Sindsdien is de Nederlandse cassatieprocedure verder weg 

                                                 
29 Cfr. M. ADAMS, "Structuur, praktijk en theorie van rechtsvergelijkend onderzoek", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 2018, (889) 917-918. 
30 R. JANSSENS, "Het Hof van Cassatie van België. Enkele hoofdmomenten van zijn ontwikkeling", 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1977, (95) 96; P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de 

Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) sedert 1838" in C. PARMENTIER, H. GEINGER, A. 

HENKES, C. STORCK en C. VANDEWAL (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 50; W. ASSER, "De Nederlandse Hoge Raad: ruim baan voor de kerntaken door selectie aan 

de poort" in A. BOSSUYT, B. DECONINCK, E. DIRIX, A. FETTWEIS en E. FORRIER (eds.), Liber spei 

et amicitae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 37. 
31 Zo sprak de Nederlandse Juristenvereniging zich in 1909 uit voor een afschaffing van de cassatieprocedure. 

E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 56-57. 
32 P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) sedert 

1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 

2008, 50. 
33 P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) sedert 

1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 

2008, 57; E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 

406. In Frankrijk zag die mogelijkheid pas in 1978 het levenslicht. J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en 

matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 718. In België is die mogelijkheid een recent verhaal. Zie artikel 1109/1, 

tweede lid Ger.W., ingevoerd door de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, 

informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook 

van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. Zie hierover B. VAN DEN 

BERGH, "Over de rechtsplegingsvergoeding bij afstand van geding, hoger beroep inzake de veroordeling tot 

de gerechtskosten en cassatie zonder verwijzing" (noot onder Cass. 9 juni 2017), Rechtskundig Weekblad 

2017-18, (779) 781-782. Zie ook de (meer verregaande) voorstellen van procureur-generaal Dirk Thijs: D. 

THIJS, "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het licht 

van het proceseconomisch gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1051-1057. Voor 
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geëvolueerd van het klassieke cassatiesysteem. Frankrijk ondernam recent stappen om 

eenzelfde weg op te gaan.34 Deze twee hoogste rechtscolleges vormen een interessant 

studieobject, omdat in beide landen de mogelijkheden om aan rechtsvorming te doen in de 

laatste jaren aanzienlijk werden uitgebreid. In Nederland vormden de werkzaamheden van 

de Commissie Normstellende Rol Hoge Raad een katalysator in dit proces. In Frankrijk 

maakt de Cour de cassation aanstalten om een inhaalbeweging in te zetten. Het Belgische 

cassatiehof blijft op het eerste gezicht ter plaatse trappelen. Die constellatie opent een nuttig 

perspectief voor vergelijking. 

16. Alhoewel de geschiedenis en de rol van het cassatie-instituut in Frankrijk, Nederland 

en België gelijk sporen, zijn er belangrijke institutionele verschillen. In het kader van dit 

proefschrift is vooral de wetenschappelijke ondersteuning door juridische medewerkers 

relevant. De Hoge Raad kan op de steun rekenen van het Wetenschappelijk Bureau, dat 

ongeveer honderd leden telt. Samen met de 34 raadsheren, de 24 advocaten-generaal en de 

administratieve staf, telt de Hoge Raad een personeelsbestand van 245 vte’s.35 De Hoge 

Raad heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer 28 miljoen.36 In de Cour de cassation 

verlenen de conseillers référendaires,37 de auditeurs38 en, sinds 2016, de juristes 

assistants,39 alles tezamen een groep van meer dan tachtig personen, de raadsheren 

juridische bijstand.40 Het Belgische Hof van Cassatie telt 146 personeelsleden en heeft een 

jaarlijks budget van 15 miljoen euro.41 Het Hof beschikt slechts over vijftien 

referendarissen,42 aangevuld met een aantal magistraten met opdracht die één dag per week 

het Hof versterken. Elke vergelijking van het personeelsbestand of budget op dit hoge 

abstractieniveau loopt mank, maar het is belangrijk om bij de vergelijking van de drie 

cassatiehoven die verschillen in het achterhoofd te houden. 

                                                 
een vergelijking tussen Frankrijk, Nederland en België, zie M. VAN DER HAEGEN, "Transformation of the 

Cassation Model in France, The Netherlands and Belgium: Piercing the Legalistic Veil" in A. UZELAC en 

C. VAN RHEE (eds.), Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity, Cham, Springer, 2018, 362-366. 
34 Zie randnrs. 373 e.v. 
35 Zie de tweede bijlage bij het jaarverslag van 2017: jaarverslaghogeraad.nl/wp-content/uploads-

hogeraad/2018/04/bijlage_3_2017_HogeRaad.pdf. 
36 Zie de derde bijlage bij het jaarverslag van 2017: jaarverslaghogeraad.nl/wp-content/uploads-

hogeraad/2018/04/bijlage_3_2017_HogeRaad.pdf.  
37 De conseillers référendaires vervullen in zekere zin dezelfde bevoegdheden als de referendarissen in het 

Belgische Hof van Cassatie, maar nemen wel deel aan het beraad (met raadgevende stem) en hebben er ook 

al een carrière in de magistratuur op zitten. Ze worden benoemd voor een termijn van tien jaar. Zie artikel L. 

431-3 COJ en artikel 28 van de ordonnantie nr. 58-1270 van 22 december 1958 portant loi organique relative 

au statut de la magistrature, JORF 23 december 1958. 
38 Zie artikel R. 421-7 COJ. 
39 Zie artikel L. 123-4 COJ, ingevoerd door de wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 de modernisation 

de la justice du XXIe siècle, JORF 19 november 2016. 
40 Zo zijn alleen al meer dan zeventig conseillers référendaires. Zie 

www.courdecassation.fr/institution_1/composition_56/ (raadpleging 7 maart 2019). Daarnaast waren er in 

2015 elf auditeurs. J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 36. 
41 D. THIJS, "Het Gerechtelijk Wetboek: Procesrecht, Organisatierecht en nu ook Beleidsrecht van de 

Rechterlijke Orde. Over een beheersmodel aangepast aan de specificiteit en de kleinschaligheid van het Hof 

van Cassatie" in J. DE CODT, B. DECONINCK, A. HENKES, D. THIJS en J.-F. VAN 

DROOGHENBROECK (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel 

Storme, Brussel, Larcier, 2018, 293. 
42 Tot voor kort waren er nooit meer dan twaalf referendarissen op dienst op hetzelfde moment. HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 13. 
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Rechtsvergelijking komt beperkt aan bod in hoofdstuk 2 en staat centraal in hoofdstukken 

6 en 7. Het tertium comparationis43 is bij die laatste hoofdstukken respectievelijk de 

motivering van de beslissing van de hoogste justitiële rechter en zijn arsenaal van 

instrument geënt op de rechtsvorming. In die vergelijking wordt, naast wetgeving en 

rechtsleer, opnieuw bijzondere aandacht besteed aan de rechtspraak. Aanvullend werd voor 

de Nederlandse maar ook de Belgische cassatieprocedure gesproken met enkele 

specialisten ter zake.44 

STRUCTUUR 

17. Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel bespreekt de rol en positie van het 

Hof van Cassatie in het Belgische rechtsbestel en beantwoordt op die manier de vraag of 

het Hof een lichtbaken is en de evolutie die het op dit vlak doormaakte. Het tweede deel 

onderzoekt op empirische wijze enkele elementen van de rechtsvormende rol van het Hof 

van Cassatie, nl. de omkeringen in de cassatierechtspraak en de motivering daarvan, en de 

mate van volgzaamheid van de feitenrechters. Het derde deel focust op de doeltreffendheid 

en doelmatigheid van de rechtsvorming door het cassatiehof. Vertrekkende vanuit een 

analyse van de Nederlandse en Franse cassatieprocedure, formuleert het voorstellen om tot 

betere methoden van rechtsvorming te komen. Dit drieluik vertoont aldus gelijkenissen met 

de klassieke syllogistische structuur van een cassatiearrest. De major stelt de taak van het 

cassatiehof scherp (deel I). De minor bekijkt enkele facetten van de rechtsvorming door de 

cassatierechter (deel II). In de conclusie wordt de staat opgemaakt en worden voorstellen 

tot hervorming geformuleerd (deel III).  

18. Een caveat sluit deze inleiding af. Dit proefschrift raakt vele en verscheidene 

onderwerpen aan die verband houden met de rechtsvormende taak van het cassatiehof. Een 

gedetailleerde bespreking daarvan overstijgt de grenzen van dit proefschrift, dat sommige 

onderwerpen dus slechts kort en/of met niet altijd voldoende nuance aanraakt. De in 

voetnoot aangehaalde literatuur zet de geïnteresseerde lezer verder op weg. 

  

                                                 
43 M. ADAMS, "Structuur, praktijk en theorie van rechtsvergelijkend onderzoek", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 2018, (889) 912-913. 
44 Voor Nederland waren dat prof. mr. Bart Groen, gewezen cassatieadvocaat en coauteur van het Nederlandse 

standaardwerk over civiele cassatie (E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, 

Deventer, Kluwer, 2015.), prof. dr. Daan Asser, gewezen advocaat-generaal bij en raadsheer in de Hoge Raad, 

mr. Hester Wattendorff, raadsheer in de Hoge Raad en mr. Robert van Peursem, advocaat-generaal bij de 

Hoge Raad. 

Voor België kon ik spreken met eerste voorzitter Jean de Codt, procureur-generaal André Henkes, 

erevoorzitter Ivan Verougstraete en raadsheer Bart Wylleman. Deze gesprekken vonden bewust niet plaats 

volgens de regels van de kunst, reden waarom ze niet als dusdanig figureren in het proefschrift. Ze lieten me 

wel toe om ideeën af te toetsen en hebben ongetwijfeld mijn opvattingen beïnvloed. 
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DEEL I HET HOF VAN CASSATIE ALS LICHTBAKEN? 
 

 

 

“La Cour de cassation – qui aurait dû tuer la 

 jurisprudence dans l’œuf – assure la perfection  

de son harmonieux développement.”45 

 

 

 

 

 

INLEIDING 
 

19. Vervult het Hof van Cassatie de rol van lichtbaken in het Belgische rechtsbestel? Het 

beantwoorden van deze vraag vereist een theoretische studie naar de plaats van het 

cassatiehof in ons rechtsbestel en zijn verhouding tot de wetgever en tot de hoven en 

rechtbanken. Hoofdstuk 1 behandelt beknopt de geschiedenis van het cassatiehof en zijn 

evolutie tot hoofd van de rechterlijke macht. Hoofdstuk 2 bespreekt de opdracht van het 

hedendaagse Hof van Cassatie en zijn relatie met de wetgever en met andere hoge 

rechtscolleges. Hoofdstuk 3 analyseert de waarde van een cassatiearrest voor de hoven en 

rechtbanken. Dit deel wil de eerste onderzoeksvraag beantwoorden: is het Hof van Cassatie 

een lichtbaken? 

  

                                                 
45 L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 

492.  
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HOOFDSTUK 1 GESCHIEDENIS EN EVOLUTIE VAN HET 

CASSATIEMECHANISME: VAN DIENAAR TOT INTERPRETATOR VAN DE WET  
 

1.1. Inleiding 

20. Dit eerste hoofdstuk schetst de geschiedenis van het Hof van Cassatie aan de hand van 

enkele thema’s. Het moderne cassatiehof kan niet los worden gezien van de principes die 

hoogtij vierden bij zijn oprichting, omdat vele ervan zijn werking en denkkader tot op 

vandaag bepalen. Enige kennis van de geschiedenis van het cassatiemechanisme is daarom 

onontbeerlijk voor een goed begrip van het huidige Hof van Cassatie.46 Een beknopte 

bespreking van enkele belangrijke elementen uit die geschiedenis moet dit mogelijk maken. 

Volledigheid is daarbij geenszins het streefdoel. Evenmin wordt chronologie beoogd of is 

zij voor een goed begrip noodzakelijk. De nadruk ligt in de eerste plaats op de doelstelling 

van het cassatiemechanisme en zijn staatsrechtelijke positie (1.2). Daarna volgt een schets 

van de evolutie die het cassatiehof losweekte uit de greep van de wetgever. De codificatie 

en eenmaking van het recht in het begin van de negentiende eeuw leidden tot een 

emancipatie van het cassatieorgaan, dat op die manier aan het hoofd van de rechterlijke 

macht kwam te staan (1.3). 

1.2. Het cassatiemechanisme als dienaar van hogere machten 

21. In dit onderdeel wordt de geschiedenis van het cassatiemechanisme in het staatsbestel 

onder de loep genomen. Het cassatiegerecht heeft verschillende broodheren gediend. De 

geschiedenis van het cassatiemechanisme toont aan hoe het cassatiegerecht steeds 

functioneel ten dienste stond van een andere staatsmacht dan wat nu als de rechterlijke 

macht zou omschreven worden. Tijdens het Ancien régime stond de cassatieprocedure in 

Frankrijk ten dienste van de vorst, wiens persoon alle staatsmachten verenigde (1.2.1). Ten 

tijde van de Franse Revolutie daarentegen, was het cassatiemechanisme het wapen van de 

wetgevende macht tegen de rechters. Dit mechanisme verkreeg daardoor een nieuwe 

invulling en andere plaats in het staatsbestel (1.2.2).  

1.2.1. Het Ancien régime: koninklijke autoriteit en parlementaire ongehoorzaamheid 

22. De oorsprong van het cassatiemechanisme ligt in het principe van de justice retenue, 

de macht van de vorst om zelf recht te spreken. De opkomst van de koninklijke rechtbanken 

bracht met zich mee dat vanaf het einde van de dertiende eeuw de heerlijke rechtbanken 

niet langer soeverein waren, maar onderworpen werden aan de koninklijke autoriteit.47 Die 

koninklijke rechtspraak vond plaats in de schoot van de curia regis, waarvan mettertijd een 

geleding zich afsplitste om zich toe te leggen op de rechtspraak: het parlement. Vanaf de 

veertiende eeuw zagen lokale parlements het levenslicht.  

                                                 
46 Cfr. Ivan Verougstraete: “Meer dan voor andere instellingen is een korte terugkeer naar het verleden van 

het Hof van Cassatie een must. In weinig instellingen is de invloed van het verleden zo groot als in het Hof 

van Cassatie […].” I. VEROUGSTRAETE, "Van cassatie naar revisie" in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. 

DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 

445. 
47 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 12. 
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23. Alhoewel deze koninklijke gerechtshoven soeverein oordeelden, bestond er een nood 

aan een procedure om hun beslissingen te hervormen of te annuleren wanneer de 

magistraten zich vergisten. Gegriefde procespartijen dienden daartoe een lettre de graçe de 

dire contre les arrêts te verkrijgen van de vorst en zijn curia regis.48 Omwille van de 

stijgende influx van dergelijke verzoeken, trok een afsplitsing van de koninklijke raad deze 

taak naar zich toe: de conseil des parties, ook conseil privé genoemd. Uit deze lettres de 

graçe ontstonden twee onderscheiden rechtsmiddelen: eerst de proposition d’erreur, 

nadien gevolgd door de requête civile. Waar de eerste gericht was op het rechtzetten van 

fouten begaan door de rechter, had de tweede betrekking op het bedrog van de tegenpartij 

die aldus de bewijsvergaring had aangetast.49 Daarnaast nam de conseil kennis van de 

bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende parlements.50 Langs deze weg vond de idee 

vaste grond dat tegen in laatste aanleg gewezen beslissingen een buitengewoon 

rechtsmiddel openstaat. In 1579 stipuleerde artikel 92 van de ordonnantie van Blois 

nogmaals de principiële onaantastbaarheid van de in laatste aanleg gewezen beslissingen, 

maar hield tegelijkertijd de deur open voor intrekking of cassatie van die beslissingen in 

het geval van een succesvolle proposition d’erreur of requête civile. Die laatste werd 

daardoor niet langer slechts een koninklijke gunst, maar een recht van de rechtzoekende.51 

Artikel 208 van de ordonnantie van Blois bepaalde dat de vonnissen en arresten die ingaan 

tegen de vorm en strekking van de koninklijke ordonnanties, nietig zijn. Deze ordonnantie 

wordt aldus beschouwd als de geboorteakte van het cassatiemechanisme.52 In zijn 

commentaar op de Ordonnance civile pour la réformation de la justice van april 1667 

definieerde Daniel Jousse (1704-1781) de cassatie als een rechtsmiddel tegen een in laatste 

aanleg gewezen beslissing, gebracht voor de koning en zijn raad wegens de schending van 

een ordonnantie.53 Vanaf 1667 nemen deze cassatieberoepen in aantal toe.54 Om die reden 

verkreeg de cassatie een geijkte procedure in het règlement du Conseil van 28 juni 1738, 

van de hand van kanselier Henri François d’Aguesseau (1668-1751).55 

24. Deze ontwikkelingen gingen in tegen het zelfbeeld van de parlements die zichzelf 

soeverein achtten en niet aanvaardden dat een ander orgaan hun beslissingen kon 

                                                 
48 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 16-17. 
49 M. BOULET-SANTEL, "La cassation sous l'Ancien Régime" in ASSOCIATION DES MAGISTRATS 

ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le Tribunal et la Cour de cassation 

1790-1990, Paris, Litec, 1990, 2-4. Het achterhouden of de valsheid van bewijsstukken kan vandaag de 

aanleiding vormen voor een herroeping van gewijsde (zie artikel 1132 e.v. Ger.W.). 
50 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 21. 
51 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 22. 
52 M. BOULET-SANTEL, "La cassation sous l'Ancien Régime" in ASSOCIATION DES MAGISTRATS 

ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le Tribunal et la Cour de cassation 

1790-1990, Paris, Litec, 1990, 6.  
53 D. JOUSSE, Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, I, Parijs, Debure, 1757, 

134. 
54 J.-B. DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, I, 

Parijs, Desaint, 1771, 393. 
55 J.-F. DE TOLOZAN, Règlement du Conseil précédé de l'explication des différens articles compris dans 

chacun des chapitres, Parijs, Moutard, 1786, 287-298. 
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beoordelen.56 Ze bekritiseerden de conseil die als een hooggerechtshof optrad, zonder 

daarvoor een duidelijke wettelijke basis te hebben. In 1767 gaf Lodewijk XV aan Pierre 

Gilbert de Voisins (1684-1769) en Jean-François Joly de Fleury (1718-1802) de opdracht 

het bestaansrecht van de cassatie te onderzoeken, gezien de aanhoudende kritiek van de 

parlements.57 Het rapport van die eerste stoelde de cassatie op de justice retenue.58 Het 

parlement sprak namens de vorst recht en oefende de justice déléguée uit. Die delegatie 

stond evenwel steeds onder het toezicht van de vorst, die door middel van de cassatie de 

justice retenue hanteerde: “dans sa personne [du Roi] réside la plénitude de la justice, et 

[…] les magistrats ne tiennent que de lui le pouvoir de la rendre à ses sujets”.59 Het 

cassatiemechanisme kent dus zijn oorsprong in en is het gevolg van de evolutie tot 

institutionalisering en depersonalisering van de koninklijke rechtsbedeling. 

Gilbert de Voisins ontwaarde zes gronden tot cassatie: een onregelmatigheid in de 

beslissing; machtsoverschrijding en onbevoegdheid; schending van een ordonnantie, met 

inbegrip van de interpretatie van een ordonnantie waar dit niet toegelaten is; schending van 

maximes; en schending van het gewoonterecht of Romeins recht. Als zesde en laatste 

cassatiegrond vermeldde hij de uitzonderlijke gevallen waarbij door algemene afkeur en 

verontwaardiging een rechterlijke beslissing niet langer het koninklijke zegel mocht 

dragen, wat niet hetzelfde was als een eenvoudige “mal jugé”.60 Die laatste categorie, 

bestaande uit “iniquités” of “injustice evidente” als inbreuk op “certains principes généraux 

de justice et d’équité naturelle” was volgens Jean-François de Tolozan (1722-1802) eerder 

te vinden in de persoon van de rechter dan in de eigenlijke beslissing.61 De interpretatie van 

de ordonnanties was het prerogatief van de vorst en stond de magistraten niet vrij.62 Een te 

strenge controle op deze interpretatie zou evenwel de goede werking van justitie 

hypothekeren en werd daarom vermeden.63 Wat betreft de interpretatie van het 

                                                 
56 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 23. 
57 M. ANTOINE, "Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis 

XV et les Parlements (1767)", Revue historique de droit français et étranger 1958, (1) 12. Het rapport van 

Pierre Gilbert de Voisins werd lange tijd verloren gewaand, maar werd door Michel Antoine teruggevonden 

in de Franse nationale archieven. Zie voor een biografie van Gilbert de Voisins P. ARABEYRE, Dictionnaire 

historique des juristes français (XIIe - XXe siècle), Parijs, PUF, 2015, 479-480. 
58 M. ANTOINE, "Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis 

XV et les Parlements (1767)", Revue historique de droit français et étranger 1958, (1) 20-21. In dezelfde zin 

J.-F. DE TOLOZAN, Règlement du Conseil précédé de l'explication des différens articles compris dans 

chacun des chapitres, Parijs, Moutard, 1786, 259. Zie ook R. MARTINAGE-BARANGER, "Les idées sur la 

cassation au XVIIIe siècle", Revue historique de droit français et étranger 1969, (244) 284-285. 
59 J.-B. DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, I, 

Parijs, Desaint, 1771, 393. 
60 M. ANTOINE, "Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis 

XV et les Parlements (1767)", Revue historique de droit français et étranger 1958, (1) 22-24. 
61 J.-F. DE TOLOZAN, Règlement du Conseil précédé de l'explication des différens articles compris dans 

chacun des chapitres, Parijs, Moutard, 1786, 261-262. 
62 Titel I, artikel 7 van de ordonnance civile van 1667. 
63 Gilbert de Voisins: “On peut regarder comme un accessoire de ce moïen [contravention aux ordonnances] 

celui qui se tirre quelquefois de l’entreprise des cours d’interpréter les ordonnances, soit au préjudice du 

droit naturellement réservé au Roi de leur donner l’interprétation dont elles peuvent véritablement avoir 

besoin, soit contre la prohibition expresse de celles de ces ordonnances qui, en prescrivant aux cours leur 

observation, leur en interdisent aussi toute interprétation. Il faut avouer cependant qu’entre l’application des 

ordonnances pleinement confiée aux cours et leur interprétation, la différence est souvent si délicate, que ce 
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gewoonterecht en het geleerde recht beschikten de magistraten wel over een aanzienlijke 

vrijheid.  

25. Een zeldzame keer hield de conseil na cassatie de zaak aan om ze ten gronde te 

beslechten.64 Deze praktijk was de parlements een doorn in het oog. In de remontrances 

van 1767 bekritiseerde het parlement van Parijs dit als volgt: “l’abus est porté au plus haut 

degré par la rétention du fond; ce n’est pas assez que l’instance en cassation ait enfanté 

un autre procès, on oblige encore le citoyen à le soutenir loin de son domicile.”65 Gilbert 

de Voisins omschreef het verbod om van de grond van de zaak kennis te nemen als het 

fundamentele verschil tussen het hoger beroep en de cassatie, “car le caractère propre du 

Conseil du Roi est de tenir les tribunaux en règle et non pas de prendre leur place.”66 Dit 

verbod verklaart zich vanuit een zekere terughoudendheid met betrekking tot de 

soevereiniteit van de parlements, gelet op de venaliteit van de betrekkingen van hun 

raadsheren en hun lokale politieke belang.67 Uitzonderingen waren enkel toegelaten 

wanneer “la cassation préjuge le fond”68, een formulering die aan duidelijkheid te wensen 

liet. Dit verbod om van de grond van zaak kennis te nemen kwam duidelijk tot uiting in de 

zogenaamde demande des motifs, waarbij het rechtscollege dat de bestreden beslissing had 

geveld, gevraagd werd om ex post de redenen op te geven die zijn oordeel schraagden.69 

De arresten van de parlements werden immers niet gemotiveerd.70 Enkel de lectuur van het 

feitelijk relaas en de middelen van de partijen gaf inzicht in de motieven.71 Deze demande 

                                                 
seroit non seulement confondre ces tribunaux avec les juges de l’ordre le plus subalterne, mais gesner leur 

conduitte de trop près, contre le bien mesme de la justice, que de prendre à la dernière rigueur ce moïen de 

cassation.” M. ANTOINE, "Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles 

entre Louis XV et les Parlements (1767)", Revue historique de droit français et étranger 1958, (1) 23. 
64 Tussen 1721 en 1767 werden er 126 zaken ten gronde beslecht door de conseil. M. ANTOINE, "Le 

mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis XV et les Parlements 

(1767)", Revue historique de droit français et étranger 1958, (1) 12, voetnoot 36. 
65 Geciteerd in R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de 

l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 28. 
66 M. ANTOINE, "Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis 

XV et les Parlements (1767)", Revue historique de droit français et étranger 1958, (1) 30-31. 
67 R. MARTINAGE-BARANGER, "Les idées sur la cassation au XVIIIe siècle", Revue historique de droit 

français et étranger 1969, (244) 289. 
68 M. ANTOINE, "Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des querelles entre Louis 

XV et les Parlements (1767)", Revue historique de droit français et étranger 1958, (1) 30.  
69 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 29. 
70 T. SAUVEL, "Essai sur la notion de précédent", Recueil Dalloz 1955, (93) 93. Dit was de gangbare praktijk 

in het Ancien régime. Filips Wielant (1441/1442-1520) schreef in zijn Practycke civile dat “In civile zaken 

en is de juge niet gehouden te expresseren de cause oft redene waromme hijt als soe wijst, maer is genoech 

dat hij condempnere oft absolvere, confirmere ofte infirmere. Doch en eeft geen wijsheyt de cause te 

expresseren maer is in rechte de juge gehouden voer sot die de cause expresseert.” F. WIELANT, Practijke 

civile, Antwerpen, Henrik Van der Loe, 1573, 282-283. De afwezigheid van motivering valt wellicht te 

verklaren door de wens controle te vermijden. J. HILAIRE, "Enquêter et débattre: la décision judiciaire au 

parlement de Paris" in R. JACOB (ed.), Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, 

Parijs, LGDJ, 1996, 113, 115; F. ZENATI, "La motivation des décisions et les sources du droit", Recueil 

Dalloz 2007, (1553) na vn. 31. Deze praktijk was eerder ingegeven door de traditie dan door een expliciet 

verbod tot motivering, zie S. DAUCHY en V. DEMARS-SION, "La non-motivation des décisions judiciaires 

dans l'ancien droit: principe ou usage ?", Revue historique de droit français et étranger 2004, (171) 171-188.  
71 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. BADINTER 

(ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, Parijs, Fayard, 

1989, 226.  
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des motifs benadrukte dat wel degelijk het arrest en niet de grond van de zaak ter discussie 

stond voor de conseil.72 

26. De doelstelling van de cassatieprocedure was de vrijwaring van de koninklijke 

ordonnanties en dus de autoriteit van de koning en de eenheid van het recht.73 In die zin 

was het in de eerste plaats een politiek wapen, wat tot uiting kwam in de “arrêts de propre 

mouvement” waarbij de conseil los van enig partijinitiatief rechtszaken evoceerde. Een 

streven naar eenheid in de rechtspraak was de procedure vreemd.74 Naast het publieke 

belang kreeg ook het belang van de partijen aandacht, zeker nadat de procedure in 1738 

een duidelijke reglementering kreeg.75 Jean-François de Tolozan benadrukte het belang van 

de procedurele beperkingen voor de partijen: “S’il est juste que tout accès ne soit pas fermé 

à celui qui prétend avoir sujet de porter ses plaintes jusques aux pieds du Trône, il n’est 

pas moins qu’il soit obligé de les porter dans un temps suffisant, pour qu’il puisse se faire 

entendre, et qu’il ne soit pas le maître de tenir plus longtemps en suspens la fortune et 

l’arrangement des affaires de son adversaire.”76 Indien louter het publieke belang van tel 

was, zouden dergelijke beperkingen geen bestaansreden hebben.77  

1.2.2. De Franse Revolutie: oude wijn in nieuwe zakken 

27. Tijdens de Franse Revolutie nam het cassatiemechanisme een andere gedaante aan, als 

wapen van een nieuwe instelling genaamd Tribunal de cassation. Zette deze instelling het 

reeds bestaande cassatiemechanisme verder (1.2.2.1)? Alhoewel het wezen van het 

cassatiemechanisme de uitoefening van controle bleef, wijzigde de finaliteit van die 

controle: niet langer de belangen van de vorst maar wel de belangen van de wetgever 

stonden centraal. De nieuwe gedaante van het cassatiemechanisme moet worden begrepen 

in het licht van de revolutionaire opvattingen omtrent de taak van de rechter (1.2.2.2). Deze 

opvattingen verklaren verschillende kenmerken van het Tribunal de cassation (1.2.2.3). 

Omdat de staatsmacht niet langer eenduidig in één orgaan verenigd was, was de positie van 

deze instelling in het staatsbestel diffuus (1.2.2.4). 

1.2.2.1 Continuïteit van het cassatiemechanisme 

28. De continuïteit tussen het cassatiemechanisme van de conseil des parties en dat van het 

Tribunal de cassation speelt eerder op functioneel dan op institutioneel vlak.78 Op 

                                                 
72 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 30. 
73 R. MARTINAGE-BARANGER, "Les idées sur la cassation au XVIIIe siècle", Revue historique de droit 

français et étranger 1969, (244) 245; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de 

l'organe de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 32. 
74 R. MARTINAGE-BARANGER, "Les idées sur la cassation au XVIIIe siècle", Revue historique de droit 

français et étranger 1969, (244) 275. 
75 R. MARTINAGE-BARANGER, "Les idées sur la cassation au XVIIIe siècle", Revue historique de droit 

français et étranger 1969, (244) 269-270; J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la 

Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 1987, 29. Contra: E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la 

cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 63-64. 
76 J.-F. DE TOLOZAN, Règlement du Conseil précédé de l'explication des différens articles compris dans 

chacun des chapitres, Parijs, Moutard, 1786, 265. 
77 R. MARTINAGE-BARANGER, "Les idées sur la cassation au XVIIIe siècle", Revue historique de droit 

français et étranger 1969, (244) 270. 
78 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 229-234 en 274. 



18 

 

institutioneel vlak zijn er inderdaad belangrijke verschillen tussen het cassatietribunaal van 

de Franse Revolutie en zijn voorganger in het Ancien régime. De conseil privé was geen 

rechtbank. Zijn bevoegdheid was ruimer dan de cassatiebevoegdheid. Bovendien waren 

privileges nooit ver weg, wat zich uitte in willekeurige verlengingen van vervaltermijnen 

en het ad hoc verlenen van schorsende werking aan het cassatieberoep.79 De afwezigheid 

van enige motivering van de arresten benadrukte het arbitraire karakter van de procedure 

en verhinderde bovendien dat van zijn beslissingen een richtinggevend karakter uitging.80 

Op functioneel vlak zijn de gelijkenissen wel frappant. De hedendaagse procedure vertoont 

vele gelijkenissen met de procedure zoals uitgezet in het reglement van 1738: een volledig 

schriftelijke procedure met verplichte bijstand door gespecialiseerde advocaten, ingeleid 

door een verzoekschrift dat de middelen en een kopie van de bestreden beslissing bevat, 

met een onderzoek dat aangevat wordt door een verslaggever.81  

Het Tribunal de cassation, en dus ook het hedendaagse cassatiehof, is in belangrijke mate 

de erfgenaam van de conseil privé.82 De basis van het cassatiemechanisme kent inderdaad 

een continuïteit. De uitwerking ervan verschilt maar dat verklaart zich door de toepassing 

ervan onder twee erg verschillende broodheren.83 Het cassatiemechanisme overleefde de 

storm van de Franse Revolutie. De Assemblée nationale tilde de conseil du Roi expliciet 

over de regimewissel heen met een decreet van 20 oktober 1789,84 zij het dat het die 

                                                 
Volgens Henri Rolin was de voorganger van het Hof van Cassatie de Conseil des parties. Camille Scheyven 

zag daarnaast ook de Grote Raad van Mechelen als de voorganger van het Belgische cassatiehof. C. 

SCHEYVEN, Traité pratiques des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1866, 7. Hij volgde daarin 

volksvertegenwoordiger Théodore Olislagers de Sipernau (1787-1861), die tijdens de parlementaire 

behandeling van de latere organieke wet van 4 augustus 1832 op de rechterlijke organisatie een amendement 

indiende om het Hof van Cassatie omwille van die historische link te vestigen in Mechelen (Verslag van de 

zitting van 6 juni 1832 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, BS 8 juni 1832, 1332). Procureurs-

generaal Paul Leclercq en Léon Cornil waren daarentegen van oordeel dat de oorsprong van het Hof van 

Cassatie niet verder reikte dan de Franse Revolutie. P. LECLERCQ, "De la Cour de cassation" in J. FAURÈS 

en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 

35-36; L. CORNIL, "La Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1948, (453) 454. 
79 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 32. 
80 T. SAUVEL, "Histoire du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science politique en France 

et à l'étranger 1955, (5) 46; J. HERBOTS, "Cassatie wegens motiveringsgebreken", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 1971, (1) 2. Praktijkgerichte rechtsgeleerde werken van zogenaamde arrêtistes, die dankzij hun 

ervaring en via deductie de motieven konden ontwaren, namen op dat vlak de plaats in van de eigenlijke 

beslissingen. Zie hieromtrent J. HILAIRE, "Questions autour de la jurisprudence des arrêts" in S. DAUCHY 

en V. DEMARS-SION (eds.), Les recueils d'arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVI-XVIII siècles), 

Parijs, La mémoire du droit, 2005, 21-39. 
81 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 29-30. 
82 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 23. 
83 F. MULLER, La cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de sa naissance dans le 

modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle 1832-

1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 15. 
84 Decreet van 20 oktober 1789 sur le Conseil d’Etat du Roi. J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives 

parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. 

Première série, 1787 à 1799, IX, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1877, 467-468. Zie J.-L. HALPÉRIN, Le 

Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 1987, 44. 
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instelling verboden werd om arresten te vellen zonder daartoe geadieerd te zijn en om de 

grond van de zaak te beoordelen.85 

1.2.2.2 Taak van de rechter 

29. De revolutionairen verheerlijkten de wet, de uitdrukking van de wil van het soevereine 

volk,86 als een religie.87 De primauteit van de wetgeving was de emanatie van de 

Verlichtingsgedachte. Geïnspireerd door deze achttiende-eeuwse filosofie88 en in reactie 

op de praktijken onder het Ancien régime,89 wilden de revolutionairen de rechtsprekende 

functie beperken tot een louter mechanische toepassing van de wet. Ze vertrokken vanuit 

de premisse dat het recht niets meer was dan de wet.90 Als “bouche qui prononce les paroles 

de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur”,91 waren 

de rechters gehouden om de feiten van het hen voorgelegde geschil op een zuiver 

syllogistische wijze onder de toepasselijke wetsbepaling onder te brengen. De major was 

hen gegeven in de wet, de minor moesten ze vaststellen uit de feiten die hen werden 

voorgelegd. Deze theorie, die aanvankelijk vooral gericht was op strafzaken in navolging 

van het werk van Cesare Beccaria (1738-1794),92 kreeg onder de Franse Revolutie een 

algemene toepassing en diende als basispremisse voor de rechterlijke functie.93 Dit 

legicentrisme valt deels te verklaren vanuit de wens revolutionaire veranderingen teweeg 

te brengen in de maatschappelijke verhoudingen. De wet was daarbij het krachtigste 

instrument van de revolutionairen. Foutieve interpretatie van de wet door de rechter zou de 

wapens van de wetgever bot maken. 

30. De taak van de rechter mocht er dus slechts in bestaan de wet mechanisch toe te passen 

zonder interpretatie- of aanvulbevoegdheid.94 In de wetstoepassing was de major voor de 

                                                 
85 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 65. 
86 Artikel 6 van de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen van 26 augustus 1789. Zie voor een 

bespreking van deze wetscultus J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 

31-33. 
87 Zie J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 226. Cfr. Maxime Leroy : “La Loi, c’est le nom juridique, ou bureaucratique, de la 

Révolution.” M. LEROY, La Loi. Essai sur la théorie de l'autorité dans la démocratie, Parijs, Giard & Brière, 

1908, 94. 
88 Cfr. Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu: “Mais, si les tribunaux ne doivent 

pas être fixes, les jugements doivent l'être à un tel point, qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. 

S'ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société, sans savoir précisément les 

engagements que l'on y contracte.” C. DE MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I, Parijs, Veuve Dabo, 1824, 

309. 
89 Zie R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 2006, 75-77. 
90 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 276. 
91 C. DE MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I, Parijs, Veuve Dabo, 1824, 320. 
92 “Dans le jugement de toute espèce de délit, le juge a un syllogisme ou raisonnement à faire, dont la 

première position ou majeure est la loi générale; la mineure exprime l’action conforme ou contraire à la loi; 

la conséquence, l’absolution ou la peine de l’accusé. Si le juge, de son chef, ou forcé par le vice des lois, fait 

un syllogisme de plus dans une affaire criminelle, tout devient incertitude et obscurité. Il n’y a rien de plus 

dangereux que l’axiome commun: il faut prendre l’esprit de la loi.” C. BECCARIA, Traité des délits et des 

peines, Lausanne, 1766, 18-19. 
93 R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 2006, 79-80. 
94 R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 2006, 123-125; F. MULLER, 

La cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de sa naissance dans le modèle classique de 
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rechter een onveranderlijk gegeven, waaraan enkel de wetgever kon raken.95 Die geloofde 

stellig in de onfeilbaarheid van zijn kunnen, maar in het geval een wet toch onduidelijk zou 

zijn en interpretatie behoefde, gaf artikel 12 van de wet van 16 tot 24 augustus 1790 op de 

gerechtelijke organisatie de rechters de mogelijkheid om zich tot de wetgever te wenden 

telkens wanneer ze werden geconfronteerd met de duisterheid of het stilzwijgen van de 

wet.96 Wanneer de rechter niet in staat was de major te construeren, moest hij daarvoor dus 

te rade gaan bij de wetgever via de référé législatif.97 Deze procedure beknotte minstens 

conceptueel de rechterlijke bewegingsvrijheid en verbood de interpretatie van de wet door 

de rechter.98 Rechtspraak kon geen bron van recht zijn, want de mechanische toepassing 

                                                 
la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle 1832-1914/1936, Brugge, 

die Keure, 2011, 16; J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 35. Cfr. 

Nicolas Bergasse: “Le pouvoir judiciaire sera donc mal organisé, si le juge jouit du dangereux privilège 

d’interpréter la loi ou d’ajouter à ses dispositions. Car, on aperçoit sans peine que si la loi peut être 

interprétée, augmentée, ou, ce qui est la même chose, appliquée au gré d'une volonté particulière, l'homme 

n'est plus sous la sauvegarde de la loi, mais sous la puissance de celui qui l'interprète ou qui l'augmente; et 

le pouvoir d'un homme sur un autre homme étant essentiellement ce qu'on s'est proposé de détruire par 

l'institution de la loi, on voit clairement que ce pouvoir au contraire acquerrait une force prodigieuse, si la 

faculté d'interpréter la loi était laissée à celui qui en est dépositaire.” N. BERGASSE, Rapport du comité de 

constitution sur l'organisation du pouvoir judiciaire, Parijs, Baudouin, 1789, 21-22. Merk op dat Ernest Faye, 

raadsheer in het Franse Hof van Cassatie, in zijn bespreking van de ontstaansgeschiedenis van het Hof in 

1903 stelt dat de rechter de wet wel mocht interpreteren, maar dat dit plaatsvond onder de controle van het 

cassatiehof om divergerende rechtspraak te voorkomen. Deze Hineininterpretierung dient ertoe de latere 

evolutie van het cassatiehof te legitimeren. E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 1. 
95 Cfr. artikel 10 van de wet van 16 tot 24 augustus 1790 op de gerechtelijke organisatie. 
96 Artikel 12 las als volgt: “Ils [les tribunaux] ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront 

au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une 

nouvelle.” Een strengere formulering van deze référé législatif die elke analogieredenering of de toepassing 

van de wet op niet erin voorziene gevallen zou verbieden, werd van de hand gewezen door parlementsleden 

met een iets nuchterdere kijk op de taak van de rechter en minder vertrouwen in de kwaliteit van het 

wetgevend werk. Zo sprak Dominique Garat (de oudere): “[L’amendement] suppose une perfection complète 

dans notre législation; cette perfection lui manque, et manquera sans doute aux lois que nous ferons; si vous 

voulez qu'on ne juge absolument que les cas prévus par la loi, vous paralyserez la justice.” J. MAVIDAL en 

E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques 

des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XVI, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1883, 704.  

Titel I, artikel 7 van de Ordonnance civile pour la réformation de la justice van april 1667 omvatte reeds een 

gelijkaardige procedure: bij twijfel omtrent de correcte toepassing van de koninklijke wetgeving, was het de 

rechters verboden die te interpreteren maar moesten ze zich wenden tot de vorst om zijn intentie te kennen. 

Zie D. JOUSSE, Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, I, Parijs, Debure, 1757, 

6. Zie ook hoofdstuk I, artikel 24 van het Oostenrijkse Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch van 1786 en 

§451 van het Règlement de la procédure civile des Pays-Bas autrichiens uit hetzelfde jaar: moeilijke 

interpretatieproblemen moesten worden verwezen naar de Conseil souverain de Justice. X, Règlement de la 

procédure civile des Pays-Bas autrichiens, Brussel, Pauwels, 1787, 201-202. 
97 Of het hier een mogelijkheid dan wel een verplichting betrof, is onduidelijk. Beauthier, Huberlant en 

Miersch waren van oordeel dat de rechter slechts de keuze had om te verwijzen (C. HUBERLANT, "Les 

mécanismes institués pour combler les lacunes de la loi" in C. PERELMAN (ed.), Le problème des lacunes 

en droit, Brussel, Bruylant, 1968, 48; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de 

l'organe de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 44; M. MIERSCH, 

Der sogenannte référé législatif: eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetzgeber, Gesetz und Richteramt seit 

dem 18. Jahrhundert, Baden-Baden, Nomos, 2000, 31), terwijl Merlin de Douai van het tegendeel overtuigd 

was (P.-A. MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisoné de jurisprudence, XXVII, Brussel, Tarlier, 

1828, 291). De termen van artikel 12 verklaren voor een groot deel die ambiguïteit. Volgens Yves-Louis 

Hufteau ging het hier om een verplichting, die evenwel om verschillende redenen in de praktijk verwerd tot 

een mogelijkheid. Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, 

Parijs, PUF, 1965, 103. 
98 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 77-78.  
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van de wet betekende een samenvallen van wetgeving met rechtspraak.99 Waar in het 

Ancien régime het gewoonterecht en de rechtspraak zowel kwalitatief als kwantitatief een 

belangrijke plaats innamen tussen de bronnen van het recht, werd de Franse Revolutie 

gekenmerkt door een legicentristische kijk op het recht en een enge opvatting van de taak 

van de rechter. Dit contrast tussen juridische pluraliteit en versnippering in het Ancien 

Régime100 en de wens naar wettelijke uniformiteit, gekoppeld met een wantrouwen ten 

opzichte van de rechters,101 noodzaakte de ontwikkeling van een instelling die zou toezien 

op de strikte en uniforme toepassing van de wet door de rechtbanken.102 

1.2.2.3 Tribunal de cassation 

31. In het reeds bestaande cassatiemechanisme vonden de revolutionairen de sluitsteen voor 

hun idee van een syllogistische, mechanische en uniforme toepassing van de wet in het hele 

land.103 Het Tribunal de cassation werd opgericht met het decreet van 12 augustus 1790,104 

nadat op 24 mei 1790 het cassatiemechanisme als middel om op te komen tegen in laatste 

aanleg gewezen beslissingen reeds was gehandhaafd.105 De nieuwe instelling had als taak 

“maintenir l’unité de législation et prévenir la diversité de jurisprudence.”106 Het Tribunaal 

moest de eerbied van de rechters voor de wet verzekeren en aldus de nieuwe rechtsorde 

                                                 
99 Cf. Robespierre: “Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l'acception qu'il avait dans l'ancien régime, 

ne signifie plus rien dans le nouveau; il doit être effacé de notre langue. Dans un état qui a une Constitution, 

une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi; alors il y a toujours identité de 

jurisprudence.” J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, 

Impremerie Paul Dupont, 1885, 516. 
100 E. FAYE, La Cour de cassation: traité de ses attributions, de sa compétence et de la procédure observée 

en matière civile, Parijs, Librairie Edouard Duchemin, 1970, 1. 
101 L. CORNIL, "La Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1948, (453) 457. 
102 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 79; J. 

KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 180-181. Dergelijke insteek was de 

Conseil du Roi vreemd. E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 

1882, 67. 
103 H. RIVIÈRE, Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de cassation 

en matière civile, et dans l'ordre du Code Napoléon, Parijs, Cosse et Marchal, 1862, 3; E. PICARD, 

"Quelques réflexions sur le droit et le fait en Cour de cassation" in E. PICARD, N. D'HOFFSCHMIDT en J. 

DE LE COURT (eds.), Pandectes belges, CXI, Brussel, Larcier, 1919, xiii; J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal 

de cassation sous la Révolution (1790-1799)" in ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS 

MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le Tribunal et la Cour de cassation 1790-1990, 

Parijs, Litec, 1990, 25. Cfr. procureur-generaal Mathieu Leclercq: “L’institution de la Cour de cassation est 

un conséquence nécessaire de l’unité de la loi pour tout le pays. Cette unité appelle l’unité de jurisprudence, 

sans laquelle la loi, diversement interprétée et appliquée, se transformerait bientôt en autant de lois 

différentes qu’il y a de cours et de tribunaux jugeant en dernier ressort.” M. LECLERCQ, "Cour de cassation 

de Belgique. Audience solennelle de rentrée du 15 octobre 1869. Discours de M. le procureur général 

Leclercq", La Belgique Judiciaire 1869, (1425) 1425. 
104 A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 241. 
105 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 665. 
106 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 432. Aan het woord is volksvertegenwoordiger Antoine Barnave. Abbé Sieyès stelde reeds in 

maart 1790 de oprichting van een Grand-Conseil de Révision voor met als opdracht “maintenir la certitude 

et l’unité des principes et de forme dans la dispensation de justice par tout le Royaume.” E. SIEYÈS, Aperçu 

d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France, Parijs, Imprimerie nationale, 1790, 53-54. 
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bewaken.107 Via het cassatiemechanisme kon de uiteenlopende of foutieve interpretatie van 

de wet worden vermeden.108 Het belang van de wet(gever) nam aldus de plaats in van het 

belang van de koning. Jacques Krynen vat de initiële opdracht van het cassatietribunaal 

kernachtig samen: “Sans volonté propre, établi « auprès du corps législatif », sa mission 

devait être des plus simples: surveiller la mécanique application judiciaire des lois, 

« casser » les jugements des tribunaux rendus en contravention des lois, sans lui-même les 

expliquer ou les interpréter.”109  

32. Indien de zienswijze van het Tribunaal niet gevolgd werd door de bodemrechters, werd 

de tussenkomst van de wetgever opgelegd via de verplichte référé législatif.110 De opdracht 

van het cassatietribunaal kan niet los worden gezien van de verplichte111 en facultatieve 

référé législatif. Deze drie procedures, zijnde de twee référé législatifs en het 

cassatiemechanisme, beschermden samen de revolutionaire opvattingen omtrent de 

mechanische wetstoepassing. Als een rechter geconfronteerd werd met 

interpretatieproblemen, kon hij zich richten tot de wetgever via de facultatieve référé. 

Indien hij een duidelijke wettekst niet correct had toegepast, moest het cassatietribunaal 

verbreken. Dubbelzinnigheid van de wettekst kon daarnaast ook aan het licht komen in een 

aanhoudend verschil in zienswijze tussen het cassatietribunaal en de bodemrechter. In dit 

geval bracht de verplichte référé législatif duidelijkheid. Het cassatiemechanisme vormde 

aldus slechts een schakel, zij het de belangrijkste, in de controle van de wetgever op de 

rechters.112 

33. De revolutionairen waren beducht voor machtsmisbruik of –usurpatie door het Tribunal 

de cassation.113 Ze beschouwden deze instelling als een noodzakelijk kwaad.114 De creatie 

ervan ging daarom gepaard met maatregelen om zijn macht te beperken. Dit kwam reeds 

naar voren bij de oprichting, waaraan een discussie vooraf ging omtrent het ambulant of 

sedentair karakter van het nieuwe cassatieorgaan. Sommige parlementsleden hoopten een 

te sterke en onafhankelijke instelling te voorkomen door die een vaste zetel te ontzeggen.115 

                                                 
107 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation sous la Révolution (1790-1799)" in ASSOCIATION DES 

MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le Tribunal et la 

Cour de cassation 1790-1990, Parijs, Litec, 1990, 27.  
108 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul 

Dupont, 1885, 516-517. Aan het woord is Antoine Barnave. 
109 J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 40. 
110 Artikel 21 van het decreet van 27 november 1790. Zie randnr. 39. 
111 Zie randnr. 30. 
112 B. BOUCKAERT, De exegetische school: een kritische studie van de rechtsbronnen- en interpretatieleer 

bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code civil, Antwerpen, Kluwer, 1981, 192. 
113 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 57; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de 

l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 36-37. 
114 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 442. Aan het woord is volksvertegenwoordiger Bertrand Barère de Vieuzac. 
115 Antoine Barnave: “Sans doute, des magistrats réunis dans le même milieu, institués pour un temps 

considérable, et remplis du même esprit, seraient une puissance formidable: cette puissance sera désarmée 

par l’ambulance. Les juges, circulant d’un lieu à un autre, empêcheront un concert dangereux pour la 

liberté.” J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des 
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Argumenten van wetseenheid noopten volgens andere volksvertegenwoordigers, met 

Philippe-Antoine Merlin de Douai als prominentste woordvoerder,116 evenwel tot een 

sedentaire instelling. Die laatste wonnen het pleit. Het decreet van 12 augustus 1790 

stipuleerde dat “le Tribunal de cassation sera unique et sédentaire auprès du Corps 

législatif.”117 

Het decreet van 27 november 1790 bepaalde de bevoegdheden en werkwijze van de nieuwe 

instelling.118 Deze regelgeving moest volgens parlementslid Isaac Le Chapelier beletten dat 

het Tribunaal een eigen rechtspraak zou ontwikkelen: “Le tribunal de cassation, pas plus 

que les tribunaux de districts, ne doit avoir de jurisprudence à lui. Si cette jurisprudence 

des tribunaux, la plus détestable de toutes les institutions, existait dans le tribunal de 

cassation, il faudrait le détruire. L’unique but des dispositions sur lesquelles vous allez 

délibérer est d’empêcher qu’elle ne s’introduise.”119 Het verbod om van de grond van de 

zaak kennis te nemen en de verplichting om na verbreking steeds te verwijzen,120 moeten 

in dit licht worden gezien: een te machtig rechtscollege moest te allen prijze worden 

vermeden.121 Een verplichte verwijzing naar de wetgever bij persistente 

interpretatieproblemen moest beletten dat het cassatietribunaal een gezaghebbend 

hooggerechtshof zou worden.122 

34. Omschreven als “sentinelle établie pour le maintien des lois”123 of “le gardien suprême 

de la loi”,124 was het de taak van het Tribunaal om de toepassing van de wet door de 

                                                 
débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie 

Paul Dupont, 1883, 432.  
116 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 665-668. Philippe-Antoine Merlin de Douai (1754-1838) was reeds voor zijn carrière als 

volksvertegenwoordiger tijdens de Franse Revolutie gekend als een groot rechtsgeleerde. Hij eindigde zijn 

loopbaan als procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. 
117 A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 241. 
118 Decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant sa composition, 

son organisation et ses attributions. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, 

Parijs, Roret, 1840, 241. 
119 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul 

Dupont, 1885, 517. De naam Isaac Le Chapelier klinkt vandaag nog bekend in de oren omwille van de wet 

die zijn naam draagt en een einde maakte aan de corporaties en het gildewezen.  
120 Artikel 3 van het decreet van 27 november 1790. 
121 Zie o.a. Jean-Joseph Raikem: “Afin de renfermer [la Cour de cassation] dans le cercle de ses attributions, 

la constitution lui interdit la connaissance du fond des affaires.” E. HUYTTENS, Discussions du Congrès 

national de Belgique 1830-1831, IV, Brussel, Adolphe Wahlen, 1844, 96. Zie ook P. LECLERCQ, "De la 

Cour de cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul 

Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 41. 
122 J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 39. 
123 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul 

Dupont, 1885, 351. Aan het woord is Pierre-Louis Prieur. 
124 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 666. Aan het woord is Philippe-Antoine Merlin de Douai. 
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rechtbanken te controleren.125 Zowel de soevereiniteit van de wetgever en de wet126 als de 

wetseenheid127 stonden daarbij centraal. In het enige artikel van het decreet van 29 

september – 21 oktober 1791 kwam dit goed tot uiting: “Le Tribunal de cassation n’est 

point en effet un degré d’appel ni de juridiction ordinaire, et il n’est institué que pour 

ramener perpétuellement à l’exécution de la loi toutes les parties de l’ordre judiciaire qui 

tendraient à s’en écarter: le but de cette institution suffit pour expliquer sa compétence.”128 

Het cassatietribunaal diende dus een politiek en staatsrechtelijk belang eerder dan de goede 

rechtsbedeling ten voordele van de rechtzoekenden.129 Zijn deelname aan de rechtsbedeling 

had slechts een negatieve insteek en creëerde geen intrinsieke meerwaarde voor het recht.130 

De instelling werd dan ook eerder als een politiek orgaan dan als een rechtscollege 

benaderd.131 Dit vertaalde zich in de ambigue positie van de instelling, geplaatst tussen de 

wetgevende en rechterlijke macht.  

1.2.2.4 De diffuse positie van het Tribunal de cassation: tussen wetgever en rechter  

35. De positie van het cassatiehof in het staatsbestel is bijzonder. Vandaag betwijfelt 

niemand dat het Hof van Cassatie deel uitmaakt van de rechterlijke macht. Die evidentie is 

evenwel niet vanzelfsprekend.132 De diffuse positie valt te verklaren vanuit de oorsprong 

                                                 
125 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 728-729; 

L. CORNIL, "La Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1948, (453) 457-458. 
126 A.-A. COURNOT, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique 

philosophique, II, Parijs, Hachette & Co., 1851, 169. 
127 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 91. 
128 Decreet van 29 september – 21 oktober 1791 en forme d’instruction pour la procédure criminelle. A.-P. 

TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 253. 
129 P. HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire en France, Parijs, Théopile Barrois, 1818, 406-408; 

R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 729; H. 

ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 235.  

Ter illustratie: Charles Chabroud stelde “Conseil national pour la conservation des lois” voor als benaming 

voor de nieuwe instelling. J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil 

complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, 

Impremerie Paul Dupont, 1885, 337. Victor Marcadé beschreef, in lijn met het voorstel van Chabroud, het 

cassatiehof in 1850 als een “commission d’interprétation et de conservation des lois.” V. MARCADÉ, Cours 

élémentaire de droit civil français ou explication théorique et pratique du code civil, I, Parijs, Cotillon, 1850, 

65. Zie ook de uitspraak van Joseph Prugnon: “[La cassation] est pour la loi ce que l’appel est pour le 

plaideur.” J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des 

débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie 

Paul Dupont, 1885, 330.  
130 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 90-91. 
131 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 67; B. 

BOUCKAERT, De exegetische school: een kritische studie van de rechtsbronnen- en interpretatieleer bij de 

19de eeuwse commentatoren van de Code civil, Antwerpen, Kluwer, 1981, 192-193. 
132 Een deel van de Nationale Grondwetgevende Vergadering beschouwde het cassatietribunaal zelfs als een 

onderdeel van de uitvoerende macht. R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, 

I, Parijs, Sirey, 1920, 691-693, 719-727; R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, 

Parijs, LGDJ, 2006, 52-54. Zij gingen er namelijk van uit dat er slechts twee staatsmachten bestaan: de 

wetgevende macht die de wetten maakt en de uitvoerende macht die de wetten toepast. Het decreet van 14 

frimaire jaar II (4 december 1793) lijkt in zijn sectie II, artikel 7 die theorie te steunen. Deze zienswijze was 

evenwel slechts de minderheidsopvatting, maar vond op het einde van de negentiende eeuw nog weerklank 

in de Franse doctrine, wellicht een gevolg van het feit dat de constitutionele wetten van 1875 zwegen over de 

rechterlijke macht. Zie L. DUGUIT, La séparation des pouvoirs et l'assemblée nationale de 1789, Parijs, 

Larose, 1893, 73; E. GARSONNET, Traité théorique et pratique de procédure, I, Parijs, Larose, 1898, 10-

14. De huidige Franse Grondwet van de Ve republiek heeft het overigens niet over een pouvoir judiciaire 
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van het cassatiemechanisme, dat in het Ancien régime ten dienste stond van de vorst in 

wiens handen alle staatsmacht verenigd was. Via dat cassatiemechanisme controleerde de 

vorst de uitoefening van de rechtspraak die een delegatie van zijn koninklijk prerogatief 

was. De Franse constituante beroofde de koning van zijn macht en verdeelde die over 

verschillende organen. Dit betekende niet dat de rechtbanken ontvoogd en dus volkomen 

soeverein werden: zij bleven ondergeschikt aan de wet.133 Het cassatiemechanisme diende 

dit te bewaken.  

36. Maximilien de Robespierre stelde zichzelf de vraag of het cassatieorgaan tot de 

rechterlijke macht behoorde. “Non, puisque c’est le pouvoir judiciaire qu’on surveille. […] 

Ce droit de surveillance est donc une dépendance du pouvoir législatif”, luidde zijn 

antwoord.134 Het toezicht op de naleving van de wet moest dus door een orgaan van de 

wetgevende macht worden uitgeoefend “qui, placé entre les tribunaux particuliers et la loi, 

serait chargé d’en surveiller constamment l’exécution”.135 De cassatiemagistraten waren 

geen rechters136 en behoorden niet tot de rechterlijke macht, want een uitspraak vernietigen 

staat niet gelijk met een uitspraak vellen: “C’est par rapport à l’œuvre judiciaire, un hors 

d’œuvre, une espèce de commission extraordinaire du Corps législatif chargé de réprimer 

la rébellion contre la volonté générale de la loi.”137 Volgens Robespierre, die er de meest 

uitgesproken zienswijze op nahield, moest het cassatiemechanisme zelfs door een 

parlementair comité worden uitgeoefend door middel van decreten.138  

                                                 
maar wel over een autorité judiciaire, waarvan de onafhankelijkheid bewaakt wordt door de President (artikel 

64 van de Constitution de la République française van 4 oktober 1958). 

Ook volgens de Brusselse hoogleraar Paul Errera maakte het cassatiehof deel uit van de uitvoerende macht. 

P. ERRERA, Traité de droit public belge, Parijs, Giard & Brière, 1918, 246. Deze theorie vindt ook steun bij 

Montesquieu: C. DE MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I, Parijs, Veuve Dabo, 1824, 314. 
133 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 54. 
134 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul 

Dupont, 1885, 336. Maximilien de Robespierre (1758-1794) was advocaat en als volksmenner berucht 

omwille van zijn rol in het Schrikbewind gedurende de Franse Revolutie. 
135 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul 

Dupont, 1885, 22. Aan het woord is Isaac Le Chapelier. 
136 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 665. Aan het woord is Bertrand Barère de Vieuzac. 
137 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 668. Aan het woord is Guillaume Groupil de Préfelne. 
138 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 670-671. Zie ook Isaac Le Chapelier: J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives 

parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. 

Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1885, 22. 
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Het verbod om over de grond van de zaak te oordelen139 ontzegde de cassatiemagistraten 

de mogelijkheid om geschillen te beslechten, nochtans de kernactiviteit van een rechter.140 

Volgens dit criterium maakt het cassatiehof dus geen deel uit van de rechterlijke macht.141 

Het Tribunaal hoorde evenwel ook niet zomaar thuis bij de wetgevende macht. Alhoewel 

het stichtingsdecreet van 12 augustus 1790 de onderwerping van het cassatietribunaal aan 

de wetgevende macht leek te verankeren, klopt deze interpretatie niet helemaal. De 

zinsnede “auprès du Corps législatif” slaat slechts op de hoger vermelde discussie omtrent 

het ambulante of sedentaire karakter van de nieuwe instelling en duidt erop dat zijn zetel in 

Parijs werd geplaatst.142 Waar deze zinsnede verbatim wordt hernomen in het decreet van 

27 november 1790143 en de Grondwet van 1791,144 verdwijnt ze vanaf de Grondwet van 

het jaar I.145 Daarentegen bepaalde het decreet van 27 november 1790 dat de leden van het 

Tribunaal bij hun installatie de eed moeten afleggen in handen van twee 

vertegenwoordigers van de wetgevende macht.146 Daarnaast werd het Tribunaal verplicht 

om jaarlijks het parlement uitleg te verschaffen omtrent zijn activiteit.147 De leden van het 

                                                 
139 Artikel 3, derde lid van het decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, 

et réglant sa composition, son organisation et ses attributions; artikel 20, hoofdstuk V van de Grondwet van 

3 september 1791; artikel 99 van de Acte Constitutionnel van 24 juni 1793; artikel 255 van de Grondwet van 

5 fructidor jaar III (22 augustus 1795); artikel 66 van de Grondwet van 22 frimaire jaar VIII (13 december 

1799). Eenmalig liet de wetgever een uitzondering toe op dit verbod, door het cassatietribunaal toe te laten in 

één welbepaalde zaak ten gronde te oordelen (decreet van 22 augustus 1793, in de zaak van Costard/Prat-

Bernon). Nadien annuleerde de wetgever dit decreet opnieuw wegens strijdigheid met het principe dat het 

cassatietribunaal geen kennis kan nemen van de grond van de zaak (decreet van 12 juli 1795 (24 messidor 

jaar III), J. DUVERGIER, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, et avis du conseil-

d'état, Parijs, Guyot et Scribe, 1825, 229). 
140 P. LECLERCQ, "De la Cour de cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique 

du Procureur général Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 68. 
141 C. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 80-81; V. 

MARCADÉ, Cours élémentaire de droit civil français ou explication théorique et pratique du code civil, I, 

Parijs, Cotillon, 1850, 64-65; R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, 

Parijs, Sirey, 1920, 730.  
142 A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 19; J.-L. 

HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 1987, 

59-60; J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation sous la Révolution (1790-1799)" in ASSOCIATION 

DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le Tribunal et 

la Cour de cassation 1790-1990, Parijs, Litec, 1990, 28-29; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une 

suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 

1999, (7) 38; F. MULLER, La cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de sa naissance 

dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle 

1832-1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 17. Volgens Jacques Krynen betekent deze zinsnede dat het 

cassatietribunaal voor rekening van de wetgever optrad. J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, 

Parijs, Gallimard, 2012, 39. 
143 Artikel 1 van het decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant 

sa composition, son organisation et ses attributions. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour 

de cassation, Parijs, Roret, 1840, 241. 
144 Artikel 19, hoofdstuk V van de Grondwet van 3 september 1791. Dit vijfde hoofdstuk handelde over de 

rechterlijke macht. 
145 Artikel 98 van de Grondwet van 6 messidor jaar I (24 juni 1793). 
146 Artikel 29 van het decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant 

sa composition, son organisation et ses attributions. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour 

de cassation, Parijs, Roret, 1840, 246. Bij de installatie van het Tribunaal op 20 april 1790 waren dat 

Guillaume Groupil de Préfelne en Jean-Baptiste Treilhard. 
147 Artikel 24 van het decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant 

sa composition, son organisation et ses attributions; artikel 22, hoofdstuk V van de Grondwet van 3 

september 1791; artikel 257 van de Grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795). De wet van 27 
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Tribunaal namen ook in woord en daad een erg onderdanige houding aan ten opzichte van 

de wetgevende vergadering.148 Een en ander wijst op een zekere afhankelijkheid ten 

opzichte van de wetgevende macht, zonder er evenwel institutioneel onder te ressorteren.  

37. De positie van het cassatiehof in het staatsbestel moet worden begrepen vanuit de 

Grondwet van 1791: deze verbood de rechter om zich op het terrein van de wetgevende 

macht te begeven en beschermde ook de rechterlijke macht tegen inmenging door de 

wetgever.149 Het bestaan van dit rechtscollege vrijwaarde beide staatsmachten van 

onderlinge inmenging: het Tribunaal belette dat de rechters het terrein van de wetgever 

betraden, en door die controle niet zelf uit te voeren maar uit te besteden aan het 

cassatietribunaal, overschreed het parlement op zijn beurt niet het verbod om tussen te 

komen in de rechtsbedeling.150 Het cassatietribunaal was dus een verlengstuk van de 

wetgever, in wiens naam het de rechterlijke macht controleerde.151 Het maakte geen deel 

uit van de wetgevende macht, maar oefende er wel een taak van uit. Het cassatiegerecht 

was aldus een intermediair tussen beide staatsmachten.152 Dat betekent niet dat beide 

machten gelijkwaardig waren: de wetgevende macht voerde het hoogste woord en de 

controle van het Tribunaal was eenzijdig. Het cassatieorgaan vervulde een belangrijke rol 

in de theorie van de scheiding der machten, maar van een gelijkwaardigheid tussen de 

machten of wederzijdse checks and balances was geen sprake. Deze hybride rol van het 

cassatietribunaal weerspiegelde de plaats van de Conseil des parties in het absolutistische 

                                                 
ventôse jaar VIII (18 maart 1800) sur l’organisation des tribunaux omvatte in zijn artikel 86 de verplichting 

voor het Tribunaal om jaarlijks een delegatie af te vaardigen die de wetgever informeerde over de vastgestelde 

tekortkomingen van en lacunes in de wet. Dit wijst erop dat het cassatietribunaal niet de vrijheid had om zelf 

deze lacunes op te vullen. Het eerste jaarverslag werd neergelegd in de Assemblée nationale op 10 mei 1792. 

Zie J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XLIII, Parijs, Impremerie 

Paul Dupont, 1893, 221 e.v. 
148 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation sous la Révolution (1790-1799)" in ASSOCIATION DES 

MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le Tribunal et la 

Cour de cassation 1790-1990, Parijs, Litec, 1990, 32. 
149 Artikelen 1 en 3, hoofdstuk V van de Grondwet van 3 september 1791. 
150 R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 2006, 55-56. 
151 A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 9; L. DUGUIT, 

La séparation des pouvoirs et l'assemblée nationale de 1789, Parijs, Larose, 1893, 95; E. FAYE, La Cour de 

cassation, Parijs, Marescq, 1903, 120; F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 

I, Parijs, LGDJ, 1919, 80, 89; R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, 

Parijs, Sirey, 1920, 729; H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA 

RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de 

l'état, 1938, 235-236; J. DAWSON, The oracles of the law, Ann Arbor, The University of Michigan Law 

School, 1968, 378. Procureur-generaal Paul Leclercq omschreef het cassatiehof onder meer als “le 

représentant du pouvoir législatif” en “l’agent du pouvoir législatif”. P. LECLERCQ, "De la Cour de 

cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul Leclercq, 

Brussel, Bruylant, 1953, 67, 72. Contra: L. CORNIL, "La Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1948, 

(453) 454-455. 
152 E. PICARD en N. D'HOFFSCHMIDT, Pandectes belges: encyclopédie de législation, de doctrine et de 

jurisprudence belges, XVI, Brussel, Larcier, 1885, 326. Die spagaat tussen beide staatsmachten blijkt ook uit 

de woorden die Claude Pastoret, als koninklijk commissaris de voorloper van de procureur-generaal, uitsprak 

bij de installatie van het Tribunal de cassation op 20 april 1791: “Vous allez, Messieurs, exercer la plus 

importante des fonctions judiciaires; vous ne serez pas seulement les organes de la loi, vous serez aussi les 

juges des tribunaux.” Claude Pastoret, discours ter gelegenheid van de installatie van het Tribunal de 

cassation op 20 april 1791, zoals geciteerd door C. FAIDER, "La première année de la Cour de cassation", 

La Belgique Judiciaire 1884, (65) 75. 
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regime, dat namens de vorst in het kader van zijn justice retenue toezicht uitoefende op de 

naleving van de koninklijke ordonnanties.153 

38. Het evenwicht in die spagaat was evenwel precair: de wetgever weerhield er zich niet 

van om in te grijpen in de cassatieprocedures. In de zomer van 1793 leidde parlementaire 

onvrede omtrent de doorstroomtijd van zaken tot de verplichting voor het Tribunaal om 

binnen de acht dagen een overzicht van alle hangende zaken te bezorgen aan het 

parlement.154 Het Tribunaal werd daarbij verplicht om in strafzaken uitspraak te doen 

binnen een termijn van acht dagen, te rekenen vanaf de overhandiging van de stukken. De 

zaak van twee terdoodveroordeelden, Jean Talvande en Louis Fontaine, opende de 

discussie omtrent de vraag of de wetgever kon optreden tegen een beslissing van het 

cassatietribunaal. Toen zij hun cassatieberoep verworpen zagen, vroegen ze de Assemblée 

nationale “par quelle voie et comment on attaquera un jugement du tribunal de cassation, 

quand ce tribunal aura lui-même violé la loi.”155 Na een uitgesponnen discussie, waarin 

onder andere met de scheiding der machten en het grondwettelijke verbod op inmenging in 

de rechterlijke macht werd geschermd,156 zag het parlement af van een ingrijpen. In weerwil 

van deze prelude, vernietigde de wetgevende vergadering tussen oktober 1793 en 1795 via 

zogenaamde décrets d’annulation om uiteenlopende redenen achtendertig 

cassatiebeslissingen.157 Merlin de Douai vergoelijkte zo een decreet in volgende termen: 

“le Tribunal de cassation finirait par renverser toutes les lois dont il est chargé de 

maintenir l’exécution, si la Convention nationale laissait subsister ceux de ces jugements 

qui sont marqués au coin de l’arbitraire.”158 Met een grondwettelijk verbod in het jaar III 

nam deze praktijk een einde.159  

                                                 
153 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 236; F. MULLER, La 

cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de sa naissance dans le modèle classique de la 

séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle 1832-1914/1936, Brugge, die 

Keure, 2011, 16. 
154 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, LXIX, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1906, 577-578. Decreet van 27 juli 1793 portant injonction fraternelle au Tribunal de cassation pour 

la prompte expédition des affaires portées devant lui. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour 

de cassation, Parijs, Roret, 1840, 259. 
155 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XLIV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1894, 579. 
156 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XLIV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1894, 630. Aan het woord is Marguerite Élie Guadet. Het grondwettelijk verbod is gestipuleerd in 

artikel 1, hoofdstuk V van de Grondwet van 3 september 1791. 
157 Zie J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 234-235; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe 

de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 51-54. Zie voor een 

bespreking van deze decreten J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution 

(1790-1799), Parijs, LGDJ, 1987, 149-157. 
158 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, LXXVII, Parijs, Imprimerie 

Paul Dupont, 1910, 672. 
159 Artikel 264 van de Grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795). 
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39. De référé législatif is een ander voorbeeld van de verwevenheid van het 

cassatietribunaal met de wetgever.160 Bij een blijvend geschilpunt tussen het Tribunaal en 

de bodemrechters verplichtte artikel 21 van het decreet van 27 november 1790 de 

(opschortende) tussenkomst van de wetgever, wiens interpretatieve wet het 

cassatietribunaal bond. Deze procedure vond toepassing wanneer na een tweede cassatie in 

dezelfde zaak ook de tweede verwijzingsrechter het oordeel van het Tribunaal naast zich 

neerlegde en een derde cassatieberoep met dezelfde middelen werd ingesteld.161 Uit het 

bestaan van zo een uitgesponnen procedure bleek volgens de wetgever een moeilijk 

probleem van wetsinterpretatie dat enkel door een parlementaire tussenkomst tot een 

oplossing kon komen.162 Deze procedure kon dus toepassing vinden ook wanneer er geen 

leemte in de wet of andere onduidelijkheid bestond. De Grondwet van 5 fructidor jaar III 

(22 augustus 1795) maakte deze procedure reeds toepasselijk wanneer de eerste 

verwijzingsrechter het cassatiearrest naast zich neer legde.163  

De wet van 27 ventôse jaar VIII (18 maart 1800) bevatte niet langer de verplichting om de 

rechtsvraag te verwijzen naar de wetgevende macht, maar wees de verenigde kamers van 

het cassatietribunaal aan als de bevoegde formatie bij een tweede cassatieberoep in dezelfde 

zaak.164 Of hierdoor de référé législatif voor het cassatietribunaal afgeschaft werd, is 

onduidelijk.165 Het was de hoop dat het gezag dat de verenigde kamers uitstraalden, 

voldoende zou zijn om de tegenstand van de verwijzingsrechter de kop in te drukken.166 

Het persisteren van een blijvend geschilpunt was evenwel niet uitgesloten, want de 

bodemrechter was niet verplicht zich naar het standpunt van de verenigde kamers te 

voegen. De wet van 16 september 1807 verhielp deze lacune door bijkomend te voorzien 

in een verplichte verwijzing naar de wetgever.167 Bij een tweede cassatieprocedure had het 

cassatiehof, zetelend in verenigde kamers, de mogelijkheid om van de référé législatif 

gebruik te maken. Indien de beslissing van de verenigde kamers geen navolging kreeg en 

een derde cassatieberoep werd ingesteld met dezelfde middelen, was de tussenkomst van 

de wetgever verplicht. De veranderde machtsverhoudingen weerspiegelend, werd het 

verzoek niet langer gericht aan de wetgever maar wel aan de keizer, via de Conseil 

d’Etat;168 artikel 2 bepaalde dat de wetsinterpretatie werd gegeven “dans la forme des 

                                                 
160 Deze procedure vindt steun in de werken van Montesquieu: interpretatie en aanpassing van de wet in 

specifieke gevallen vormde één van de uitzonderingen op het verbod voor de wetgevende macht om recht te 

spreken. Zie C. DE MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I, Parijs, Veuve Dabo, 1824, 320. 
161 Deze bepaling werd hernomen in artikel 21, hoofdstuk V van de Grondwet van 3 september 1791. 
162 C. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 87; F. GÉNY, 

Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 83; Y.-L. HUFTEAU, Le 

référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Parijs, PUF, 1965, 104, 108. 
163 Artikel 256 van de Grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795). 
164 Artikel 78 van de wet van 27 ventôse jaar VIII (18 maart 1800) op de gerechtelijke organisatie. 
165 Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Parijs, PUF, 1965, 

104; M. MIERSCH, Der sogenannte référé législatif: eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetzgeber, Gesetz 

und Richteramt seit dem 18. Jahrhundert, Baden-Baden, Nomos, 2000, 36. 
166 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 207. 
167 Wet van 16 september 1807 qui détermine le cas où deux arrêts de la Cour de cassation peuvent donner 

lieu à l’interprétation de la loi, Bulletin des lois de l’Empire français, VII, 101, nr. 2791. Deze wet had een 

onverwachts gevolg met betrekking tot de cassatiecontrole op de rechterlijke interpretatie van 

overeenkomsten. Zie daarvoor randnr. 84. 
168 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 208. 
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règlements d’administration publique.” Dit werd verantwoord door te stellen dat deze 

bevoegdheid voordien aan de wetgevende macht toekwam omdat deze toen het 

initiatiefrecht voor nieuwe wetten had. Sinds het Consulaat behoorde dit initiatiefrecht tot 

de prerogatieven van de uitvoerende macht, die aldus “chargée de la rédaction et la 

proposition, connaît parfaitement l'esprit dans lequel toute la loi est conçue”.169 De 

uitvoerende macht was dus beter in staat om de ware toedracht van de wet te ontcijferen. 

Op die manier werd de référé législatif eerder een référé exécutif.170 De terugkeer naar de 

monarchie in de periode van de Restauratie behield deze wijziging, ondanks aandringen 

van de wetgever.171 

1.3 Het Hof van Cassatie geëmancipeerd: evolutie naar een lichtbakenfunctie 

40. Het Hof van Cassatie bleef niet lang onder de vleugels van het parlement. Relatief snel 

vond het cassatiehof zijn eigen stem, los van die van de wetgever (1.3.1). Deze laatste 

bekrachtigde nadien die evolutie en kroonde het cassatiehof daarmee tot hoofd van de 

rechterlijke macht (1.3.2). 

1.3.1 Ontstaan van een cassatierechtspraak 

41. In de geest van een mechanische toepassing van de wet mocht de rechter geen eigen 

stem hebben. Dit gold zeker voor de cassatierechter, die net het ontstaan van een 

jurisprudence moest verhinderen. Deze zienswijze vertrok vanuit de idee dat de wet 

exhaustief was. De praktijk van de wetstoepassing bracht het failliet van die opvattingen 

aan het licht. Het cassatietribunaal breidde daarom al snel zijn bevoegdheden uit (1.3.1.1). 

Als gevolg daarvan ontstond ook een eigen cassatierechtspraak (1.3.1.2). 

1.3.1.1 Bevoegdheid van het cassatietribunaal en feitelijke uitbreiding 

42. Het decreet van 27 november 1790 bepaalde de bevoegdheid van het nieuwe 

cassatietribunaal.172 Die bevoegdheid strekte zich uit tot de cassatie van de in laatste aanleg 

gewezen beslissingen, de vorderingen tot onttrekking van een zaak aan de rechter wegens 

wettige verdenking, bevoegdheidsconflicten en het verhaal op de rechter tegen een 

volledige rechtbank (artikel 2). Artikel 3 bepaalde dat het Tribunaal alle beslissingen moest 

vernietigen waarin vormvereisten waren geschonden en alle uitspraken die een 

“contravention expresse au texte de la loi” bevatten.173 Met de Grondwet van 1791 

verdween de verwijzing naar de tekst van de wet en werd de cassatiegrond omschreven als 

                                                 
169 C. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 88. 
170 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 67. 
171 C. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 88-89; Y.-L. 

HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Parijs, PUF, 1965, 115-119. 
172 Decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant sa composition, 

son organisation et ses attributions. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, 

Parijs, Roret, 1840, 241. 
173 Aan deze laatste cassatiegrond ging heel wat discussie vooraf. Zo stelden enkele parlementsleden voor om 

cassatie enkel mogelijk te maken wegens schending van de Grondwet. Zo onder meer Jean-Denis Lanjuinais, 

zie J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul 

Dupont, 1885, 350-351.  
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een “contravention expresse à la loi”.174 Deze wijziging impliceerde dat niet alleen de 

schending van de tekst maar ook de schending van de geest van de wet aanleiding gaf tot 

cassatie.175 De vaststelling van een contravention expresse vereiste de vervulling van drie 

voorwaarden. In de eerste plaats moest er een geldende wet zijn die de bestreden beslissing 

had moeten toepassen, ten tweede moest de bestreden beslissing op één of andere wijze 

onverenigbaar zijn met die wet en ten derde mochten geen feitelijke omstandigheden die 

dissonantie rechtvaardigen.176 De enge definitie van deze cassatiegrond valt te verklaren 

vanuit het mechanische en syllogistische beeld dat de wetgevers hadden van de rechterlijke 

toepassing van de wet.177 De nauw omlijnde cassatiegronden lieten slechts een beperkte 

controle toe op de feitenrechtspraak, wat in theorie de vrije loop liet aan uiteenlopende 

maar niet-onverenigbare interpretaties van de wet.178  

43. Het Tribunaal vulde deze cassatiegrond in de praktijk al snel veel breder in. 

Verschillende evoluties vonden tegelijkertijd plaats. Ten eerste ontmaskerden lacunes in de 

nieuwe wetgeving179 en de co-existentie van oud en nieuw recht de revolutionaire kijk op 

de taak van de rechter al snel als compleet onrealistisch. Het Tribunaal zag zich verplicht 

om tussen de oude en de nieuwe rechtsorde te laveren. Die grote bewegingsvrijheid in het 

bepalen van de toepasselijke rechtsregels gaf aanleiding tot de creatie van een eigen 

rechtspraak.180 Ten tweede liet de wet van 16-29 september 1791181 cassatie in strafzaken 

toe wegens “fausse application de la loi”. Deze cassatiegrond was de tegenhanger van de 

civiele “contravention à la loi”. De strafrechter had slechts te oordelen over de juridische 

                                                 
174 Zie artikel 20, hoofdstuk V van de Grondwet van 3 september 1791; artikel 99 van de Acte Constitutionnel 

van 24 juni 1793; artikel 255 van de Grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795); artikel 66 van de 

Grondwet van 22 frimaire jaar VIII (13 december 1799); artikel 7 van de wet van 20 april 1810. Vreemd 

genoeg spreekt het eerste activiteitenverslag van het cassatietribunaal, neergelegd bij de Assemblée nationale 

op 10 mei 1792 ter voldoening van de verplichting vervat in artikel 24 van het decreet van 27 november 1790, 

nog steeds over de “contravention expresse au texte de la loi” als cassatiegrond. Zie J. MAVIDAL en E. 

LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des 

Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XLIII, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1893, 222.  
175 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 159; N. 

FRICERO, "Evolutie van de functies van het Franse Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER, H. GEINGER, 

A. HENKES, C. STORCK en C. VANDEWAL (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, 

Brussel, Larcier, 2008, 39. 
176 P. HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire en France, Parijs, Théopile Barrois, 1818, 412-413; 

E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 154-164. 
177 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 738; J.-L. 

HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 1987, 

82; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 44. 
178 P. HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire en France, Parijs, Théopile Barrois, 1818, 425-426. 
179 Zo gaf de revolutionaire wetgeving inzake het erfrecht en de natuurlijke kinderen aanleiding tot bijzonder 

veel interpretatieproblemen. J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence 

moderne" in R. BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution 

française, Parijs, Fayard, 1989, 232. 
180 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 229; J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 182. 
181 Artikel 23 van de wet van 16-29 september 1791 concernant la police de sûreté, la justice criminelle et 

l’établissement des jurés. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 

1840, 251. Deze cassatiegrond werd hernomen in het decreet van 29 september – 21 oktober 1791 en forme 

d’instruction pour la procédure criminelle. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de 

cassation, Parijs, Roret, 1840, 253. 
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kwalificatie van de feiten die de jury had vastgesteld.182 Het cassatietribunaal kon op deze 

manier controle uitoefenen op de strafrechtelijke kwalificatie, wat de mogelijkheid gaf om 

de betekenis van de strafwet uit te leggen.183 Het Tribunaal breidde uit eigen beweging deze 

cassatiegrond uit tot civiele zaken.184  

44. Van de verkeerde toepassing was het slechts een kleine stap naar de verkeerde 

interpretatie van de wet.185 De rechter had de wet immers verkeerd toegepast omdat hij die 

verkeerd had begrepen en dus was het de taak van het cassatietribunaal om de betekenis 

van de wet te verduidelijken.186 De foute interpretatie was volgens de negentiende-eeuwse 

cassatieraadsheer Henrion de Pansey niets minder dan de interpretatie die volgens het 

cassatiehof het minst aansloot bij de wil van de wetgever.187 De cassatierechter eigende 

zich zo de uitlegging van de betekenis van de wet toe. Naast bewaker van de wet, werd het 

Tribunal de cassation op die manier ook pedagoog en interpretator ervan. Deze evolutie 

was onvermijdelijk, wilde het Tribunaal de rechtseenheid bewaken, maar had ook tot 

gevolg dat zijn rechtspraak meer omstreden werd en dus meer te maken kreeg met rebellie 

vanuit de feitenrechters.188 Het cassatieorgaan mengde zich immers in de mêlée van de 

wetsinterpretatie. Deze uitbreiding van de cassatiegronden vond plaats zonder enige 

aanpassing aan de cassatiegronden, maar louter op basis van de invulling die de 

cassatierechter gaf aan het begrip “schending van de wet”.189 Deze kon immers autonoom 

beslissen wanneer een bestreden beslissing de wet had geschonden, hetzij door ze niet toe 

                                                 
182 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 101. 
183 J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 182; R. BEAUTHIER, "La 

lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue 

de droit de l'ULB 1999, (7) 63. Cfr. E. SERVERIN, De la jurisprudence en droit privé: théorie d'une pratique, 

Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1985, 276-277. 
184 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 230; J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 182.  
185 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 160; F. GÉNY, 

Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 93.  
186 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 231. 
187 P. HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire en France, Parijs, Théopile Barrois, 1818, 426. 
188 P. HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire en France, Parijs, Théopile Barrois, 1818, 428. Deze 

spaarden hun kritiek op deze bevoegdheidsuitbreiding van het Tribunaal ook niet. Zo liet het tribunal d’appel 

van Bordeaux optekenen: “On se plaint déjà, et ce n’est peut-être pas à tort, que ce tribunal établi pour veiller 

à l’observation des formes, au lieu de se renfermer dans les bornes de son institution, s’érige en tribunal 

d’appel de tous les tribunaux supérieurs.” A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code 

civil, III, Parijs, Au Dépot, 1827, 178. Deze kritiek doet denken aan de opmerkingen van de parlements op 

de Conseil du Roi. Zie randnr. 24.  
189 Deze uitbreiding van de cassatiegronden had tot gevolg dat het onderscheid tussen recht en feit, dat de 

grenzen van de bevoegdheid van het Hof afbakent, minder afgelijnd werd: de controle op de juiste toepassing 

of interpretatie van de wet in een concreet geschil vereist kennis van de feiten die aan dat geschil ten grondslag 

liggen. Het cassatiehof moest daarom ook die feiten in zijn onderzoek betrekken. Het vaststellen van feiten 

bleef een prerogatief van de rechter, maar de juridische gevolgtrekkingen uit die feiten was aan het toezicht 

van de cassatierechter onderworpen. Het Hof kan dus vonnissen en arresten verbreken, niet omdat ze sensu 

stricto strijdig zijn met de wet, maar omdat de juridische oplossing die aan de feitenconstellatie werd gegeven 

volgens het Hof niet opgaat gelet op de feitelijke vaststellingen van de rechter. Zie R. CARRÉ DE 

MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 740.  
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te passen, verkeerd toe te passen of foutief te interpreteren.190 De wet van 20 april 1810,191 

die in zijn zevende artikel uitdrukkelijk stipuleerde dat de beslissingen van de 

beroepshoven enkel mochten gecasseerd worden wegens een “contravention expresse à la 

loi” en deze bevoegdheidsuitbreiding niet erkende, werd door het cassatiehof genegeerd.192  

De theorie volgde de praxis: in 1832 schreef Godart Desaponay dat de contravention 

expresse à la loi zowel de schending van de wet als de foute toepassing ervan omvatte.193 

Raymond Carré de Malberg in 1834,194 Victor Marcadé in 1850,195 Camille Scheyven in 

1866196 en Charles Aubry en Charles Rau in 1869197 voegden daar de foute 

wetsinterpretatie aan toe. “Expliquer les lois, en déclarer le véritable sens” was volgens 

Adolphe-Pierre Tarbé de voornaamste taak van het casatiehof.198  

45. Deze evoluties vonden in de jonge Belgische staat geen weerklank. De cassatiegrond 

die de schending van de wet bestrijdt, omschreef artikel 17 van de organieke wet van 4 

augustus 1832 eng (“quelque contravention expresse à la loi”). In weerwil van de evolutie 

die in Frankrijk reeds had plaatsgevonden, stelde Jean-Joseph Raikem, minister van 

Justitie, dat de contravention expresse à la loi niet de verkeerde toepassing van de wet 

inhield: die was slechts een mal jugé, waarover het Hof niet mocht oordelen.199 Ook het 

Hof van Cassatie hield deze stelling aan.200 De wet van 25 maart 1876 contenant le titre 

premier du livre préliminaire du Code de procédure civile wijzigde in zijn artikel 20 deze 

omschrijving door de woorden quelque en expresse te laten vallen. Sindsdien bleef de 

omschrijving van deze cassatiegrond ongewijzigd.201 

46. De evolutie die het cassatiehof ertoe bracht de wet te interpreteren, was niet zonder 

gevolgen voor de algemene référé législatif. Door de opgang van de cassatierechtspraak als 

bron van wetsinterpretatie, liet de nood aan een dergelijke procedure zich minder voelen.202 

Bovendien annuleerden de cassatierechters vanaf 1795 heel wat référés van de 

bodemrechters omdat de betekenis van de wet volgens hen wel duidelijk was en er dus geen 

                                                 
190 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 739. 
191 Wet van 20 april 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la justice. A.-P. 

TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 340. 
192 P. HENRION DE PANSEY, De l'autorité judiciaire en France, Parijs, Théopile Barrois, 1818, 426. 
193 G. DESAPONAY, Manuel de la Cour de cassation, Parijs, Alex-Gobelet, 1832, 51. 
194 G. CARRÉ, Traité des lois de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions civiles, VIII, 

Parijs, Dupont et Cailleux, 1834, 155. 
195 V. MARCADÉ, Cours élémentaire de droit civil français ou explication théorique et pratique du code 

civil, I, Parijs, Cotillon, 1850, 64. 
196 C. SCHEYVEN, Traité pratiques des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1866, 81. 
197 C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, I, Parijs, LGDJ, 1869, 127. Hetzelfde geldt voor 

Baudry-Lacantinerie en Mary en Raynaud: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, 

Larose, 1911, 54; G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, I, Parijs, Sirey, 1956, 198. 
198 A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 82. 
199 J.-J. RAIKEM, Rapport sur l'organisation judiciaire, Brussel, Imprimerie du Moniteur belge, 1831, 18-

19. 
200 “Les arrêts et jugements ne peuvent être cassés que pour contravention expresse à la loi; que la fausse 

application d’une disposition légale ne donne ouverture à cassation que pour autant qu’elle emporte 

contravention à une autre.” Cass. 18 november 1847, La Belgique Judiciaire 1849, 232.  
201 Zie artikel 608 Ger.W. 
202 Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Parijs, PUF, 1965, 

87-89. 
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noodzaak tot interpretatie bestond.203 Een cassatievonnis van 15 floréal jaar IV (4 mei 

1796) deed er nog een schepje bovenop door een référé législatif alvorens recht te doen te 

verbreken, omdat het een niet-toegelaten inmenging van de wetgevende in de rechterlijke 

macht zou uitmaken. De référé was volgens het Tribunaal enkel mogelijk om een algemene 

wet te bekomen die voor de toekomst gold, niet om een interpretatieve wet te verkrijgen 

die retroactief van toepassing zou zijn op een hangend geschil.204 Het ging daarmee in tegen 

zijn eerdere rechtspraak en artikel 12 van de wet van 16 tot 24 augustus 1790 dat net deze 

beslissingen alvorens recht te doen viseerde.205 Deze duidelijke contra legem evolutie toont 

aan dat het cassatietribunaal de zich toegeëigende bevoegheid om de wet te interpreteren 

wilde monopoliseren.206 Zowel de procedure van de référé législatif als de instelling van 

het cassatiemechanisme dienden ertoe de uniformiteit van de wetgeving te bewaken. De 

rechtspraak van het cassatietribunaal liet, al dan niet opzettelijk, slechts weinig ruimte voor 

de référé législatif. 

1.3.1.2 De vorming van een cassatierechtspraak wordt in de hand gewerkt 

47. De vorming van een normerende cassatierechtspraak werd in de hand gewerkt door de 

motivering van de cassatiearresten, het productievolume van de cassatierechter en de ruime 

verspreiding van zijn beslissingen.207  

48. De evolutie van de motivering van de cassatiearresten vertoonde eenzelfde uitbreiding 

als de cassatiegronden. Het decreet van 27 november 1790 bepaalde dat de 

cassatiebeslissing, naast de identiteit van de partijen en het voorwerp van hun vordering, in 

het beschikkende gedeelte de wetsbepalingen stipuleerde die de beslissing schraagden.208 

                                                 
203 P.-A. MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisoné de jurisprudence, XXVII, Brussel, Tarlier, 

1828, 292; J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 258; J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence 

moderne" in R. BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution 

française, Parijs, Fayard, 1989, 236; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de 

l'organe de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 59-60. 
204 Zie voor een weergave en een bespreking van dit arrest Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les 

pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Parijs, PUF, 1965, 78-80. Die interpretatie zou pas in een wet 

worden omgezet in 1828, zie randnr. 63. 
205 Het Tribunaal verantwoorde deze beslissing met een verwijzing naar de Grondwet van het jaar III, die in 

zijn artikel 202 de wetgevende en uitvoerende macht verbood tussen te komen in de rechtsbedeling. Deze 

bepaling was evenwel niet nieuw (zie reeds hoofdstuk V, artikel 1 van de Grondwet van 1791) en de référé 

législatif had net als doel de scheiding der machten te beschermen, wat dit argument van het Tribunaal weinig 

overtuigingskracht geeft. Deze beslissing van het Tribunaal toont vooral aan in welke mate de opvattingen 

omtrent de scheiding der machten waren geëvolueerd. Zo was de vrees voor een gouvernement des juges die 

een terugkeer naar het Ancien régime zou inluiden, langzaamaan weggeëbd en betekende de wetgever een 

gevaar voor de onafhankelijkheid van de rechter eerder dan omgekeerd. Deze beslissing weerspiegelde de 

gewijzigde machtsverhoudingen: terwijl het cassatietribunaal de voogdij van de wetgevende macht van zich 

af schudde, maakte het een uitdrukkelijke buiging richting het Directoraat door te impliceren dat een référé 

gericht aan de minister van Justitie wel tot de mogelijkheden behoorde. Zie Y.-L. HUFTEAU, Le référé 

législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Parijs, PUF, 1965, 81-82, 89. 
206 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 258. 
207 Het gebrek aan (officiële) publicatie en de afwezigheid van motivering verklaart waarom rechtspraak in 

het Ancien régime slechts een beperkt belang had. Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du 

juge dans le silence de la loi, Parijs, PUF, 1965, 14. 
208 Artikel 17 van het decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant 

sa composition, son organisation et ses attributions. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour 
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Deze bepaling behelsde geen motiveringsverplichting zoals we die vandaag kennen.209 De 

eerste cassatiearresten beantwoordden aan de intenties van de Assemblée nationale: na de 

vermelding van de geschonden wetsbepaling, bevatten ze enkel de vaststelling van de 

onverenigbaarheid van de bestreden beslissing met die bepaling.210  

Voor de feitenrechters bestond een meer uitgewerkte motiveringsverplichting.211 Die was 

ingegeven door de wens de rechters te onderwerpen aan de wet en was dus belangrijk met 

het oog op cassatiecontrole op hun werkzaamheden.212 De motiveringsplicht gaf vorm aan 

de idee dat de motieven die tot een bepaalde uitkomst leiden in de ene zaak, ook in een 

andere, gelijkaardige zaak toepasselijk moeten zijn.213 De motivering, en dus de 

veruitwendiging van de praetoriaanse creaties, faciliteerde de evolutie van de rechtspraak 

tot rechtsbron, doordat rechterlijke beslissingen navolging konden krijgen.214 In de 

schaduw van de wet ontstond aldus een bijkomende rechtsbron.215 Vanaf 1792 sloot het 

Tribunaal uit eigen beweging aan bij deze evolutie door een veel omstandiger motivering 

te hanteren in zijn beslissingen en uit te leggen in welk opzicht de bestreden beslissing de 

                                                 
de cassation, Parijs, Roret, 1840, 244. Deze verplichting is een uitdrukking van de syllogistische opvattingen 

omtrent de wetstoepassing die de wetgever erop nahield: een wetsbepaling vormt de majorpremisse, de feiten 

vinden hun plaats in de minor.  
209 T. SAUVEL, "Histoire du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science politique en France 

et à l'étranger 1955, (5) 46. Artikel 6 van het decreet van 4 germinal jaar II (24 maart 1794) vereiste wel een 

motivering in het geval het Tribunaal het cassatieberoep verwierp. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage 

de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 265. Een algemene motiverings- en openbaarheidsverplichting, 

erg gelijkaardig aan de huidige artikelen 148 en 149 van de Grondwet, kwam er pas met artikel 208 van de 

Grondwet van het jaar III. 
210 T. SAUVEL, "Histoire du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science politique en France 

et à l'étranger 1955, (5) 46-47; J. DAWSON, The oracles of the law, Ann Arbor, The University of Michigan 

Law School, 1968, 380-381; J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence 

moderne" in R. BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution 

française, Parijs, Fayard, 1989, 228-229. 
211 Artikel 15, hoofdstuk V van de wet van 16-24 augustus 1790 op de gerechtelijke organisatie bepaalde dat 

de rechterlijke beslissingen vier onderscheiden onderdelen moesten bevatten: een eerste onderdeel met de 

identificatiegegevens van de partijen, een tweede waarin de relevante feitelijke en de rechtsvragen uiteen 

worden gezet, een derde onderdeel waarin de rechter zijn redenering weergeeft en de gevolgen die verbonden 

worden aan de vastgestelde feiten, en tot slot een vierde onderdeel met het dictum. Zie T. SAUVEL, "Histoire 

du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science politique en France et à l'étranger 1955, (5) 

45-46.  
212 T. SAUVEL, "Histoire du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science politique en France 

et à l'étranger 1955, (5) 46. C. PERELMAN, "La motivation des décisions de justice, essai de synthèse" in 

C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 417; 

F. ZENATI, "La motivation des décisions et les sources du droit", Recueil Dalloz 2007, (1553) na vn. 20. 

Cfr. de komedie “le mariage de Figaro” van Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, opgevoerd aan de 

vooravond van de Franse Revolutie: “J’en vais corriger un second [abus], en vous motivant mon arrêt: tout 

juge qui s’y refuse est un grand ennemi des lois.” P.-A. CARON DE BEAUMARCHAIS, Oeuvres complètes 

de Beaumarchais, Parijs, Laplace, 1876, 144. 
213 T. SAUVEL, "Essai sur la notion de précédent", Recueil Dalloz 1955, (93) 93. 
214 E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques 

et sociales, 1923, 18; T. SAUVEL, "Histoire du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science 

politique en France et à l'étranger 1955, (5) 48. Zie reeds in 1809 Claude-Etienne Delvincourt: 

“L’interprétation […], lorsqu’elle est admise dans le même sens par les tribunaux, forme ce qu’on appelle la 

jurisprudence, et devient un moyen très important en faveur de celui qui peut l’invoquer.” C.-E. 

DELVINCOURT, Institutes de droit civil français, I, Parijs, Gueffier, 1809, 4, voetnoot 1. Zie ook André 

Dupin, die de uniformiteit van de rechtspraak deels wijt aan de motivering van de rechterlijke beslissingen. 

A. DUPIN, De la jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 162-174. 
215 F. ZENATI, "La motivation des décisions et les sources du droit", Recueil Dalloz 2007, (1553) na vn. 50. 
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wet schond.216 Deze praktijk mondde uit in de gekende “attendu que” clausules, waarin de 

wet wordt geparafraseerd en uitgelegd en het recht zich ontwikkelt in een dialectiek tussen 

de bestreden beslissing en de wet.217  

49. Deze evolutie naar het ontstaan van een echte cassatierechtspraak werd nog versterkt 

door de omvang van de productie van het Tribunaal en de verspreiding ervan. Parlementslid 

Pierre-François Gossin was ervan overtuigd dat er hoogstens tien cassatieprocedures per 

jaar zouden zijn,218 maar de praktijk gaf hem al snel ongelijk: in minder dan tien jaar velde 

het Tribunaal meer dan 20.000 uitspraken, waarvan ongeveer 4.400 cassaties.219 Die hoge 

productie liet het Tribunaal toe om, vooral in strafzaken, een eigen rechtspraak te 

ontwikkelen, te verfijnen en te verstevigen.220  

50. Het decreet van 27 november 1790 voorzag dat elk cassatiearrest werd gedrukt en 

ingeschreven in de registers van de rechtbank wiens beslissing werd geannuleerd.221 

Daarnaast werd de cassatierechtspraak aanvankelijk in quarto, later in octavo formaat 

gedrukt op een honderdtal exemplaren, wat vanaf het jaar VII (1798-99) uitmondde in een 

officieel publicatiekanaal, de Bulletin officiel des arrêts de la Cour de cassation, door het 

Directoraat gecreëerd om de cassatierechtspraak bij een ruimer publiek dan de rechtbanken 

te verspreiden.222 Een jaar later werd de creatie van bijkomende publicatiekanalen 

voorgesteld omdat de gebrekkige verspreiding van de cassatierechtspraak als de oorzaak 

van de vele cassatieberoepen werd gezien.223 Daarnaast werd het verslag met 

                                                 
216 T. SAUVEL, "Histoire du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science politique en France 

et à l'étranger 1955, (5) 47; Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de 

la loi, Parijs, PUF, 1965, 87-88. 
217 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 232-233; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe 

de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 63. 
218 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XVII, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1862, 739. 
219 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 228. 
220 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 228. 
221 Artikel 22 van het decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant 

sa composition, son organisation et ses attributions. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour 

de cassation, Parijs, Roret, 1840, 245. 
222 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 237-238. 
223 “Jusqu’ici on a pris aucun moyen pour empêcher que l’erreur commise par un tribunal ne fût commise 

par les autres; on ne s’est occupé qu’à empêcher que le tribunal réformé ne commit la même erreur, et on ne 

s’est contenté d’ordonner que chaque jugement de réformation serait inscrit sur les registres du tribunal 

réformé. Qu’est-ce qu’il résulte de l’incomplément de cette mesure? C’est que la même erreur a été commise 

par plusieurs tribunaux, et qu’il a fallu autant de jugements de cassation que d’erreurs commises. On compte, 

dans l’état des jugements de cassation rendus dans l’espace d’une année, vingt-un jugements sur une même 

erreur, douze, huit, sept, six et quatre sur d’autres. En un mot, il a été rendu soixante-onze jugements où il 

n’en aurait fallu que neuf, si la publicité de chaque jugement de cassation avait été aussi générale qu’elle 

doit l’être, et qu’elle le sera par adoption du mode que je propose.” Het betreft hier een wetsvoorstel van 
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samenvattingen van de cassaties van het afgelopen jaar, dat voor het parlement bestemd 

was,224 ook onder de rechtbanken verspreid.225 Private initiatieven, zoals de juridische 

tijdschriften en naslagwerken toegespitst op de cassatierechtspraak, droegen ook bij tot de 

disseminatie ervan.226 Deze ruime verspreiding, in omvang enkel overtroffen door de 

publicatie van wetgeving,227 verhoogde aanzienlijk de kennis en zichtbaarheid van de 

cassatierechtspraak en de uitstraling van het cassatietribunaal. De naamswijziging die het 

onderging in 1804, van Tribunal naar Cour de cassation, en de benoeming voor het leven 

van zijn leden, droegen enkel bij tot dit prestige.228 

51. De maatregelen die de wetgever had genomen om te beletten dat het Tribunaal een 

eigen rechtspraak zou ontwikkelen, hadden bovendien een averechts effect. De afwezigheid 

van overwegingen van feitelijke aard gelet op het verbod om van de grond van de zaak 

kennis te nemen, gaf de cassatierechtspraak een onpersoonlijk, objectief en dus universeel 

karakter.229 Een cassatiearrest was steeds gesteund op een wetsbepaling, wat de teneur 

ervan gezag gaf. De verplichting om steeds te verwijzen, had tot gevolg dat de 

                                                 
Charles Ganilh, voorgesteld in de Assemblée nationale op 2 prairial jaar VIII (22 mei 1800). J. MAVIDAL 

en E. LAURENT, Archives parlementaires: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres 

françaises de 1800 à 1860, I, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1862, 577. 
224 Artikel 24 van het decreet van 27 november 1790 portant institution d’un Tribunal de cassation, et réglant 

sa composition, son organisation et ses attributions; artikel 22, hoofdstuk V van de Grondwet van 3 

september 1791; artikel 257 van de Grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795). 
225 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 237. 
226 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 237-238; R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 

2006, 133-134. 
227 De publicatie van wetgeving gebeurde eerst in de “Gazette nationale ou Le Moniteur universel”. De wet 

van 14 frimaire jaar II (4 december 1793) creëerde de Bulletin des lois de la république (sectie I, artikel 1), 

die uiteindelijk op 1 april 1931 een einde nam (decreet van 31 maart 1931 portant cessation de publication 

du Bulletin des lois, JORF 1 april 1931, 3690). Halverwege de negentiende eeuw ontstond de nog bestaande 

Journal officiel de la République française. 
228 Artikelen 135 en 136 van het sénatus-consulte organique van 28 floréal jaar XII (18 mei 1804). Voordien 

bepaalde artikel 259 van de Grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795) dat het Tribunaal elke vijf 

jaar werd vernieuwd. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 

300. De onafzetbaarheid van de rechters werd bepaald in artikel 58 van de Charte constitutionnelle van 4 juni 
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aanspraak op de macht. In ruil deelden de rechters in het keizerlijke prestige. Naast de naamswijziging en 
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delegatie van elke rechtscollege gelegen in Parijs moest bij de installatie van een nieuwe eerste voorzitter van 

het Hof van Cassatie felicitaties komen overbrengen. Wanneer het Hof aan een officieel evenement deelnam, 

werd het vergezeld van een erewacht bestaande uit vierentwintig militairen en een hogere officier. Zie 

artikelen 1 en 9, titel XX van het decreet van 24 messidor jaar XII (12 juli 1804) relatif aux cérémonies 

publiques, préséances, honneurs civils et militaires. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour 

de cassation, Parijs, Roret, 1840, 301. Hoge magistraten werden onder het nieuwe keizerlijke regime 

daarnaast onmiddellijk in de adelstand verheven. Zie omtrent de betekenis van deze uiterlijke eerbewijzen J. 

KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 50-51. 
229 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 233. 
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cassatieleerstukken doorheen het land verspreid en toegepast werden.230 Deze kenmerken 

van het cassatiehof, bedoeld om de minste machtsvergaring door deze instelling te 

verhinderen, werkten de vorming van een (cassatie)rechtspraak dus net in de hand.  

1.3.2 Wettelijke erkenning van de gewijzigde rol van het cassatiehof 

52. De evolutie die de cassatierechtspraak een normatieve rol toespeelde, vond plaats 

zonder enige wijziging van het wettelijke kader waarin het cassatiehof opereerde. De Code 

civil legitimeerde evenwel post hoc de uitbreiding van de controle die het cassatiehof 

uitoefende op de bodemrechters (1.3.2.1). De belangrijke rol op het vlak van de interpretatie 

van de wet die het cassatiehof zichzelf had toebedeeld, werd uiteindelijk bekrachtigd door 

de afschaffing van de référé législatif (1.3.2.2). Op die manier kroonde het Hof van Cassatie 

zichzelf tot hoofd van de rechterlijke macht.  

1.3.2.1 Rechterlijke interpretatie van de wet 

53. De rol die de cassatierechters zich in de loop van de Franse Revolutie aanmaten, was 

in strijd met de taakverdeling tussen rechterlijke en wetgevende macht die de 

revolutionairen hadden uitgetekend. Die taakverdeling overleefde de confrontatie met de 

realiteit echter niet. De bevoegdheidsuitbreiding van de rechters werd in 1804 

gelegitimeerd door de Code civil (1.3.2.1.1). Als gevolg wijzigde ook de aard van de 

cassatiecontrole (1.3.2.1.2). 

1.3.2.1.1 Artikel 4 Code civil 

54. Het nieuwe burgerlijk wetboek, reeds aangekondigd in de wet van 16-24 augustus 

1790,231 maakte resoluut komaf met de ideeën die bij het begin van de Revolutie hoogtij 

vierden: “Nous raisonnons comme si les législateurs étaient des dieux, et comme si les juges 

n’étaient pas même des hommes,” oordeelde Portalis.232 Hij onderscheidde twee soorten 

van wettelijke interpretatie: interprétation authentique ou de législation en interprétation 

judiciaire ou de doctrine.233 De eerste vorm van interpretatie was steeds voorbehouden aan 

de wetgever, die via een interpretatieve wet de betekenis van een reeds bestaande 

wetsbepaling kon verduidelijken. De tweede vorm, die doelde op de interpretatie van een 

onduidelijke wet in de beslechting van een concreet geschil, stond aanvankelijk niet voor 

de rechter open.234 Deze moest via de algemene référé législatif de wetgever om 

verduidelijking vragen. De Code civil maakte een einde aan die praktijk.235 In tegenstelling 

                                                 
230 J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 183. 
231 Artikel 19 van de wet van 16-24 augustus 1790 op de gerechtelijke organisatie. 
232 J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 157-

158. Cfr. de Digesten (1, 3, 12): “It is impossible for every point to be expressly comprehended in statutes or 

senatorial decrees; still if, in any case that arises, the meaning of the enactment is clear, the presiding 
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accordingly.” C. MONRO, The Digest of Justinian, I, Cambridge, CUP, 1904, 20. 
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PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 309. 

 J. DE MALLEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, I, Parijs, Nève, 

1822, 12. 
234 Zie randnr. 30. 
235 Théophile Berlier, die namens de regering het parlement op de zitting van 24 frimaire jaar X (15 december 

1801) meer duiding gaf over de voorafgaande titel van het opgestelde wetboek, gaf aan dat de bedoeling van 

het latere artikel 4 C.civ. was om “faire cesser cette foule de référés qui entravent la marche de la justice. Le 

devoir d’un juge est de juger […].” J. LOCRÉ DE ROISSY, La législation civile, commerciale et criminelle 
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tot het eerdere verbod tot interpretatie, stipuleerde het nieuwe wetboek een verplichting om 

recht te spreken en gaf het rechters daarmee de bevoegdheid om tot interpretatie over te 

gaan. Daarmee werd de algemene référé législatif begraven.236 Sinds zijn ontstaan was deze 

procedure nooit veel meer geweest dan het relict van een onrealistische wereldvisie:237 ze 

werd in de praktijk vaak verkeerd toegepast238 en bovendien sterk beknot door de 

cassatierechter.239  

55. De Code civil ambieerde geen volledigheid.240 Integendeel, het nieuwe wetboek vertrok 

vanuit de idee dat de wet slechts de bakens uitzet en de uitwerking van fijnmazige 

rechtsregels moet overlaten aan de rechtspraktijk.241 In tegenstelling tot de revolutionairen 

was Portalis ervan overtuigd dat de ideeën van Montesquieu omtrent de rol van de rechter 

slechts in het strafrecht speelden, “car les matières civiles sont immenses, et la prévoyance 

des lois est limitée.”242 Een maatschappelijke noodzaak vereiste daarom volgens hem dat 

de rechters de bevoegdheid hadden om de wet te interpreteren en zo nodig aan te vullen.243 

De mechanische toepassing van de wet werd als een illusie weggezet.244 De rechtspraak 

werd daarom niet gehekeld, maar integendeel net verwelkomd:  

 

                                                 
de la France, I, Parijs, Treuttel et Würtz, 1827, 557. Zie ook de opmerkingen van Portalis op de zitting van 

de Conseil d’Etat op 4 thermidor jaar IX (23 juli 1801): X, Discussion du Conseil d'Etat et du Tribunat sur 

le Code civil, II, Parijs, Firmin Didot, 1838, 9. 
236 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 85; R. CARRÉ 

DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 731; M. MIERSCH, Der 

sogenannte référé législatif: eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetzgeber, Gesetz und Richteramt seit dem 

18. Jahrhundert, Baden-Baden, Nomos, 2000, 35. 
237 R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 2006, 82. 
238 Zo werden heel wat référés gericht aan de wetgever om kwalificatie- eerder dan interpretatieproblemen 

op te lossen, of werd de interpretatie gevraagd van een wetsbepaling die niet relevant was voor de beslechting 

van het hangende geschil. Zie Y.-L. HUFTEAU, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence 

de la loi, Parijs, PUF, 1965, 86-87; C. HUBERLANT, "Les mécanismes institués pour combler les lacunes 

de la loi" in C. PERELMAN (ed.), Le problème des lacunes en droit, Brussel, Bruylant, 1968, 52. 
239 Zie randnr. 46. 
240 E. VAN DIEVOET, Het burgerlijk recht in België en Nederland van 1800 tot 1940: de rechtsbronnen, 

Antwerpen, De Sikkel, 1943, 83. 
241 Zie Portalis: “L’office de la loi est de fixer, par des grandes vues, les maximes générales du droit; d’établir 

les principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître 

sur chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger 

l’application.” J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 

1844, 8. Zie in dezelfde zin Napoléon Bonaparte: A. GUILLOIS, Napoléon: l'homme, le politique, l'orateur, 

I, Parijs, Perrin, 1889, 212.  
242 J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 137. 
243 Zie Portalis: “Il est donc nécessairement une foule de circonstances dans lesquelles un juge se trouve sans 

loi. Il faut donc laisser alors au juge la faculté de suppléer à la loi par les lumières naturelles de la droiture 

et du bon sens.” J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 

1844, 157, 158-159.  
244 Cfr. de woorden van Napoléon Bonaparte: “J'avais d'abord rêvé qu'il serait possible de réduire les lois à 

des simples démonstrations de géométrie, si bien que quiconque aurait su lire et eût pu lier deux idées eût 

été capable de prononcer; mais je me suis convaincu presque aussitôt que c’était une idéalité absurde.” A. 

GUILLOIS, Napoléon: l'homme, le politique, l'orateur, I, Parijs, Perrin, 1889, 210. Zie in dezelfde zin Martin 

Shapiro: “A code law judge would be most completely bound by pre-existing rules if his code were complete, 

consistent, specific, produced by a single authoritative legislator, and capable of rapid amendment by that 

legislator to meet changing circumstances accurately. No code can fully meet these conditions.” M. 

SHAPIRO, Courts: a comparative and political analysis, Chicago, The University of Chicago Press, 1981, 

126. 
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“Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence; il peut être éclairé par 

elle, et il peut, de son côté, la corriger; mais il faut qu’il y en ait une. Dans 

cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont 

le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un 

texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la 

décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de 

jurisprudence que de lois. Or, c’est à la jurisprudence que nous 

abandonnons les cas rares et extraordinaires qui ne sauraient entrer dans 

le plan d’une législation raisonnable, les détails trop variables et trop 

contentieux qui ne doivent point occuper le législateur, et tous les objets que 

l’on s’efforcerait inutilement de prévoir, ou qu’une prévoyance précipitée 

ne pourrait définir sans danger. C’est à l’expérience à combler 

successivement les vides que nous laissons. Les codes des peuples se font 

avec le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait pas.”245 

 

56. Deze nieuwe kijk op de rechterlijke functie kwam tot uiting in artikel 4 C.civ. Deze 

bepaling leest, in zijn huidige gedaante van artikel 5 van het Belgische Gerechtelijk 

Wetboek, als volgt: “Er bestaat rechtsweigering wanneer de rechter weigert recht te spreken 

onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van 

de wet.” Die bewoordingen zijn minder dwingend dan in de originele versie, zoals die nog 

steeds geldt in Frankrijk: “Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de 

l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de 

justice” (eigen onderlijning). De originele bewoording geeft beter weer dat de rechter die 

zich schuldig maakt aan rechtsweigering zich blootstelt aan strafrechtelijke vervolging. 

Artikel 258 Sw. bepaalt immers dat de rechter die onder enig voorwendsel, zelfs van het 

stilzwijgen of de duisterheid van de wet, weigert het aan partijen verschuldigde recht te 

spreken, gestraft wordt met een geldboete van tweehonderd tot vijfhonderd euro en uit zijn 

ambt kan worden ontzet.246 Daarnaast kan via het buitengewoon rechtsmiddel van het 

                                                 
245 J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 14-

15. Hierin baseert Portalis zich duidelijk op het werk Jean Domat: “Il est seulement de la prudence et du 

devoir du législateur, de prévoir les événements plus naturels et plus ordinaires, et de former les dispositions 

de telle manière que, sans entrer dans le détail des cas singuliers, il établisse des règles communs à tous […]. 

Et il est ensuite du devoir des juges, d’appliquer les lois non seulement à ce qui paraît réglé par leurs 

dispositions expresses, mais à tous les cas où l’on peut en faire une juste application, et qui se trouvent ou 

dans le sens exprès de la loi, ou dans les conséquences qu’on peut en tirer. ” J. DOMAT, Les loix civiles 

dans leur ordre naturel, le droit public et legum delectus, I, Parijs, Nyon, 1777, xxxvi. Aristoteles was 

daarentegen van mening dat er beter zo weinig mogelijk aan de discretie van de rechter wordt overgelaten. 

Zie J. WELLDON, The rethoric of Aristotle translated with an analysis and critical notes, Londen, McMillan, 

1886, 3-4. Thomas van Aquino herneemt de zienswijze van Aristoteles, zie Summa theologica, prima 

secundae partis, Ques. 95, artikel 1. 
246 De gekoppelde strafrechtelijke bepaling was aanvankelijk artikel 185 van de Code pénal van 1810. Deze 

bepaling was minder streng dan de huidige, in die zin dat ze eerst nog in een waarschuwing voorzag en de 

straffen pas toepasbaar stelde indien de rechter ondanks deze waarschuwing bleef weigeren recht te spreken. 

Het is vreemd te moeten vaststellen dat in artikel 258 Sw. geen sprake is van de onvolledigheid van de wet. 

Gelet op het beginsel van de strikte interpretatie van de strafwet (vervat in artikel 14 Gw.), leidt dit er wellicht 

toe dat de rechter die weigert recht te spreken omwille van de onvolledigheid van de wet, niet strafrechtelijk 

aansprakelijk kan worden gesteld. 
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verhaal op de rechter ook een schadevergoeding worden bekomen.247 Deze civiel- en 

strafrechtelijke aansprakelijkheid benadrukt volgens het Hof van Cassatie het belang van 

de plicht om recht te spreken voor de goede rechtsbedeling.248 

57. De bevoegdheid om de lacunes in de wet aan te vullen, blijkt niet expliciet uit artikel 4 

C.civ. maar wel impliciet uit de bestraffing van de weigering om dit te doen. Een 

uitdrukkelijke bevoegdheidsverlening was door de opstellers van het wetboek aanvankelijk 

wel voorzien. Het livre préliminaire, in belangrijke mate beïnvloed door het werk van Jean 

Domat,249 was getiteld “du droit et des lois” en omvatte negenendertig artikelen van 

rechtstheoretische aard waarvan de vijfde en meest omvangrijke titel gewijd was aan de 

relatie tussen de rechter en de wet. Onder de noemer de l’application et de l’interprétation 

des lois, gaven deze bepalingen de rechter in de eerste plaats de uitdrukkelijke bevoegdheid 

om de wet te interpreteren. Zo bepaalde artikel I dat het de taak van de rechter was om met 

inzicht en getrouwheid de wet toe te passen, maar erkende artikel II de noodzaak om wetten 

soms ook te interpreteren. Om die rechterlijke interpretatie te sturen, bevatte de vijfde titel 

enkele vuistregels (artikelen IV tot XI).250 Deze uitdrukkelijke erkenning van de 

normatieve rol van de rechter stuitte op protest, ook van de rechters zelf.251 Na een eerste 

lezing door de Conseil d’Etat bleven van de negenendertig artikelen van het livre 

préliminaire nog acht overeind, waarvan er uiteindelijk slechts zes deel zouden uitmaken 

van het nieuwe wetboek.252 Van titel V van het livre préliminaire, overleefden zo enkel de 

latere artikelen 4 en 5 C.civ..  

58. Sommige proponenten van de Exegetische School interpreteerden artikel 4 C.civ. 

relatief eng: deze bepaling vereiste volgens Charles Demolombe dat een vordering terug te 

brengen was tot een wetsbepaling.253 Een vordering gesteund op een louter 

natuurrechtelijke regel, moest steeds als ongegrond worden afgewezen. Van 

rechtsweigering kon in dat geval geen sprake zijn, want een vordering afwijzen is ook het 

vellen van een oordeel.254 Deze interpretatie kende artikel 4 louter een procesrechtelijke 

betekenis toe: de rechter mag niet weigeren om zich over een vordering uit te spreken. Het 

afwijzen van een vordering omdat er geen steun voor te vinden is in de wet, volstond om 

aan de verplichting te voldoen.255 De meerderheid van de exegeten interpreteerde artikel 4 

                                                 
247 Zie artikelen 1140 e.v. Ger.W. 
248 Cass. 2 december 1999, Rechtskundig Weekblad 1999-00, 1235. 
249 J. DE MALLEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, I, Parijs, Nève, 

1822, 3. Het Livre préliminaire putte ook uit de Digesten. Zie B. BOUCKAERT, De exegetische school: een 

kritische studie van de rechtsbronnen- en interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code 

civil, Antwerpen, Kluwer, 1981, 121. 
250 P.-Y. GAUTIER, "Pour le rétablissement du livre préliminaire du Code civil", Droits 2005, (37) 46-48. 
251 R. COLSON, La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 2006, 128. Het livre 

préliminaire kon volgens het beroepshof van Rouen slechts “affaiblir et énerver la force de la loi par la trop 

grande latitude donnée à l’arbitraire des juges.” X, Analyse des observations des tribunaux d'appel et du 

tribunal de cassation sur le projet de code civil, Parijs, Hérault, 1802, 10. 
252 Zie W. WOLODKIEWICZ, "'Livre préliminaire' 'titre préliminaire' dans le projet et dans le texte définitif 

du Code Napoléon", Revue historique de droit français et étranger 2005, (441) 445-447. 
253 C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, I, Brussel, Decq, 1847, 125. 
254 C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, I, Brussel, Decq, 1847, 125. 
255 B. BOUCKAERT, De exegetische school: een kritische studie van de rechtsbronnen- en interpretatieleer 

bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code civil, Antwerpen, Kluwer, 1981, 172-174. 
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evenwel als de consecratie van de niet-exclusiviteit van de wet als rechtsbron,256 in lijn met 

de opvattingen van Portalis. Wanneer een feitelijk geschil niet door een wettelijke norm 

werd beheerst, mocht de rechter de vordering niet afwijzen maar moest hij middels 

wetsinterpretatie of door toepassing van normen ontleend aan het natuurrecht of het 

gewoonterecht het geschil beslechten. Hij mocht de handdoek dus niet in de ring gooien, 

zelfs niet wanneer voor de beslechting van een geschil de wetgeving tekort schoot.257 .  

Deze laatste opvatting won het pleit en werd sindsdien niet meer ernstig bekritiseerd. 

Artikel 4 C.civ., of artikel 5 Ger.W., verleent de rechter niet alleen de bevoegdheid om de 

wet te interpreteren,258 maar verplicht hem er ook toe.259 Deze wetsbepaling erkent 

enerzijds de feilbaarheid van het wetgevende œuvre260 en anderzijds de rechtspraak als een 

rechtsbron.261 Wanneer de rechter wordt geconfronteerd met een probleem waarover de wet 

zwijgt, vereist de verplichting om recht te spreken dat de rechter rechtsregels creëert, 

toegespitst op het concrete geschil. De rechter beschikt daarbij over een zekere 

appreciatiemarge, die naargelang het geval beperkt dan wel erg ruim is.262 Het verbod van 

rechtsweigering wordt als een formele vereiste geïnterpreteerd en stelt dus geen 

kwaliteitseisen aan rechterlijke beslissingen.263 

59. De negentiende-eeuwse Frans-Belgische rechtsleer begreep de verplichting om zelf 

regels te maken en toe te passen bij het stilzwijgen van de wet, als een delegatie van de 

wetgevende bevoegdheid aan de rechter,264 met die beperking dat zijn rechtsregels geen 

geldingskracht kennen buiten de grenzen van het geschil. De rechter werd aldus beschouwd 

als de lex loquens, de sprekende wet.265 Bij het vullen van wettelijk lacunes kon de rechter 

                                                 
256 B. BOUCKAERT, De exegetische school: een kritische studie van de rechtsbronnen- en interpretatieleer 

bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code civil, Antwerpen, Kluwer, 1981, 184. 
257 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge. Première partie: code civil, I, Brussel, Bruylant, 1905, 

22. Charles Faider heeft het over een obligatio decidendi. C. FAIDER, "La jurisprudence progressive: la 

révision du code civil", La Belgique Judiciaire 1884, (1569) 1574.  
258 A. DUPIN, De la jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 13. 
259 A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 82; C. AUBRY 

en C. RAU, Cours de droit civil français, I, Parijs, LGDJ, 1869, 125. Charles Faider omschreef artikel 4 ook 

als het edictum perpetuum van de rechter. Cass. 29 mei 1868, Pasicrisie 1868, I, concl. Ch. Faider, 350  
260 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 707.  
261 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 22; G. MARTY en P. 

RAYNAUD, Droit civil, I, Parijs, Sirey, 1956, 203-204. L. MONTAZEL, Entre fait et droit: histoire d'un 

pouvoir judiciaire. Les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, 

Frankfurt am Main, Vitorrio Klostermann, 1998, 88. Het cassatietribunaal stelde zelfs voor om in het nieuwe 

wetboek de rechtspraak als een rechtsbron te erkennen, “dont la constante uniformité a toujours formé cette 

jurisprudence que tous les peuples admettent comme véritable supplément de la loi.” X, Observations du 

Tribunal de cassation sur le projet de Code civil, Parijs, Imprimerie de la République, 1801/1802, 2. 
262 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 707. 
263 Zie Cass. 22 februari 2011, P.10.1806.N, www.juridat.be. 
264 “L’article 4 [C.civ.] donne aux tribunaux un grand pouvoir et, en quelque sort, une part de l’exercice de 

la puissance législative. Aussi souvent que la loi est obscure ou insuffisante, la décision de juge a un caractère 

législatif, en ce sens que c’est lui qui formule la règle avant de l’appliquer.” F. LAURENT, Principes de 

droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1869, 329-330. Zie ook G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit 

civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 48; R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de 

l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 742; R. POSNER, How judges think, Cambridge (MA), Harvard University Press, 

2008, 91. Die delegatie ontging ook de wetgever in illo tempore niet, zie J. DE MALLEVILLE, Analyse 

raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, I, Parijs, Nève, 1822, 11. 
265 C. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 92. Procureur-

generaal Frédéric Dumon weerlegde die analyse: de rechter die geconfronteerd werd met een wettelijke 
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te rade gaan bij het oude recht. Alhoewel de wet van 30 ventôse jaar XII (21 maart 1804) 

alle geldingskracht ontzegde aan het Romeinse recht, de koninklijke ordonnanties, het 

gewoonterecht en de arrêts de règlement in alle rechtsmateries die aan bod kwamen in het 

nieuwe wetboek,266 maakte artikel 4 C.civ. een brug van het nieuwe naar het oude recht: “à 

défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une 

suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent 

lieu de la loi.”267 De rechters konden het oude recht dus gebruiken als een inspiratiebron.268 

Artikel 11 van titel V van het livre préliminaire, bepaalde immers dat de rechter in 

burgerlijke zaken bij gebrek aan duidelijke wettekst een “ministre d’équité” is. Met 

“équité” stond gelijk “le retour à la loi naturelle, ou aux usages reçus dans le silence de la 

loi positive.”269 Van juristen die hun opleiding tijdens het Ancien régime genoten hadden, 

hoeft het niet te verbazen dat ze bij onduidelijkheden in het nieuwe recht inspiratie vonden 

in het oude.270 De rechtbanken en ook het Hof van Cassatie gingen in hun beslissingen 

                                                 
leemte wordt geen wetgever, maar vult slechts de wettelijke lacune op door gebruik te maken van de andere 

rechtsbronnen. F. DUMON, "De opdracht van de hoven en rechtbanken - enkele overwegingen", 

Rechtskundig Weekblad 1975-76, (193) 271. Zie in dezelfde zin C. HUBERLANT, "Les mécanismes institués 

pour combler les lacunes de la loi" in C. PERELMAN (ed.), Le problème des lacunes en droit, Brussel, 

Bruylant, 1968, 50; R. LEGROS, "Considérations sur les lacunes et l'interprétation en droit pénal" in C. 

PERELMAN (ed.), Le problème des lacunes en droit, Brussel, Bruylant, 1968, 366-367. Deze opvatting 

vertrekt van de feilbaarheid van de wet maar ook van de exhaustiviteit van het recht: de rechter is geen 

wetgever want hij creëert geen oplossing, hij vindt die slechts in het reeds bestaande normenkader. F. OST, 

"L'interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur" in M. VAN DE 

KERCHOVE (ed.), L'interprétation en droit: approche multidisciplinaire, Brussel, Faculté universitaires 

Saint-Louis, 1978, 107. Door de activiteit van de rechter te situeren in het bestaande juridische systeem en 

niet in de vrijheid zoals die toekomt aan de wetgever, werd het risico op een arbitrair beslissingsproces 

verminderd. 
266 Artikel 7 van de wet van 30 ventôse jaar XII (21 maart 1804) sur la réunion des lois civiles en un seul 

corps sous le titre Code civil des français, Bulletin des lois de la république française, 3de reeks, 354, nr. 

3677. Deze wet verenigde de voordien reeds gestemde titels van de Code civil in één geheel. In de niet 

gecodificeerde materies behield het oude recht zijn gelding. G. MACOURS, "De visie van de Belgische 19de-

eeuwse rechtspraak op de subsidiaire rol van het oude Romeinse recht" in F. STEVENS, D. VAN DEN 

AUWEELE en G. VAN DIEVOET (eds.), Houd voet bij stuk. Xenia juris historiae G. Van Dievoet oblata, 

Leuven, KU Leuven faculteit rechtsgeleerdheid, 1990, 253.  
267 J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 9. Het 

nieuwe wetboek was overigens in belangrijke mate een product van het oude recht en bevatte slechts weinig 

innovaties. J.-L. HALPÉRIN, L'impossible code civil, Parijs, PUF, 1992, 276. 
268 P.-A. MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisoné de jurisprudence, XXVI, Brussel, Tarlier, 

1827, 400-401. Zie voor een studie in het kader van burenhinder in het negentiende-eeuwse België D. 

HEIRBAUT, "Les juges belges face au Code civil aux 19ème en 20ème siècles: l'exemple des troubles de 

voisinage" in B. DÖLEMEYER, H. MOHNHAUPT en A. SOMMA (eds.), Richterliche Anwendung des 

Code civil in seinen europäischen Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs, Frankfurt am Main, Vittoria 

Klostermann, 2006, 259-264. 
269 Dit doet denken aan artikel 2 van het Zwitserse Zivilgesetzbuch: “Kann dem Gesetz keine Vorschrift 

entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der 

Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.”  

Die billijkheid kon volgens Charles Toullier net in de geschriften van de Romeinse rechtsgeleerden gevonden 

worden. C. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 94. 
270 Zie V. MARCADÉ, Cours élémentaire de droit civil français ou explication théorique et pratique du code 

civil, I, Parijs, Cotillon, 1850, 59. Zie bv. twee geschillen omtrent luchtvervuiling waarin de Digesten als 

rechtsgrond fungeren: Brussel 20 juni 1830, Pasicrisie 1830, II, 154. Brussel 20 juni 1831, Pasicrisie 1831, 

II, 160. Doorheen de negentiende eeuw wordt de schending van een bepaling van de Digesten nog vaak 

ingeroepen voor het Hof van Cassatie. Om vast te stellen hoe belangrijk het Romeinse en het oude recht nog 

waren in de praktijk van het cassatiehof, volstaat het om in de cassatievolumes van de Pasicrisie belge de 
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ongestoord de dialoog aan met het oude recht en haalden daar de mosterd om lacunes in de 

wetgeving aan te vullen.271 Ook in strafzaken was dat het geval: het Hof bleef gebruik 

maken van het gewoonterecht en het Romeins recht, terwijl het miskenning van het 

legaliteitsprincipe verweet aan de feitenrechters wanneer die hetzelfde deden.272 

1.3.2.1.2 Betekenis voor het cassatiemechanisme 

60. De erkenning van de rechterlijke bevoegdheid om tot wetsinterpretatie over te gaan, 

noodzaakte een nieuwe rol voor het Hof van Cassatie. De erkenning dat de taak van de 

rechter niet langer bestond uit loutere wetstoepassing maar ook wetsinterpretatie inhield, 

bracht inherente gevaren met zich mee voor de wetseenheid. De rechter beschikte namelijk 

over een zekere appreciatiemarge bij die interpretatie.273 Om de uniformiteit van de wet te 

kunnen blijven bewaken en te vermijden dat de wet zijn gezag zou verliezen door de 

interpretatievrijheid van de rechter, moest het Hof van Cassatie toezicht uitoefenen op de 

rechterlijke interpretatie.274  

61. Het sneuvelen van het overgrote deel van de bepalingen van het livre préliminaire had 

tot gevolg dat de rechter weinig leidraden had bij de interpretatie van de wet.275 De 

wettelijke verankering van die interpretatieregels, die toen reeds grotendeels als adagia 

bestonden, had een legaliteitscontrole op de rechterlijke wetsinterpretatie mogelijk 

gemaakt.276 Bij gebrek aan duidelijke interpretatieregels waarvan het de naleving kon 

controleren, moest het Hof in theorie laten gedijen.277 Eng vasthouden aan de contravention 

                                                 
tabellen te analyseren van de wetsbepalingen waarover het Hof uitspraak heeft gedaan. Daarin zijn heel wat 

bepalingen uit het Romeins recht, voornamelijk de Digesten, en uit het oude recht te vinden. 
271 E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques 

et sociales, 1923, 29-31, 70-71; J. DAWSON, The oracles of the law, Ann Arbor, The University of Michigan 

Law School, 1968, 382-386; G. MACOURS, "De visie van de Belgische 19de-eeuwse rechtspraak op de 

subsidiaire rol van het oude Romeinse recht" in F. STEVENS et al. (eds.), Houd voet bij stuk. Xenia juris 

historiae G. Van Dievoet oblata, Leuven, KU Leuven faculteit rechtsgeleerdheid, 1990, 253-289; D. 

HEIRBAUT, "Conclusions: codification: a new beginning for the Nation. The relationship of the Code civil 

to the old law and to nationalism" in R. BEAUTHIER en I. RORIVE (eds.), Le Code Napoléon, un ancêtre 

vénéré?, Brussel, Bruylant, 2004, 319-333; J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, 

Gallimard, 2012, 186-188. 
272 J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 189-191. 
273 G. JELLINEK, L'état moderne et son droit, II, Parijs, Giard & Brière, 1913, 332; R. CARRÉ DE 

MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 702. 
274 Zo sprak tribuun Louis-Joseph Faure het parlement toe op de zitting van 14 ventôse jaar XI (5 maart 1803): 

“En un mot, pour toute affaire, soit civile, soit criminelle, ou la loi parle, ou elle se tait. Si la loi parle, il faut 

juger en se conformant à sa volonté. Si elle se tait, il faut juger encore […]. Enfin reste-t-il encore des 

difficultés? C’est au tribunal de cassation de les lever; tribunal suprême, établi pour venir au secours des 

citoyens dans les cas où l’on n’aurait trouvé aucune loi applicable, lorsqu’il en existait qui devait être 

appliqué.” X, Code civil des français suivi de l'exposé des motifs, II, Parijs, Firmin Didot, 1804, 46-47. Zie 

ook Mathieu Leclercq: “L’unité de jurisprudence appelle la création d’une cour régulatrice suprême, qui par 

ses arrêts prévienne ou écarte ce mal [divergentie in de rechtspraak] en même temps qu’elle manifeste dans 

la pratique les lacunes et les défectuosités de la législation.” M. LECLERCQ, "Cour de cassation de 

Belgique. Audience solennelle de rentrée du 15 octobre 1869. Discours de M. le procureur général Leclercq", 

La Belgique Judiciaire 1869, (1425) 1425. 
275 Volgens Aubry en Rau waren de wettelijke regels met betrekking tot de interpretatie van overeenkomsten 

naar analogie van toepassing op de interpretatie van de wet. C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil 

français, I, Parijs, LGDJ, 1869, 129.  
276 P.-Y. GAUTIER, "Pour le rétablissement du livre préliminaire du Code civil", Droits 2005, (37) 47. 
277 A. BAYART, "L'article 4 du Code civil et la mission de la Cour de cassation", Journal des Tribunaux 

1956, (353) 354. 
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expresse als cassatiegrond zou echter vrij spel geven aan de praetoriaanse rechtsvorming 

en dus de rechtseenheid fataal ondergraven. De erkenning van de rechterlijke interpretatie 

noodzaakte dus een verdieping van de controle van het Hof. Door de interpretatie van de 

wet te controleren, kon het Hof de uniforme toepassing van de wet blijven garanderen.278 

Reeds voor de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek had het Hof zijn eigen 

bevoegdheid bijzonder ruim geïnterpreteerd door ook te verbreken wegens verkeerde 

interpretatie van de wet.279 Dit eigengereide optreden verkreeg dus door artikel 4 C.civ. de 

goedkeuring van de wetgever.  

1.3.2.2 Verval en afschaffing van de référé législatif 

62. De algemene référé législatif verdween dan wel in 1804, de specifieke référé procedure 

in het geval van een dubbele cassatie bleef bestaan: geconfronteerd met weerspannige 

rechtbanken kon het Hof zijn wil niet laten gelden. Ook daar kwam verandering in. Deze 

référé législatif creëerde bijkomende werklast voor de wetgevende vergadering, die weinig 

interesse toonde in de vaak technische materies die bovendien meestal het algemeen belang 

niet raakten.280 De vragen van het Tribunaal kregen zelden een antwoord omwille van 

parlementaire onenigheid en desinteresse.281 Vanaf 1795 namen de référés van het 

cassatietribunaal dan ook geleidelijk aan af. Het Tribunaal maakte van dat vacuüm gebruik 

om de interpretatieproblemen zelf op te lossen.282 De neergang van de wetgevende 

interpretatie ging dus, weinig verrassend, hand in hand met de opgang van de rechterlijke 

interpretatie.283 De afschaffing van de référé législatif legt de eerste verschillen bloot tussen 

Frankrijk (1.3.2.2.1) en België (1.3.2.2.2) op het vlak van de geschiedenis van het cassatie-

instituut. Deze afschaffing versterkte het gezag van het cassatiehof aanzienlijk (1.3.2.2.3).  

                                                 
278 C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, I, Parijs, LGDJ, 1869, 126; R. CARRÉ DE 

MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 738-739; E.-H. PERREAU, 

Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques et sociales, 1923, 19. 

Cfr. Camille Scheyven: “Les principes généraux du droit, la législation antérieure, les travaux préparatoires, 

la théorie générale de la loi sont autant de moyens dont dispose le juge pour découvrir la volonté du 

législateur. Ces éléments, la cour de cassation les emploie aussi pour juger la sentence qui lui est soumise; 

n'est-il pas évident que, sans cela, le but de son institution, qui est le maintien de l'unité de la jurisprudence, 

serait manqué, puisque les décisions seront rarement contradictoires quand elles appliquent un texte 

explicite! C'est précisément quand le langage est obscur que le travail du jurisconsulte est nécessaire. Toute 

fausse interprétation de la loi est donc une ouverture en cassation.” C. SCHEYVEN, Traité pratiques des 

pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1866, 81.  
279 Zie randnr. 43 e.v. In zijn opmerkingen op het projet de code civil uitte het tribunal d’appel van Bordeaux 

felle kritiek op deze cassatiecontrole op de interpretatie van de wet: de rechtbank verwelkomde de 

bevoegdheid die het latere artikel 4 C.civ. aan de bodemrechters gaf, maar merkte op dat het nut van deze 

bepaling zou worden teniet gedaan door de controle die het cassatietribunaal uitoefende op de interpretatie 

van de wet door de rechter. De rechtbank pleitte daarom voor de afschaffing van deze cassatiegrond, die de 

procedures “interminables et ruineux pour les plaideurs” maakte. A. FENET, Recueil complet des travaux 

préparatoires du Code civil, III, Parijs, Au Dépot, 1827, 178. 
280 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 72. 
281 J.-L. HALPÉRIN, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Parijs, LGDJ, 

1987, 259. 
282 J.-L. HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. 

BADINTER (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, 

Parijs, Fayard, 1989, 236. 
283 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 64. 
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1.3.2.2.1 Frankrijk 

63. De wet van 30 juli 1828 luidde in Frankrijk het einde van de référé législatif in.284 

Alhoewel de wetgever het belang erkende van het principe vervat in het adagium lites finiri 

oportet, bracht het bestaande systeem een onwenselijke tussenkomst van de wetgevende 

macht in de rechtsbedeling met zich mee.285 Een stijgende prevalentie van onenigheid 

tussen de rechtbanken en het cassatiehof en de praktische moeilijkheden om die geschillen 

tot een definitief einde te brengen, spoorde de wetgever aan tot actie.286 Het voorgelegde 

wetsontwerp voorzag nog steeds een interpretatieve wet, maar die zou slechts gelden voor 

de toekomst en de beslechting van het geschil dat er aanleiding toe gaf, niet beheersen. 

Bleef evenwel nog de vraag welk rechtscollege een einde zou maken aan het geschil: het 

cassatiehof of de verwijzingsrechter. Het Hof van Cassatie de bevoegdheid geven om ten 

gronde te oordelen, zou strijdig zijn met zijn aard. Zijn beslissing bindend maken voor de 

verwijzingsrechter zou volgens minister van Justitie Joseph-Marie Portalis een delegatie 

van de wetgevende bevoegdheid inhouden en was om die reden onwenselijk.287 De wet 

opteerde daarom finaal voor een regel die de definitieve beslissing toewees aan een 

beroepshof, ongeacht de aard van de rechtbank wiens beslissing werd vernietigd. Het cour 

royale beslechtte in verenigde kamers de zaak en tegen zijn arrest stond geen cassatieberoep 

meer open. De interpretatieve wet die op deze onenigheid volgde, was louter prospectief 

en had geen invloed op het geschil dat er aanleiding toe gaf.  

64. Dit systeem maakte evenwel snel het voorwerp uit van kritiek. Het respecteerde dan 

wel de scheiding der machten, het miskende de bestaansreden van het cassatiehof288 en 

verminderde het gezag van zijn rechtspraak.289 De cassatiearresten gewezen in verenigde 

kamers waren immers slechts een advies dat de beroepshoven naast zich neer konden 

leggen,290 wat zich vertaalde in divergerende rechtspraak.291 De wet van 1 april 1837 

maakte daarom komaf met dit systeem en stipuleerde dat de tweede verwijzingsrechter zich 

                                                 
284 Wet van 30 juli 1828 relative à l’interprétation des lois. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la 

Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 362. 
285 “L’intervention directe de la puissance législative dans les procès entre particuliers ou dans les affaires 

criminelles, sur la demande du juge, dégénérerait bientôt en oppression et en tyrannie.” J. MAVIDAL en E. 

LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des 

Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, LIII, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1883, 153. Aan het 

woord is Joseph-Marie Portalis, minister van Justitie. 
286 Zo sprak de minister van Justitie, Joseph-Marie Portalis. J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives 

parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. 

Première série, 1787 à 1799, LIII, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1883, 155.  
287 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, LIII, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 155. 
288 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 210-211. 
289 G. DESAPONAY, Manuel de la Cour de cassation, Parijs, Alex-Gobelet, 1832, 89. Godart Desaponay 

stelde als alternatief het systeem voor dat met de wet van 1 april 1837 ingang vond. G. DESAPONAY, 

Manuel de la Cour de cassation, Parijs, Alex-Gobelet, 1832, 90-91. 
290 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Deuxième série (1800 à 1860), CVI, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1902, 754. Aan het woord is Jean-Charles Persil, minister van Justitie. 
291 E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques 

et sociales, 1923, 50-51. 
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moet schikken naar het cassatiearrest van de verenigde kamers.292 Op die manier werd het 

Hof volgens minister van Justitie Jean-Charles Persil de “gardienne et dépositoire du 

véritable esprit de la loi.”293 Er volgde niet langer een interpretatieve wet. Aan de verplichte 

tussenkomst van de wetgever in of naar aanleiding van een juridisch geschil kwam hiermee 

dus een einde. 

65. Deze regel van de bindende cassatiebeslissing bestaat nog steeds in Frankrijk,294 maar 

is wel breder geworden: het arrest van de Cour de cassation is steeds bindend wat betreft 

de beslechte rechtspunten wanneer het arrest gewezen werd door de assemblée plénière. 

Die plenaire vergadering is steeds bevoegd bij een tweede cassatieberoep met dezelfde 

middelen in eenzelfde zaak.295 

1.3.2.2.2 België 

66. De organieke wet van 4 augustus 1832 op de gerechtelijke organisatie 296 kopieerde, 

met een lichte wijziging, het oude Franse systeem van de référé législatif. Jean-Joseph 

Raikem was in zijn wetsontwerp bijzonder kort van stof wat betreft deze procedure. 

Volgens zijn plannen was er nood aan wetsinterpretatie telkens wanneer de beslissing van 

de verwijzingsrechter bestreden werd met een cassatieberoep dat dezelfde middelen bevatte 

als het eerste cassatieberoep. In dat geval bereidde de procureur-generaal een studie van de 

rechtsvraag voor, die hij vervolgens aan de regering voorlegde. Op initiatief van de regering 

nam het parlement een interpretatieve wet aan, waarnaar het Hof van Cassatie zich moest 

voegen.297 Dat gold ook voor de verwijzingsrechter.  

In het parlementaire debat kwamen de geopperde alternatieven voor het wetsvoorstel neer 

op de invoering van het Franse systeem van 1828 of het Franse systeem van 1807.298 

Uiteindelijk koos de wetgever in de organieke wet van 4 augustus 1832 voor die laatste 

optie. De wet bepaalde dat het Hof van Cassatie het tweede cassatieberoep in eenzelfde 

zaak in verenigde kamers moest beoordelen. Wanneer het Hof opnieuw vernietigde, was er 

nood aan interpretatie (artikel 23). Daartoe maakte de procureur-generaal de bestreden 

beslissing en het cassatiearrest over aan de regering, die een interpretatieve wet uitlokte 

(artikel 24). De zaak bleef hangende voor de verwijzingsrechter totdat een interpretatieve 

wet tussenkwam, waarnaar de rechter zich moest voegen (artikel 25).299  

                                                 
292 Wet van 1 april 1837 relative à l’autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois. 

A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 371. 
293 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Deuxième série (1800 à 1860), CVI, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1902, 756. 
294 Artikel L. 431-4 COJ.  
295 Artikel L. 131-2, tweede lid COJ. Daarnaast kan een zaak steeds naar de assemblée plénière worden 

verwezen wanneer het een princiepskwestie betreft, in het bijzonder wanneer er divergerende rechtspraak is 

onder de feitenrechters of binnen het Hof. 
296 De organieke wet van 4 augustus 1832 de l’ordre judiciaire, Bull. Off., nr. LXXVII. 
297 Artikelen 69, 70 en 71 van het wetsontwerp. J.-J. RAIKEM, Rapport sur l'organisation judiciaire, Brussel, 

Imprimerie du Moniteur belge, 1831, 41-42. 
298 Zie R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 84-87. 
299 Procureur-generaal Mathieu Leclercq wijdde in 1869 zijn mercuriale rede aan de sinds 1832 in verenigde 

kamers gevelde cassatiearresten. Zijn studie geeft een goed overzicht van de werkwijze van het systeem van 
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67. De realiteit, met alle praktische problemen waartoe de référé législatif aanleiding gaf, 

haalde ook de Belgische volksvertegenwoordigers in. Als antwoord op de geuite kritiek300 

diende de minister van Justitie, Jules Joseph baron d'Anethan, in 1844 een wetsontwerp in 

dat komaf wilde maken met de référé législatif, dat evenwel wegens de ontbinding van de 

wetgevende kamers verviel.301 Een nieuwe poging in 1856 leidde tot eenzelfde resultaat.302 

In 1864 bracht d’Anethan’s opvolger, Victor Tesch, de kwestie opnieuw ter tafel. Het 

systeem had in België dezelfde problemen teweeg gebracht als bij de zuiderburen: een sterk 

vertraagde rechtsbedeling, de onmogelijkheid om binnen de wetgevende macht een 

consensus te vinden die bij de rechterlijke macht ontbrak, naast de principiële bezwaren 

omtrent de tussenkomst van de wetgevende macht in een hangend geschil.303 De wet van 7 

juli 1865 maakte komaf met de référé législatif en nam de bepalingen van het Franse 

systeem van 1837 over: het tweede cassatiearrest is bindend voor de verwijzingsrechter wat 

betreft het beslechte rechtspunt. De bepalingen van de wet van 1865 werden uiteindelijk 

later opgenomen in de artikelen 1119 tot 1121 Ger.W.  

68. De Potpourri V-wet304 maakte in de zomer van 2017 na meer dan 150 jaar een einde 

aan dit systeem van de dubbele cassatie.305 Bij zijn installatie als procureur-generaal bij het 

Hof van Cassatie in januari 2017, formuleerde Dirk Thijs drie hervormingsvoorstellen. Eén 

daarvan viseerde de dubbele cassatie. Om proceseconomische redenen en met verwijzing 

naar het buitenland, in het bijzonder Nederland, stelde de procureur-generaal voor om het 

vernietigingsarrest steeds bindend te maken voor de verwijzingsrechter.306 De vaststelling 

dat de verwijzingsrechters bijna zonder uitzondering de teneur van het cassatiearrest volgen 

en de werklast die gepaard gaat met de herneming van het volledige geschil voor de 

                                                 
de dubbele cassatie. Zie M. LECLERCQ, "Cour de cassation de Belgique. Audience solennelle de rentrée du 

15 octobre 1869. Discours de M. le procureur général Leclercq", La Belgique Judiciaire 1869, (1425) 1425-

1438. 
300 Zie voor een overzicht F. MULLER, La cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de 

sa naissance dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction 

juridictionnelle 1832-1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 65. 
301 R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien 

régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 88. 
302 Memorie van Toelichting, Pasin. 1865, 218. 
303 Memorie van Toelichting, Pasin. 1865, 215. Gemiddeld duurde het anderhalf jaar voordat het parlement 

een interpretatieve wet aannam. Bovendien volgde het parlement in ongeveer 80% van de zaken de zienswijze 

van het cassatiehof. Zie voor een schematisch overzicht F. MULLER, La cour de cassation belge à l'aune 

des rapports entre pouvoir: de sa naissance dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube 

d'une extension de la fonction juridictionnelle 1832-1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 69-70. 
304 Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van 

bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse 

bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. 
305 Zie voor een bespreking B. VANLERBERGHE, "De hervorming van de cassatieprocedure met betrekking 

tot de gevolgen van de cassatie" in P. TAELMAN en B. ALLEMEERSCH, Het burgerlijk proces opnieuw 

hervormd, Antwerpen, Intersentia, 2019, 246-253. 
306 D. THIJS, "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het 

licht van het proceseconomisch gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1046-1047. 

Zijn voorganger, Léon Cornil, waarschuwde net voor de bindendmaking van de cassatiearresten. Hij vreesde 

dat dit ertoe zou leiden dat de feitenrechters naar manieren zouden zoeken om aan de toepassing van het 

cassatiearrest te ontsnappen. L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des 

Tribunaux 1950, (489) 493. 
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verwijzingsrechter, pleitten volgens hem voor de afschaffing van de dubbele cassatie.307 

De voorstellen van de procureur-generaal vielen niet in dovemansoren: de Potpourri V-wet 

voegde een nieuw vierde lid toe aan artikel 1110 Ger.W. Sindsdien is de verwijzingsrechter 

verplicht zich te schikken naar het door het Hof beslechte rechtspunt. België sloot zich 

hierdoor aan bij het systeem dat sinds 1838, naar algemeen welbevinden,308 in Nederland 

bestond.309  

1.3.2.2.3 Betekenis van de bindende cassatiebeslissing 

69. De afschaffing van de référé législatif had in de praktijk weinig betekenis. Het systeem 

was steeds beperkt geweest tot de zeldzame gevallen waarin er twee (of zelfs drie) 

opeenvolgende cassatieprocedures in eenzelfde zaak voorkwamen. Wanneer een zaak wel 

voor het parlement kwam, volgde daar dikwijls geen antwoord op. In de overgrote 

meerderheid van de toepassingsgevallen, trad het Hof dus reeds autonoom op.310 Doordat 

de procedure in de praktijk altijd moeilijkheden had vertoond en op principiële bezwaren 

stuitte, maakte de opheffing het failliet ervan slechts officieel.311  

Wel had de afschaffing van de référé législatif een belangrijke symbolische waarde. Het 

oorspronkelijke doel van deze procedure bestond erin de wetgever te wijzen op die 

wetsbepalingen waarvan de exacte betekenis de magistratuur verdeelde. Omdat geen enkel 

rechtscollege de eigen zienswijze kon afdwingen, moest de wetgever de knoop doorhakken. 

De interpretatieve wet waarmee dit gebeurde, besliste zowel de hangende zaak als alle 

toekomstige, gelijkaardige geschillen. De taak om een einde te brengen aan een langlopend 

geschil vertrouwde de wet van 1837 voor Frankrijk en 1865 voor België toe aan de 

cassatierechter: de verwijzingsrechter moet zich naar het cassatiearrest schikken. Hierdoor 

wijzigde de aard van het cassatiehof. Zijn tussenkomst in de rechtsbedeling was voordien 

gericht op het beoordelen van de legaliteit van een rechterlijke beslissing en was van geen 

invloed op het eigenlijke geschil. Door deze wetswijziging kreeg zijn interventie een 

nieuwe dimensie: het kon zijn interpretatie van de wet afdwingen en dus de beslechting van 

rechtsvragen ten gronde bepalen.312 Zijn rechtspraak kreeg door deze wetswijziging een 

                                                 
307 D. THIJS, "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het 

licht van het proceseconomisch gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1048-1049. 
308 D. VEEGENS, "Nieuw cassatierecht in Nederland", Tijdschrift voor Privaatrecht 1965, (177) 194. 
309 Artikel 424 Rv. 
310 J.-L. HALPÉRIN, "La souveraineté de la Cour de cassation: une idée longtemps contestée" in O. CAYLA 

en M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ (eds.), L'office du juge: part de souveraineté ou puissance nulle, Parijs, LGDJ, 

2001, (151) 151-152. 
311 J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 185. 
312 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 94-95; R. 

CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 732-733; H. 

ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 272. Die macht ontbrak 

voordien, waardoor enkele auteurs stelden dat de wet van 1837 het cassatiehof tot een derde aanleg maakte. 

Zie o.a. V. MARCADÉ, Cours élémentaire de droit civil français ou explication théorique et pratique du 

code civil, I, Parijs, Cotillon, 1850, 65; R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de 

l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 733. Dat idee leefde ook bij bepaalde Belgische volksvertegenwoordigers bij de 

bespreking van de latere organieke wet van 4 augustus 1832 op de gerechtelijke organisatie. P. LECLERCQ, 

"De la Cour de cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général 

Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 73; R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple 

de l'organe de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 85-86. 
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grotere autoriteit.313 Bovendien werd de band met de wetgever doorgeknipt: door de 

afschaffing van de référé législatif is het niet langer vol te houden dat het cassatiehof een 

agent is van de wetgevende macht.314 De afschaffing van de référé législatif betekende 

aldus in zekere zin de effectieve realisatie van de scheiding tussen de drie staatsmachten.315  

70. Welke waarde had het cassatiearrest geveld in verenigde kamers, nu er geen 

interpretatieve wet meer op volgde? Beheerste de beslissing van het Hof niet alleen het 

hangende geschil, maar ook alle toekomstige zaken? Jean-Etienne-Marie Portalis maakte 

een theoretisch onderscheid tussen de interprétation authentique ou de législation en de 

interprétation judiciaire ou de doctrine.316 De eerste is een interpretatie in abstracto, de 

tweede een interpretatie in concreto.317 Waar de revolutionaire wetgever deze beide 

interpretatievormen nog uitsloot voor de rechter, maakte artikel 4 C.civ. een 

onderverdeling: de eerste behoorde toe aan de wetgever, de tweede was de natuurlijke 

habitat van de rechter.318 In 1828 verklaarde zijn zoon Joseph-Marie Portalis, toen minister 

van Justitie, dat het toekennen van bindende kracht aan de beslissing van het cassatiehof 

een delegatie van de wetgevende bevoegdheid zou betekenen.319 Het Hof zou met andere 

woorden over beide interpretatievormen beschikken, doordat na een tweede cassatieberoep 

zijn arrest een authentieke interpretatie zou uitmaken. De wetgever van 1828 verwierp om 

die reden het systeem dat de wetgever van 1837 verkoos.  

71. Toen dat systeem er in 1837 toch kwam, werd daarentegen volgehouden dat het arrest 

dat volgde op het tweede cassatieberoep slechts uitwerking heeft tussen de partijen.320 Die 

interpretatie vond tot 2017 gehoor in België.321 In verenigde kamers was het cassatiehof 

                                                 
313 E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques 

et sociales, 1923, 50. 
314 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 272. 
315 M. MIERSCH, Der sogenannte référé législatif: eine Untersuchung zum Verhältnis Gesetzgeber, Gesetz 

und Richteramt seit dem 18. Jahrhundert, Baden-Baden, Nomos, 2000, 183. 
316 Zie randnr. 54. 
317 M. TROPER, "What is interpretation of the law for the French judge?" in Y. MORIGAWA, M. STOLLEIS 

en J.-L. HALPÉRIN (eds.), Interpretation of law in the age of enlightenment: from the rule of the king to the 

rule of law, New York, Springer, 2011, 141. 
318 Zie randnr. 30. 
319 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, LIII, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 155. De wet van 30 juli 1828 koos daarom voor een tussenoplossing die het onderscheid tussen 

beide interpretatievormen behield met respect voor de non-retroactiviteit van de wet: aan de wetgever kwam 

de authentieke interpretatie toe, aan het hof van beroep de interpretatie in concreto.  
320 Portalis’ opvolger, Jean-Charles Persil, liet in 1837 een ander geluid horen: omdat de interpretatie van de 

wet door het cassatiehof op het verleden is gericht, kan deze geen interprétation authentique zijn want die is 

steeds toekomstgericht. J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil 

complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Deuxième série (1800 à 1860), CVI, 

Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1902, 755-756. De tegengestelde stellinginnames van beide ministers kunnen 

wellicht verklaard worden door de verschillende teneur van hun wetsontwerpen.  

Victor Marcadé betreurde het feit dat het tweede cassatiearrest geen algemene geldingskracht kreeg, net zoals 

de interpretatieve wet. Enkel op die manier kon het cassatiehof volgens hem de rechtseenheid beschermen. 

V. MARCADÉ, Cours élémentaire de droit civil français ou explication théorique et pratique du code civil, 

I, Parijs, Cotillon, 1850, 65-66. 
321 F. LAURENT, Principes de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1869, 366; D. THIJS, "Van wandelstok naar 

zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het licht van het proceseconomisch 

gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1048.  
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dus slechts de “législateur du cas particulier.”322 In de praktijk oversteeg de beslissing van 

de verenigde kamers echter het eigenlijke geschil: zij vervulde de rol van de interpretatieve 

wet zoals die in het systeem van de référé législatif bestond. Zo schreef Charles Faider dat 

“les arrêts de cette Cour [de cassation] sont des verdicts, et parfois même, lors des secondes 

cassation, des actes législatifs spéciaux.”323 Ook Paul Leclercq wist dat: “L’arrêt, 

chambres réunies, qui en apparence est la loi d’un litige seulement, sera, en fait, la loi de 

tous les différends subséquents de même espèce.”324 De afschaffing van de référé législatif 

ontzegde de wetgever de interpretatie van zijn œuvre en delegeerde die aan het cassatiehof, 

de zeer zeldzame interpretatieve wet niet te na gesproken. Dit leidde Henri De Page ertoe 

te stellen dat “la volonté du législateur devint ainsi la volonté de la Cour de cassation.”325 

De betekenis van de wet wordt immers bepaald door de instantie die het laatst woord heeft 

over de interpretatie ervan.326 Door de afschaffing van de référé législatif zijn beide 

interpretatiewijzen, net zoals in de hoogdagen van de Franse Revolutie, in de handen van 

één instelling verenigd: niet langer de wetgever, maar wel het Hof van Cassatie.327  

                                                 
322 R. WARLOMONT, "L'autorité du précédent judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation en 
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Parijs, Cosse et Marchal, 1862, 32; M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, I, Parijs, LGDJ, 1922, 
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l’interprétation des lois; ses arrêts sont des décisions doctrinales; s’ils n’enchaînent pas les cours et les 

tribunaux, ils les dominant par l’autorité qui s’y attache.” F. LAURENT, Principes de droit civil, I, Brussel, 

Bruylant, 1869, 358. 
325 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 22. Zie ook C. 

TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 85; M. TROPER, 

"Interprétation" in D. ALLAND en S. RIALS (eds.), Dictionnaire de la culture juridique, Parijs, PUF, 2003, 

846. Cfr. Thomas Hobbes: “For it is not the letter, but the intendment or meaning, that is to say, the authentic 
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interpreter becomes the legislator.” T. HOBBES, Leviathan, Londen, Routledge, 1894, 128. 
326 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 272; M. VAN 
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659. Cfr. Benjamin Hoadly (1676-1761): “Whosoever hath an absolute authority to interpret any written or 
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and spoke them.” Geciteerd in L. STEPHEN, History of English thought in the eighteenth century, II, New 

York, Putnam, 1876, 158. 
327 Deze dualiteit uit zich onder meer in de classificatie van de cassatiearresten. De rechtsleer onderscheidt in 
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bv. zijn eerdere rechtspraak of beantwoordt het zaken die een belangrijke nieuwe maar nog niet rijpe 

rechtsvraag aankaarten, op een andere grond. Zie hieromtrent E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, 
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1.4 Besluit 

72. Is het Hof van Cassatie een lichtbaken in het rechtsbestel? Het is duidelijk dat het 

cassatiehof zulke rol aanvankelijk niet was toebedeeld. Het Tribunal de cassation moest 

verhinderen dat de rechters een eigen rechtspraak zouden ontwikkelen, los van de wet. De 

nieuwe instelling moest toezien op de strikte toepassing van de wet en mocht die zelf niet 

interpreteren. Het cassatietribunaal moest de rechters binnen hun bevoegdheidsgrenzen 

houden en procedurele beperkingen moesten beletten dat het tribunaal zelf de grenzen van 

zijn bevoegdheid zou overschrijden. Dit rechtscollege was aldus het sluitstuk van de 

revolutionaire theorie van de rechter als een mechanische spreekpop van de wet. 

De onrealistische overschatting van het eigen kunnen en de kortzichtige negatie van de 

moeilijkheden die de toepassing van de wet met zich mee kan brengen, veroordeelden die 

opvatting van de wetgever tot een snelle dood: eerst in de praktijk, door het burgerlijk 

wetboek van 1804 ook in de wet. De rechter ontsnapte uit het beklemmende keurslijf van 

de revolutionaire opvattingen omtrent zijn taak en verbrak de ketens van het 

legifetisjisme.328 Om ook in deze gewijzigde constellatie de rechtseenheid te bewaken, 

noodzaakte die evolutie een aanzienlijke uitbreiding van de cassatiecontrole en daarmee 

gepaard een fundamentele karakterwijziging voor het Hof. Niet langer kende zijn 

interventie in een rechtszaak een louter negatieve insteek door te verbreken wat strijdig was 

met de wet. Door de bestreden beslissing te toetsen aan die wetsinterpretatie die volgens 

het Hof de juiste was, verkreeg de tussenkomst van het Hof een pedagogische meerwaarde. 

Als bron van wetsinterpretatie werd het Hof aldus een unificerende en stabiliserende factor 

in het rechtsbestel. Van de intenties van zijn founding fathers bleef weinig overeind: “La 

Cour de cassation - qui aurait dû tuer la jurisprudence dans l’œuf – assure la perfection 

de son harmonieux développement.”329 Door de realiteit tot een metamorfose genoodzaakt, 

kleurde het Hof manifest buiten de krijtlijnen van zijn bevoegdheid die de revolutionaire 

wetgever aanvankelijk had uitgetekend.330 Maar net daardoor kon het trouw blijven aan 

zijn belangrijkste opdracht: het bewaken van de rechtseenheid.  

De afschaffing van de référé législatif bevestigde een uitgesponnen gedaantewisseling en 

emancipatie ten opzichte van de wetgever en kroonde het cassatiehof tot hoofd van de 
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rechterlijke macht.331 Door die afschaffing brak de idee definitief door dat het de taak was 

van het Hof om de eenheid van de rechtspraak te bewaken en mee vorm te geven.332 Het 

bewaken van de wet evolueerde tot de hoede over het recht, het bewaken van de 

wetseenheid vervelde tot de zorg voor de rechtseenheid.333 
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DECONINCK, A. HENKES, D. THIJS en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 50 jaar Gerechtelijk 

Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 292-300. 
332 M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, I, Parijs, LGDJ, 1922, 82; G. MARTY en P. RAYNAUD, 

Droit civil, I, Parijs, Sirey, 1956, 200. 
333 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 740.  



 

 

  



55 

 

HOOFDSTUK 2 HET HOF VAN CASSATIE ALS HOOGSTE RECHTSCOLLEGE  

 

2.1 Inleiding 

73. Hoofdstuk 1 schetste de institutionele en functionele evolutie die het cassatiehof heeft 

doorgemaakt, van bewaker van de wet tot vormgever van het recht. Hoofdstuk 2 gaat verder 

waar hoofdstuk 1 eindigde en beschrijft de opdracht van het hedendaagse cassatiehof en de 

uitdagingen waaraan dit rechtscollege het hoofd moet bieden. Het Belgische Hof van 

Cassatie staat hierbij centraal, maar waar nuttig wordt de sprong gemaakt naar het 

Nederlandse en Franse cassatiehof. 

In de eerste plaats wordt stilgestaan bij de functie van het Hof van Cassatie als hoofd van 

de rechterlijke macht. Deze opdracht verschilt grondig van zijn oorspronkelijke 

doelstelling. Dit noodzaakte een wijziging van zijn werkwijzen (2.2). Zijn rol als 

rechtsvormer brengt het Hof in concurrentie met de wetgever. Die verhoudingen kennen 

een evolutie en zijn soms de aanleiding van conflicten (2.3). Tot slot is het cassatiehof niet 

langer de enige rechterlijke rechtsvormer. Het moet sinds enkele decennia het bestaan 

dulden van andere (supra)nationale rechtscolleges. Deze co-existentie geeft op zijn beurt 

aanleiding tot conflicten en uitdagingen (2.4). 

2.2. Het Hof van Cassatie als hoofd van de rechterlijke macht 

74. De nieuwe rol voor het cassatiehof als hoofd van de rechterlijke macht wijzigde deze 

instelling grondig: zijn opdracht (2.2.1), de controle die het uitoefent op de bodemrechters 

(2.2.2), de wijze waarop het zijn taak vervult (2.2.3) en de motivering van zijn arresten 

(2.2.4) ondergingen sinds zijn ontstaan belangrijke wijzigingen. 

2.2.1. Opdracht van het Hof 

75. De evolutie die het sinds zijn ontstaan in 1790 doormaakte, herdefinieerde de opdracht 

van het cassatiehof. De taak van het Hof was aanvankelijk beperkt tot het beschermen van 

de wet tegen de rebellie van de rechters.334 Die opdracht vertrok vanuit de premisse dat de 

begrippen recht en wet eenzelfde lading dekken. Artikel 4 C.civ. droeg dit reductionisme 

definitief ten grave. De opdracht van het Hof zag zich als gevolg verruimd: niet enkel 

verkreeg het de bevoegdheid om de wet te interpreteren,335 het begeleidde ook de uitbouw 

van het recht door de rechters en garandeerde aldus de eenheid en stabiliteit in de 

interpretatie van de wet.336 In plaats van louter de wet te bewaken, geeft het cassatiehof het 

recht juist mee vorm. Volgens het jaarverslag van 2006 moet het Hof “een harmonieuze en 

evenwichtige evolutie van het recht […] verzekeren dankzij beslissingen […] die de 

vooruitgang bevorderen terwijl ze deze evolutie ook begeleiden.”337 Het bewaken van de 

wetseenheid heeft plaats gemaakt voor de zorg voor de rechtseenheid en daarmee gepaard 

                                                 
334 Cass. 28 mei 1936, Pasicrisie 1936, I, concl. P. Leclercq, 275. In dezelfde zin het decreet van 29 september 

– 21 oktober 1791 en forme d’instruction pour la procédure criminelle. A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à 

l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 253. 
335 Cfr. artikel 612 Ger.W. 
336 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 277. 
337 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 22. 
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gaande de rechtszekerheid en de gelijkheid voor de wet.338 Daarnaast bouwt het Hof ook 

mee aan de praetoriaanse rechtspraak. De triade rechtseenheid, rechtszekerheid en 

rechtsvorming staat centraal in de taakstelling van het moderne cassatiehof.339 Deze 

instelling is aldus “een orgaan geworden belast met de regulering van de rechtsschepping 

door de rechter, het voert een jurisprudentieel beleid, wat betekent dat het kiest hoe de wet 

moet worden geïnterpreteerd gelet op de mogelijke sociale, culturele, ethische en 

economische gevolgen van zijn beslissingen, met de bedoeling in te grijpen op de aan het 

Hof voorgelegde situatie.”340 Wat rechtseenheid en rechtszekerheid betekenen, is helder. 

Rechtsvorming is minder eenduidig te omschrijven. Moet de cassatierechter nieuwe regels 

maken vooraleer er sprake is van rechtsvorming? Of is een nieuwe uitlegging van een 

bestaande rechtsregel ook voldoende om van rechtsvorming te spreken? Op die vragen 

bestaat geen eenduidig antwoord. De basispremisse lijkt evenwel te zijn dat bij 

rechtsvorming de cassatierechter iets toevoegt aan het bestaande materieel- of 

procesrechtelijke domein.341 Daarbinnen zijn veel gradaties mogelijk, gaande van een 

nuancering van een bestaande regel, het uitwerken van een vage norm of het introduceren 

van een nieuwe rechtsfiguur. In wat volgt, wordt van deze brede interpretatie van het begrip 

rechtsvorming uitgegaan. 

76. Het Hof oefent die opdracht uit door de feitenrechtspraak te controleren. Die controle 

valt inhoudelijk traditioneel uiteen in twee categorieën: een normatieve en een disciplinaire 

controle. De disciplinaire controle toetst de vorm van de bestreden beslissing: is deze 

conform de vereisten van een goede rechtsbedeling? De normatieve controle waakt over de 

correcte toepassing en interpretatie van de materiële wet.342 Een modernere opvatting 

                                                 
338 J. RUTSAERT en A. MEEÙS, "La Cour de cassation de Belgique", Revue internationale de droit comparé 

1978, (247) 249. Charles Faider legde een duidelijke link tussen de rechtseenheid en de gelijkheid voor de 

wet: “Voilà les caractères de votre mission qui est, en définitive, la garantie de l’unité de la loi comme 

conséquence de l’égalité devant la loi. L’unité et l’égalité sont ici et devaient être inséparables.” C. FAIDER, 

"Eloge de M. le conseiller Stas", La Belgique Judiciaire 1877, (993) 997. 
339 H. LENAERTS, "Cassatierechtspraak vandaag", Rechtskundig Weekblad 1991-92, (137) 139; J. DU 

JARDIN, "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht", Rechtskundig Weekblad 

2001-02, (649) 649. Léon Cornil verwoordde de taak van het Hof als volgt: “donner le commentaire autorisé 

des lois, maintenir l’unité de la jurisprudence, veiller à ce que celle-ci progresse dans l’ordre et l’harmonie, 

sans que ses audaces usurpent sur les prérogatives du Pouvoir législatif ou que ses hésitations compromettent 

la sécurité des relations juridiques.” L. CORNIL, "La Cour de cassation. Réformes mineures de la 

procédure", Journal des Tribunaux 1952, (465) 465. Zie ook Raoul Hayoit de Termicourt, die de opdracht 

van het cassatiehof in de volgende termen omschreef: “te waken over de eenheid in de uitlegging van de wet 

door alle rechtbanken van het land en ten opzichte van alle justitiabelen, ongeacht de streek waar de rechtbank 

zit, het beroep van de partijen of de aard van het geschil.” R. HAYOIT DE TERMICOURT, "De voltallige 

zittingen in het Hof van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 1967-68, (65) 71.  

Ook het Franse cassatiehof stelt rechtseenheid en rechtsvorming tot doel. P. BELLET, "France. La Cour de 

cassation", Revue internationale de droit comparé 1978, (193) 194; L. BORÉ, "Les deux fonctions des 

juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 2018, (43) 43-48. 
340 N. FRICERO, "Evolutie van de functies van het Franse Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. 

(eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 36. 
341 Crf. E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 166. 

I. GIESEN, F. KRISTEN, E. DE JONG, C. WARREN, E. SIKKEMA, A. OVERHEUL, A. DE NIJS en A. 

VYTOPIL, De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van 

de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 195. 
342 E. KRINGS, "Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", Rechtskundig Weekblad 1987-88, (169) 183; 

H. LENAERTS, "Cassatierechtspraak vandaag", Rechtskundig Weekblad 1991-92, (137) 139; I. 

VEROUGSTRAETE, "Cassatie: vereenvoudiging, gezag en democratie" in C. PARMENTIER, H. 
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bekijkt de aard van de cassatiecontrole op een meer functionele wijze.343 Wanneer het Hof 

nieuw terrein verkent of wanneer het zijn rechtspraak nuanceert, uitbreidt of wijzigt, is zijn 

optreden rechtsvormend van aard.344 Het Hof treedt daarentegen disciplinair op telkens 

wanneer het zijn eerdere rechtspraak handhaaft.345 In beide gevallen kan het gaan om zowel 

een motiveringsgebrek als de schending van een materiële bepaling en kan de controle 

uitmonden in een verbreking of een verwerping. Bij de disciplinaire controle volstaat 

meestal een summiere motivering waarin het arrest de relevante overwegingen van een 

eerdere (rechtsvormende) beslissing eenvoudigweg overneemt.346 Het rechtsvormend 

optreden vertoont een geschiloverstijgend belang, terwijl het disciplinaire optreden louter 

private belangen beschermt, met die nuance dat de handhaving van eerdere rechtspraak op 

gezette tijdstippen aangeeft dat het Hof ondanks eventueel gewijzigde omstandigheden 

wenst vast te houden aan die rechtspraak.347 De afwezigheid van een publiek belang maakt 

de disciplinaire controle niet minder noodzakelijk of nuttig: het afdwingen van de 

bestaande cassatierechtspraak bewaakt de rechtseenheid en rechtszekerheid.348  

77. Het bewaken van de rechtseenheid was aanvankelijk de primaire opdracht van de 

cassatierechter. Rechtsontwikkeling vervoegde de taakomschrijving, in het licht van het 

falen van de codificatiegedachte en de uitdrukkelijke delegatie van rechtsvorming inherent 

aan artikel 4 C.civ.349 De rechtsbeschermingsfunctie is een logisch gevolg van de keuze 

voor het door de rechtzoekende ingestelde cassatieberoep als motor van het 

cassatiemechanisme.350 Deze drie taken zijn innig met elkaar verbonden.351 In vele 

cassatieberoepen zijn aspecten van zowel rechtseenheid, rechtsvorming als 

                                                 
GEINGER, A. HENKES, C. STORCK en C. VANDEWAL (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste 

verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 205. 
343 E. SERVERIN, De la jurisprudence en droit privé: théorie d'une pratique, Lyon, Presses Universitaires 

de Lyon, 1985, 267-268; L. BORÉ, "Les deux fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 

2018, (43) 43-47. 
344 L. HUYBRECHTS, "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten denken" in F. 

DERUYCK, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, J.-F. LECLERCQ, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST en 

R. VERSTRAETE (eds.), Amicus curiae: liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 226. 
345 M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. SUMMERS 

(eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 131. Cfr. Kenneth Abraham, 

die het onderscheid tussen moeilijke en eenvoudige zaken beschrijft volgens het al dan niet bestaan van 

precedenten die de uitkomst beheersen. K. ABRAHAM, "Three Fallacies of Interpretation: A Comment on 

Precedent and Judicial Decision", Arizona Law Review 1981, (771) 771-773. In zijn bijdrage onderzoekt hij 

diepgravend de premissen van die opvatting. 
346 Cfr. E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences 

politiques et sociales, 1923, 68. 
347 L. BORÉ, "Les deux fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 2018, (43) 46. Zie ook 

C. CHARRUAULT, "Remarques sur la mission disciplinaire du juge de cassation" in ORDRE DES 

AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (ed.), Le juge de cassation en 

Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 25. Ongetwijfeld met deze boodschap in het achterhoofd, hanteert het Belgische 

Hof van Cassatie de regel om elke drie jaar een arrest dat een eerder precedent bevestigt, te publiceren. B. 

DECONINCK en I. VEROUGSTRAETE, Cassatie vademecum civiel, 2014, 630. Cfr. L. CORNIL, "La Cour 

de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 497. 
348 L. BORÉ, "Les deux fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 2018, (43) 45. Cfr. J. 

BARENDRECHT, "Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou zijn?", Ars Aequi 2005, 

(335) 341. 
349 Zie randnr. 60. 
350 Zie randnr. 87. 
351 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 69. 



58 

 

rechtsbescherming aan de orde. Toch groeit al geruime tijd het besef dat het bieden van 

rechtsbescherming niet de geëigende taak is van de cassatierechter.352 De spectaculaire 

toename van het aantal cassatieberoepen in de naoorlogse periode versterkt dat gevoel ook 

vanuit een praktisch oogpunt. Door het werk dat met die rechtsbescherming gepaard gaat, 

verdwijnen de taken van rechtsontwikkeling en rechtseenheid noodgedwongen naar de 

achtergrond,353 en net op dat vlak is de cassatierechter, gelet op zijn hiërarchische positie 

en uniciteit, onvervangbaar.354 Vandaar dat de idee leeft en vaak bij procedurele 

hervormingen met het oog op het terugdringen van de achterstand terugkomt,355 dat de 

opdracht van rechtsvorming en rechtseenheid moet primeren.356 Een teken aan de wand is 

dat zowel in Nederland als in Frankrijk er reeds voorstellen werden geformuleerd om de 

rechtsbeschermingstaak van het cassatiehof drastisch terug te schroeven.357 Voorlopig werd 

eerder geopteerd om de schaarse middelen van de cassatierechter te concentreren op die 

taken die het meest aansluiten bij zijn publieke kerntaken.358 

2.2.2. Controle van het Hof op het recht. 

78. Het Hof van Cassatie controleert de toepassing van het recht door de feitenrechters. Het 

cassatiehof breidde op twee manieren zijn controlebevoegdheid uit, die aanvankelijk louter 

het beschermen van de belangen van de wetgever voor ogen had. Door zijn controle zowel 

te verbreden tot de materiële rechtsregels buiten de formele wet (2.2.2.1) als te verdiepen 

tot privaatrechtelijke overeenkomsten (2.2.2.2), nam het Hof afstand van die initiële 

doelstelling. Dit alles was mogelijk omdat het cassatiehof de reikwijdte van zijn 

                                                 
352 De cassatierechter deelt die taak met de appelrechter.  
353 Cfr. J. JOLOWICZ, "The role of the supreme court at the national and international level" in 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PROCEDURAL LAW (ed.), The role of the supreme courts at 

the national and international level, Thessaloniki, Sakkoulas Publications, 1998, 56, 63. 
354 E. KRINGS, "Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", Rechtskundig Weekblad 1987-88, (169) 183-

184; H. LENAERTS, "Cassatierechtspraak vandaag", Rechtskundig Weekblad 1991-92, (137) 139. Zie ook 

J. DE HULLU, "Rechtsbescherming door beslissen, rechtsontwikkeling door motiveren", Nederlands 

Juristenblad 2002, (301) 301; W. ASSER, H. GROEN en J. VRANKEN, Een nieuwe balans. Interimrapport 

Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, BJU, 2003, 210. 
355 Zie bv. de bewoordingen van artikel 81 RO en artikel 1105bis Ger.W., randnr. 98. 
356 A. TUNC, "Conclusions: la Cour suprême idéale" in CENTRE D’ÉTUDES JURIDIQUES 

COMPARATIVES (ed.), La cour judiciaire suprême. Une enquête comparative, Parijs, Economica, 1978, 

435-437; W. ASSER, "Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 201-202. Zie ook M. FETERIS, Beroep 

in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 72-74. Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, 

noemt rechtsontwikkeling de belangrijkste taak van de cassatierechter. M. FETERIS, De kleine Hoge Raad 

voor Dummies, Amersfoort, BBNC, 2018, 29. 

Louis Boré is van oordeel dat het toezicht houden op de feitenrechtspraak een even belangrijke taak is als de 

normatieve opdracht van het Hof, net omdat het de rechtseenheid in de praktijk bewaakt. L. BORÉ, "Les deux 

fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 2018, (43) 45-47. 
357 Enkele voorstellen in het kader van het fundamentele herbezinningsproces van het Franse cassatiehof (zie 

randnr. 362) wensen de rechtsbeschermingsfunctie quasi volledig aan de appelrechter toe te vertrouwen. Zie 

COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 236-240. In Nederland werd bij de Hoge Raad hetzelfde idee geopperd in 1998. J. BARENDRECHT, 

De Hoge Raad op de hei, Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, 78-80. Dit idee komt terug in J. BARENDRECHT, 

"Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou zijn?", Ars Aequi 2005, (335) 340. Eenzelfde 

evolutie vond ook in Spanje plaats. Zie M. DE BENITO, "Civil Cassation in Spain: Past, Present, and Future" 

in C. VAN RHEE en Y. FU (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 

2017, 117. 
358 Zie voor Nederland randnr. 354 en voor Frankrijk randnr. 377. 
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bevoegdheid en controleopdracht in belangrijke mate autonoom kan bepalen: “[…] la Cour 

de cassation, pour mener à bien sa politique jurisprudentielle, peut modifier à son gré, les 

frontières du droit et du fait, en avançant ou reculant l'étendue de son contrôle des 

qualifications. Le droit est ce qu'elle décide de soumettre à son examen, le fait, tout le 

reste.”359 

2.2.2.1 Verbreding van de controle 

79. Samen met zijn opdracht, verruimde ook de reikwijdte van de controle van het Hof. 

Artikel 608 Ger.W. en de eerdere uitdrukkingen van die rechtsregel360 beperken de controle 

van het Hof tot de overtreding van de wet of de schending van substantiële of op straffe 

van nietigheid voorgeschreven vormen. Het Belgische cassatiehof definieert het begrip wet 

in de zin van artikel 608 Ger.W. al sinds geruime tijd in de materiële betekenis: “een 

algemene en onpersoonlijke regel die op abstracte wijze een onbepaald aantal gevallen 

bedoelt”.361 Zo verbreekt het Hof wegens schending van Koninklijke Besluiten, 

Ministeriële Besluiten en provinciale, gemeentelijke of politiereglementen, wanneer die 

een algemeen verbindend en abstract karakter hebben.362 

                                                 
359 P. BELLET, "Grandeur et servitudes de la Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 

1980, (293) 297; F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, II, Parijs, LGDJ, 1919, 

196. Pierre Bellet was van 1977 tot 1980 eerste voorzitter van het Franse Hof van Cassatie. 
360 Artikel 17 van de organieke wet van 4 augustus 1832 en artikel 9 van de wet van 25 februari 1925. 
361 F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van akten", Rechtskundig 

Weekblad 1978-79, (257) 278. Zie ook F. DUMON, "La mission attribuée à la Cour de cassation par l'article 

95 de la Constitution. La notion de "loi" dont la violation donne ouverture à un pourvoi devant la Cour" in X 

(ed.), Présence du droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, II, Brussel, 

Bruylant, 1992, 893-900. 

Cfr. procureur-generaal Mathieu Leclercq: “Tout acte, qui manque de ce caractère, qui a pour objet quelques 

personnes ou quelques choses déterminées, et non toutes personnes ou toutes choses placées dans les mêmes 

conditions, peut avoir force d’autorité, mais il manque du caractère et de la force de loi.” Cass. 26 juni 1847, 

Pasicrisie 1847, I, concl. M. Leclercq, 413. Het Hof stelde dit zelf ook in zijn arrest van 13 juli 1850: “attendu 

que la Cour de cassation a été instituée pour maintenir l’exacte application des lois, conserver l’intégrité des 

formes judiciaires, et l’uniformité de jurisprudence dans les Cours et tribunaux; que son objet essentiel est 

donc de faire respecter les dispositions d’intérêt général qui régissent les citoyens, et au maintien desquelles 

l’ordre public est intéressé, et non les simples arrêtés portés dans un intérêt privé et individuel.” Cass. 13 juli 

1850, Pasicrisie 1850, I, 410. Zie in dezelfde zin Cass. 10 februari 1842, Pasicrisie 1842, I, 142; Cass. 26 

juni 1847, Pasicrisie 1847, I, 406; Cass. 22 februari 1849, Pasicrisie 1849, I, 142; Cass. 21 december 1863, 

Pasicrisie 1863, I, 389; Cass. 28 januari 1867, Pasicrisie 1867, I, 211.  

Artikel 1080 Ger.W., dat vereist dat de eiser in cassatie in zijn verzoekschrift de wettelijke bepalingen 

vermeldt waarvan de schending wordt aangevoerd, wordt door het Hof in de ruimste betekenis geïnterpreteerd 

(Cass. 18 juni 1970, Arr. Cass. 1970, 979). Een uitzondering hierop vormt de rechtspraak die stelt dat een 

cassatiemiddel gesteund op de schending van een internationale verdragsregel slechts ontvankelijk is indien 

de eiser in zijn middel de schending inroept van de wet waarmee het parlement instemt met het verdrag (Cass. 

12 juli 1923, Pasicrisie 1923, I, 424; Cass. 29 mei 1941, Pasicrisie 1941, I, 207; Cass. 14 februari 1963, 

Pasicrisie 1963, I, 673; Cass. 29 september 2017, F.15.0010.F, www.juridat.be). Het Hof stelt een 

gelijkaardige verplichting wat betreft de schending van vreemd recht: om ontvankelijk te zijn, moet het 

cassatieberoep de miskenning van de toepasselijke verwijzingsregel aanvoeren (Cass. 20 april 2009, 

C.08.0465.N, www.juridat.be; Cass. 4 november 2010, C.07.0191.F, www.juridat.be). 
362 C. SCHEYVEN, Traité pratiques des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1866, 92; J. DE MEYER, 

"Het materiële wetsbegrip in de rechtspraak van het Hof van Verbreking", Rechtskundig Weekblad 1949-50, 

(849) 852-855. Maken een wet uit in de zin van artikel 608 Ger.W.: de normatieve bepalingen van een bij 

koninklijk besluit verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (Cass. 29 april 1996, S.95.0059.N, 

www.juridat.be); de statuten van een intercommunale voor elektriciteitsvoorziening die bij koninklijk besluit 

zijn goedgekeurd (Cass. 14 januari 2000, C.98.0260.F, www.juridat.be); algemene controlenormen van het 

Instituut der Bedrijfsrevisoren (Cass. 24 mei 2007, D.06.0007.F, www.juridat.be); het administratief statuut 
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80. Aanvankelijk gaf de schending van een algemeen beginsel of adagium geen aanleiding 

tot cassatie, indien daardoor ook geen wetsbepaling was geschonden.363 Edmond Picard364 

nam dit als eerste op de korrel. Hij verdedigde in 1919 de mogelijkheid voor het Hof om te 

verbreken wegens schending van zogeheten “maximes-principes”, ook wanneer die niet 

tot een wetsbepaling konden worden teruggebracht.365 Later brak Henri Rolin, in het kader 

van de werkzaamheden van het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat, een lans 

voor de herformulering van de cassatiegrond zodat de eiser kon volstaan met het preciseren 

van de illegaliteit waarvan hij de bestreden beslissing beticht, zonder evenwel te hoeven 

verwijzen naar een wetsbepaling waaruit die regel blijkt.366 Ook procureur-generaal Walter 

Ganshof van der Meersch pleitte overtuigend om voor de ontvankelijkheid van een 

cassatiemiddel niet langer te vereisen dat het moet steunen op een geschonden wetsbepaling 

wanneer de eiser zich in feite beroept op een algemeen rechtsbeginsel.367  

                                                 
van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de gemeenteraad en de provinciale bestendige deputatie (Cass. 

7 maart 2013, C.11.0756.F, www.juridat.be). Zijn daarentegen geen wet in de zin van artikel 608 Ger.W.: 

een Koninklijk Besluit dat de onteigening van bepaalde gronden inhoudt (Cass. 17 juni 1999, C.98.0164.F, 

www.juridat.be), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Cass. 4 december 2001, 

P.00.0540.N, www.juridat.be), een arrest van een buitenlands hooggerechtshof (Cass. 25 februari 2009, 

P.08.1818.F, www.juridat.be), van het Parlement de Flandre (Cass. 3 januari 1837, Pasicrisie 1837, I, 7), 

van het Grondwettelijk Hof (Cass. 18 oktober 2007, F.06.0089.N, www.juridat.be), van het HvJ EU (Cass. 

30 oktober 2018, P.18.0552.N, www.juridat.be) of van het EHRM (Cass. 25 juni 2013, P.13.0535.N, 

www.juridat.be). Zie ook de voorbeelden die Walter Ganshof van der Meersch aanhaalt: W. GANSHOF 

VAN DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", Bulletin des arrêts 

de la Cour de cassation 1970, (3) 36-39. 
363 C. SCHEYVEN, Traité pratiques des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1866, 93-94. Zie bv. het 

arrest van 16 februari 1843: “Attendu qu’une maxime de droit, quelque incontestable qu’elle soit d’ailleurs, 

n’a point par elle-même l’autorité de la loi; qu’ainsi l’arrêt qui l’a méconnue ne peut être cassé que pour 

autant qu’il renferme, en même temps, une contravention expresse à une loi, et que cette loi soit indiquée 

dans la requête en cassation.” Cass. 16 februari 1843, Pasicrisie 1843, I, 184. Zie ook het arrest van 27 juni 

1845: “Attendu que la cassation d’un arrêt ne peut être provoquée pour violation d’un principe de droit, mais 

seulement pour contravention à une loi positive.” Cass. 27 juni 1845, Pasicrisie 1845, I, 408. 
364 Edmond Picard (1836-1924) was niet alleen advocaat (bij het Hof van Cassatie), maar ook kunstmecenas, 

politicus, en stichter van het Journal des Tribunaux en de Pandectes belges, die zijn stempel drukte op het 

juridische en artistieke België van de Belle Epoque. Zie voor een studie van Picard B. COPPEIN, Dromen 

van een nieuwe samenleving. Intellectuele biografie van Edmond Picard, Brussel, Larcier, 2011. 
365 E. PICARD, "Quelques réflexions sur le droit et le fait en Cour de cassation" in E. PICARD et al. (eds.), 

Pandectes belges, CXI, Brussel, Larcier, 1919, xv. 
366 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 278, 288. Rolin’s 

voorstellen maakten geen deel uit van het wetsontwerp dat zou uitmonden in de wet van 20 juni 1953 (tot 

wijziging van de rechtspleging in verbreking, BS 5 september 1953), volgens Léon Cornil om de reden dat 

deze doctrinale discussie te lange en dus vertragende discussies in het parlement met zich mee zou brengen. 

L. CORNIL, Het Hof van Verbreking. Lichte wijzigingen aan de rechtspleging, Brussel, Bruylant, 1952, 22. 
367 W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", 

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1970, (3) 132-133. 
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81. Aftastend vanaf de jaren 1950368 en resoluut sinds de jaren 1960369 aanvaardt het Hof 

de schending van een algemeen rechtsbeginsel als een grond tot cassatie, zelfs wanneer dit 

beginsel niet kan worden teruggebracht tot een wetsbepaling.370 Dat rechtsbeginsel moet 

wel door het Hof erkend zijn.371 Wanneer er geen wettekst is die het algemeen 

rechtsbeginsel verwoordt, vereist het Hof niet dat een geschonden wetsbepaling wordt 

ingeroepen. Indien er wel een wettekst voorhanden is die het beginsel verwoordt, dient de 

schending van die bepaling opgenomen te worden in het middel op straffe van niet-

ontvankelijkheid.372 Dat geldt des te meer voor de vermeende schending van een 

rechtsspreuk of een regel die het Hof niet erkent als een algemeen rechtsbeginsel.373 Het 

Hof beslist of een beginsel een algemeen rechtsbeginsel is en bepaalt ook de inhoud ervan. 

Het bakent aldus zelf de grenzen van zijn bevoegdheid af.374  

                                                 
368 In een arrest van 10 januari 1950 erkent het Hof het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst 

(Cass. 10 januari 1950, Arr. Cass. 1950, 281). Zes jaar later maakt het Hof een toepassing van het recht van 

verdediging (Cass. 10 januari 1956, Arr. Cass. 1956, 359). In het cassatiearrest van 14 juni 1956 stelt het Hof 

dat de rechter verplicht is om volgens de algemene rechtsprincipes te beslissen in materies die door de in 

Congo toepasselijke wetgeving niet voorzien zijn. De hoofdelijkheid onder commerciële schuldenaren is 

volgens het Hof zo’n algemeen rechtsbeginsel in het Congolese recht (Cass. 14 juni 1956, Pasicrisie 1956, I, 

1128). In zijn conclusie wijdde procureur-generaal Walter Ganshof van der Meersch uitvoerig uit over het 

begrip algemeen rechtsbeginsel. Zo stelde hij onder meer “C’est une illusion de croire que la loi se suffit à 

elle-même, qu’elle ne présente pas de lacunes et qu’elle ne doit pas parfois être complétée à d’autres 

sources. Non seulement, la loi peut être en retard sur les réalités, mais on ne saurait ignorer l’imperfection 

et les lacunes de toute œuvre législative, quelque soignée qu’en soit l’élaboration, et l’impossibilité de prévoir 

tous les événements et toutes les situations que le droit doit régir. Aussi, les principes généraux du droit 

constituent-ils, en droit belge également, subsidiairement à la loi, une source de droit que reconnaît l’article 

4 du Code civil […].” Cass. 14 juni 1956, Pasicrisie 1956, I, concl. W. Ganshof van der Meersch, 1117. 

Een eerdere vermelding van algemene rechtsbeginselen geschiedde evenwel reeds in 1867: in een arrest van 

10 januari van dat jaar leidde het Hof uit de “économie générale de la législation qui régit les chemins publics” 

een rechtsbeginsel af dat, gelezen in samenhang met de concessiewetgeving, uitsloot dat het recht van 

doorgang van de spoorwegmaatschappij als een onteigeningsdaad zou kunnen worden beschouwd (Cass. 10 

januari 1867, Pasicrisie 1867, I, 136). Zie ook Cass. 9 februari 1925, Pasicrisie 1925, I, concl. P. Leclercq, 

132. 
369 Zie bv. de kanaal-en schoorsteenarresten, waar het Hof steunt op de “traditie en het algemeen beginsel dat 

vastgelegd is, onder meer in artikel 11 van de Grondwet.” Cass. 6 april 1960, Arr. Cass. 1960, 722. In een 

arrest van 2 mei 1961 wordt het bestaan van een algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging 

onomwonden erkent (Cass. 2 mei 1961, Pasicrisie 1961, I, 926). Zie voor een ruim overzicht van de 

rechtspraak van het Hof met betrekking tot de algemene rechtsbeginselen: W. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", Bulletin des arrêts de la Cour 

de cassation 1970, (3) 69-124. 
370 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2002-2003, 131.  
371 Zie voor een opsomming van erkende en niet-erkende algemene rechtsbeginselen: HOF VAN CASSATIE, 

Jaarverslag, 2002-2003, 104-127. 
372 Zie bv. Cass. 19 maart 1998, C.95.0024.N, www.juridat.be. Zie voor een omgekeerd geval het arrest van 

4 april 2008, waarin het Hof beslist dat het middel niet ontvankelijk is wanneer het enkel de schending van 

een verdragsbepaling aanvoert, maar niet de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang 

van het gemeenschapsrecht op alle nationale normen (Cass. 4 april 2008, F.06.0100.F, www.juridat.be). Bij 

dit laatste arrest kunnen grote vraagtekens worden geplaatst. 
373 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2002-2003, 131-132. 
374 I. VEROUGSTRAETE, "Van cassatie naar revisie" in B. DAUWE et al. (eds.), Liber Amicorum Ludovic 

De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 451. Cfr. Marianne Saluden, die eenzelfde vaststelling maakt wat betreft 

het onderscheid tussen recht en feit: het cassatiehof bepaalt zelf waar zijn bevoegdheid eindigt en de 

soevereiniteit van de feitenrechter begint. M. SALUDEN, "La jurisprudence, phénomène sociologique", 

Archives de philosophie du droit 1985, (191) 197. 
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82. Nederland en Frankrijk opteerden pragmatisch voor een wetswijziging om de ruimere 

controleopdracht van het cassatiehof tot uiting te brengen.375 In Frankrijk bepaalt artikel 

604 CPC sinds 1979376 dat het cassatieberoep erop gericht is de non-conformiteit van de 

bestreden beslissing met de “règles de droit” te censureren. Vóór deze wetswijziging 

verbrak het cassatiehof ook al rechterlijke beslissingen wegens schending van algemene 

rechtsbeginselen.377 Deze wijziging erkende de normatieve kracht van de rechtspraak die 

praeter legem regels creëert.378 Veeleer “gardien du droit” dan “gardien du loi”, heeft het 

Franse cassatiehof als taak om “dire le droit commun par l’intermédiaire de la loi.”379 De 

wet is dus slechts een werkmiddel van de (cassatie)rechter in de uitbouw van het recht.380 

De vereiste dat het Hof de wetsbepaling aanstipt waarop zijn beslissing steunt, reeds vervat 

in het decreet van 27 november 1790,381 werd in 2008 aangepast.382 Sindsdien leert artikel 

1020 CPC dat de Cour de cassation de rechtsregel moet aanduiden waarop het zijn 

beslissing baseert. Voordien stoelde het Hof zijn arresten reeds op praetoriaanse 

constructies.383  

Nederland voerde in 1963 een gelijkaardige wijziging door.384 Artikel 79 RO definieert 

vormverzuim en de schending van het recht als cassatiegronden, waar dit voordien de 

schending van de wet was.385 De wetswijziging had de bedoeling de uniformiserende taak 

                                                 
375 Charles van Reepinghen, de architect van het gerechtelijk wetboek, erkende dat het Hof de beperkende 

uitlegging van het begrip ‘wet’ wilde verwerpen, maar liet desondanks na om het Nederlandse voorbeeld te 

volgen. Ontwerp van wet tot invoering van het gerechtelijk wetboek, Parl.St. Senaat 1963-64, nr. 60, 145-

146. 
376 Decreet nr. 79-941 van 7 novembre 1979 réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de 

cassation et modifications de certaines dispositions de procédure civile, JORF 9 november 1979, 2775. 
377 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 249-250. In het begin van de 

negentiende eeuw verbrak het Hof wegens schending van een rechtsbeginsel enkel wanneer dat zijn 

oorsprong vond in een rechtsbron waarvan de naleving aan de controle van het Hof onderwerpen was. Dat 

was het geval voor principes afkomstig uit het Romeins recht, en voor het gewoonterecht, dat door de 

overgangswet van 1804 deels zijn geldingskracht had behouden. Nadien verdween dit onderscheid, waardoor 

de miskenning van het bv. rechtsbeginsel nul ne plaide par procureur plots wel een cassatiegrond opleverde. 

Het Hof stelde de rechtsbeginselen op gelijke hoogte met de wet, voor zover die onder een of andere 

wetsbepaling konden worden ondergebracht. E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 122; 

E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques et 

sociales, 1923, 199-203. 
378 M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. SUMMERS 

(eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 118. 
379 C. JAMIN, "Mission et rôle de la Cour de cassation en France", Tijdschrift voor Privaatrecht 1994, (1461) 

1463. In 1892 omschreef Thomas Crépon het Hof reeds als “gardien du droit et de la loi”. T. CRÉPON, Du 

pourvoi en cassation en matière civile, I, Parijs, Laroce & Forcel, 1892, 223. In de eerste helft van de 

negentiende eeuw sprak men nog van “gardien de la loi”, zie bv. randnr. 34. 
380 Cfr. M. SALUDEN, "La jurisprudence, phénomène sociologique", Archives de philosophie du droit 1985, 

(191) 199. 
381 Zie randnr. 48. 
382 Decreet nr. 2008-484 van 22 mei 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation, JORF 24 mei 

2008. 
383 Cfr. Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 123-125. Zie voor een overzicht van de 

principes waarop het Hof zijn arresten steunt, met aanduiding van de relevante rechtspraak C. 

CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 

2011, 557-575. 
384 Wet van 20 juni 1963, Stb. 1963, nr. 272. Dergelijke wijziging kwam reeds in 1911 ter sprake. H. ROLIN, 

"Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), Réforme de la 

procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 280 vn. 2. 
385 D. VEEGENS, "Nieuw cassatierecht in Nederland", Tijdschrift voor Privaatrecht 1965, (177) 182-189. 
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van de Hoge Raad te faciliteren in die rechtstakken die los van de formele wetgeving 

bestaan.386 De verruiming van de cassatiegronden zou ook rechtsvorming door de Raad 

mogelijk maken.387 Opnieuw bevestigde deze wijziging de bestaande praktijk waarbij de 

schending van een algemeen rechtsbeginsel grond tot cassatie opleverde,388 maar de 

wijziging heeft voor de Hoge Raad ook enkele rechtsgebieden ontsloten die voordien 

moeilijk bereikbaar waren, zoals het internationaal publiek- en privaatrecht en het 

gewoonterecht.389 In de praktijk is er weinig onderscheid tussen België en zijn buurlanden 

op het vlak van het aanvoeren van cassatiemiddelen, maar er is een belangrijk symbolisch 

verschil: de bevoegheid om te toetsen aan het recht eerder dan de wet drukt uit dat het 

cassatiehof niet louter ten dienste staat van de wet en ook dat het recht meer omvat dan de 

wet.   

2.2.2.2 Verdieping van de controle  

83. Het Hof breidde zijn controle niet alleen in de breedte uit, maar ook in de diepte. Zo 

oefent het cassatiehof ook een (marginale) controle uit op de interpretatie van 

overeenkomsten, zijnde de “particuliere wet” van privaatrechtelijke verhoudingen (artikel 

1134 BW). Aanvankelijk bekritiseerde sommige rechtsleer deze uitbreiding, omdat ze niet 

zou overeenstemmen met de oorspronkelijke opdracht van het Hof die erin bestaat slechts 

de wil van de wetgever te bewaken.390 Vandaag is de uitoefening van deze controle evenwel 

algemeen aanvaard. 

84. Tijdens de Franse Revolutie controleerde de cassatierechter de interpretatie van 

overeenkomsten door de feitenrechter.391 Een cassatiearrest van 1808 geveld in de zaak van 

de Gentse handelaar Jacques Vancaneghem en de Turnhoutenaar Charles Moke maakte 

daar echter een einde aan. Het conflict betrof de aard van de vennootschap die beide heren 

hadden opgericht: commanditair dan wel gemeenrechtelijk. Een eerste cassatiearrest 

oordeelde dat het Brusselse hof van beroep “a dénaturé le contrat” door te oordelen dat de 

oprichtingsakte een commanditaire vennootschap in het leven had geroepen. De zaak werd 

verwezen naar het hof van beroep te Douai, dat in dezelfde zin als het Brusselse hof 

oordeelde. Het tweede cassatieberoep werd voor de verenigde kamers gebracht, alwaar 

procureur-generaal Merlin de Douai vaststelde dat de bestreden beslissing inderdaad de 

bewijskracht van de akte miskende. Nadat hij erkende dat deze vaststelling normaliter de 

                                                 
386 Memorie van Toelichting, Wijziging van de regelen met betrekking tot het geding in cassatie, 

Kamerstukken II 1950-1951, 2079, nr. 3, 4. 
387 Memorie van Antwoord, Wijziging van de regelen met betrekking tot het geding in cassatie, Kamerstukken 

II 1962-63, 2076, nr. 5, 2. 
388 D. VEEGENS, "Nieuw cassatierecht in Nederland", Tijdschrift voor Privaatrecht 1965, (177) 183; D. 

VEEGENS, E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2005, 

171-172; P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke 

zaken) sedert 1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, 

Brussel, Larcier, 2008, 59. 
389 D. VEEGENS, "Nieuw cassatierecht in Nederland", Tijdschrift voor Privaatrecht 1965, (177) 185-186. 

Zie voor een overzicht van wat al dan niet onder recht in de zin van artikel 79 RO valt, W. ASSER, Civiele 

cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 34-36. 
390 Zie bv. E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 191-193. 
391 Cass. (FR) 25 oktober 1798 (4 brumaire jaar VII), Recueil générale des lois et arrêts 1791-an XII, 118-

119; Cass. (FR) 25 mei 1799 (6 prairial jaar VII), Recueil générale des lois et arrêts 1791-an XII, 203-204; 

Cass. (FR) 7 juni 1799 (19 prairial jaar VII), Recueil générale des lois et arrêts 1791-an XII, 209-210. 
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verbreking van het arrest met zich zou meebrengen, wierp hij op dat de wet van 16 

september 1807 in verband met de dubbele cassatie tot een wijziging van die zienswijze 

noopte. Deze wet verplichtte het cassatiehof namelijk om, nadat ook de beslissing van de 

tweede verwijzingsrechter met dezelfde middelen werd aangevochten als de beslissing van 

de eerste, de zaak voor te leggen aan de regering om een “décret déclaratoire de la loi” te 

verkrijgen. Als de tweede verwijzingsrechter de zienswijze van het cassatiehof niet zou 

volgen, zou dit in casu betekenen dat de regering de essentiële voorwaarden van een 

commanditaire vennootschap zou moeten interpreteren, zonder dat een wetsbepaling die 

voorwaarden opsomde. Deze onmogelijkheid belette de verbreking van het arrest door het 

cassatiehof. De bestreden beslissing was volgens Merlin daarom niet meer dan een “mal 

jugé, très mal jugé.” In zijn arrest van 2 februari 1808 volgde het Hof zijn procureur-

generaal.392 De interpretatie van een overeenkomst door de feitenrechter ontsnapte zo aan 

elk cassatietoezicht.393 Ook het Belgische Hof van Cassatie volgde die zienswijze.394 Pas 

na de afschaffing van de référé législatif kwam het Franse cassatiehof op deze rechtspraak 

terug.395  

85. De huidige Franse cassatierechtspraak baseert de theorie van de “dénaturation” op 

artikel 1134 C.civ.,396 op een algemeen beginsel,397 of op artikel 4 CPC.398 In België wordt 

de cassatiegrond van de miskenning van de bewijskracht van een akte, die in essentie 

eenzelfde controle uitoefent op de activiteit van de feitenrechter als de Franse 

“dénaturation”,399 gestoeld op de artikelen 1319, 1320 en 1322 BW.400 Aanvankelijk waren 

de cassatiemiddelen die de miskenning van de bewijskracht verweten aan de bestreden 

                                                 
392 Cass. (FR) 2 februari 1808, Recueil générale des lois et arrêts 1808, 183-187. Zie voor een uitgebreide 

bespreking en weergave van dit arrest en de bestreden beslissingen P.-A. MERLIN DE DOUAI, Répertoire 

universel et raisonné de jurisprudence, XXXI, Brussel, Tarlier, 1828, 259-276. 
393 E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 189. 
394 Zo stelde een arrest van 29 juli 1841 dat “le juge du fait statue irrévocablement sur le sens des actes, et la 

Cour de cassation ne pourrait, sous le prétexte du maintien de la foi due aux actes ou sous celui de 

l’inviolabilité de la loi du contrat, soumettre ce sens à une nouvelle délibération.” Cass. 29 juli 1841, 

Pasicrisie 1842, I, 22. 
395 E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 157-159. Zie 

het arrest van 22 november 1865: “Attendu, d’ailleurs, qu’il ne peut y avoir violation de l’art. 1134 qu’autant 

que le juge, après avoir constaté l’existence et le sens d’un contrat, croirait pouvoir modifier, sous un prétexte 

quelconque, ce qu’il reconnaitrait avoir été convenu entre les parties, et non lorsqu’il se borne à fixer le sens 

de la convention par interprétation de l’intention des parties; que, si erronée qu’elle puisse l’être, une telle 

interprétation ne constitue qu’un mal jugé qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation.” Cass. 

(FR) 22 november 1865, Recueil Dalloz 1866, 109. Wanneer de bewoordingen van een overeenkomst helder 

en duidelijk zijn, mag de rechter de bewijskracht van die akte niet miskennen door een andere betekenis toe 

te kennen aan zijn bepalingen (Cass. (FR) 15 april 1872, Recueil Dalloz 1872, 176). Wanneer de 

bewoordingen onduidelijk zijn, interpreteert de feitenrechter soeverein (Cass. (FR) 19 januari 1869, Recueil 

Dalloz 1872, 96). Zie ook Cass. (FR) ch. req. 24 februari 1868, Recueil Dalloz 1868, 308-309. 
396 Zie bv. Cass. (FR) 18 november 2010, nr. 09-13.265, www.legifrance.gouv.fr. 
397 Zie bv. een arrest van 10 mei 2012: “Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la 

cause; […] qu’en statuant ainsi, […] la cour d’appel, qui a dénaturé ce document, a méconnu le principe 

susvisé.” Cass. (FR) 10 mei 2012, nr. 11-19.270, www.legifrance.gouv.fr. 
398 Cass. (FR) 30 april 2009, nr. 07-15.582, www.legifrance.gouv.fr. 
399 F. RIGAUX, La nature du contrôle de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, 286; F. DUMON, 

"De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van akten", Rechtskundig Weekblad 1978-

79, (257) 301-302. 
400 Het middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte inroept maar niet steunt op deze 

wetsbepalingen, is niet ontvankelijk. Cass. 29 april 1994, F.93.0045.N, www.juridat.be. 
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beslissing gebaseerd op zowel artikel 1134 als de artikelen 1319, 1320 en 1322 BW. De 

oude cassatierechtspraak hielp niet om een duidelijke lijn tussen de bindende kracht van 

een overeenkomst en de bewijskracht van een akte te trekken.401 De conclusie van 

procureur-generaal Paul Leclercq bij het arrest van 17 november 1932 stelde orde op zaken 

en poneerde dat een miskenning van de bewijskracht van akten enkel de schending van 

artikelen 1319 e.v. BW en niet de schending van artikel 1134 BW inhoudt.402 Het Hof 

verbreekt wegens schending van artikel 1134 BW wanneer de bestreden beslissing aan een 

overeenkomst weigert het gevolg toe te kennen dat zij wettelijk tussen de partijen heeft.403 

De bodemrechter schendt de artikelen 1319, 1320 en 1322 BW wanneer hij de bewijskracht 

van een akte miskent. Dit doet hij wanneer hij de akte “doet liegen”404. Het Hof controleert 

daarbij niet de interpretatie van de overeenkomsten,405 maar gaat wel na of de feitenrechter 

bij de interpretatie de artikelen 1319 tot 1322 BW niet heeft geschonden: geeft de rechter 

aan een akte een uitlegging die verenigbaar is met de inhoud, de zin en de draagwijdte 

ervan?406 De miskenning van de bewijskracht van een akte vormt een afzonderlijke grond 

tot cassatie.  

86. Een ander voorbeeld van de verdieping van het toezicht op de bodemrechters, is de 

controle op de motivering van de vonnissen en arresten. Artikel 149 Gw. legt een 

motiveringsplicht op aan de rechter. Het Hof voert hierop een marginale controle uit, in de 

zin dat het nagaat of een beslissing werd gemotiveerd, maar niet of een beslissing juist werd 

gemotiveerd.407 Een bestreden beslissing zal wegens miskenning van deze grondwettelijke 

motiveringsplicht worden verbroken wanneer ze geen, tegenstrijdige408 of dubbelzinnige 

motieven bevat,409 of wanneer er niet op de conclusies is geantwoord.410 

                                                 
401 Het arrest van 19 maart 1847 beantwoordt een cassatiemiddel dat de miskenning van de bewijskracht van 

een akte bestrijdt en enkel op artikel 1134 BW gebaseerd is. Cass. 19 maart 1846, Pasicrisie 1847, I, 235. 

Het arrest van 12 juli 1894 overweegt het volgende: “Attendu qu'en présence des termes précis de l'acte ci-

dessus rappelé, c'est substituer une convention à celle qui a été conclue et méconnaître la foi qui lui est due.” 

(Cass. 12 juli 1894, Pasicrisie 1894, I, 265). Het arrest van 18 juli 1895 heeft duidelijk betrekking op een 

miskenning van de bewijskracht, maar het cassatiemiddel voert de schending aan van zowel artikel 1134 als 

artikelen 1319 e.v. BW (Cass. 18 juli 1895, Pasicrisie 1895, I, 257).  
402 Cass. 17 november 1932, Pasicrisie 1933, I, concl. P. Leclercq, 9-12. 
403 Zie bv. Cass. 16 april 2015, C.13.0305.F, www.juridat.be. 
404 F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van akten", Rechtskundig 

Weekblad 1978-79, (257) 310. 
405 Dit behoort tot het prerogatief van de feitenrechter. Zie bv. Cass. 27 november 2015, C.14.0389.F, 

www.juridat.be. 
406 F. DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van akten", Rechtskundig 

Weekblad 1978-79, (257) 311. Zie voor een toepassing: Cass. 29 januari 2010, C.08.0267.F, www.juridat.be. 

Zie voor meer voorbeelden C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 

2018, 80-84. 
407 J. HERBOTS, "Cassatie wegens motiveringsgebreken", Tijdschrift voor Privaatrecht 1971, (1) 4-5; F. 

DUMON, "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van akten", Rechtskundig 

Weekblad 1978-79, (257) 262-263. 
408 Cass. 14 maart 2003, C.02.0142.N, www.juridat.be. 
409 Cass. 12 juli 2001, C.99.0506.F, www.juridat.be. 
410 Die antwoordplicht kent zowel materiële als formele grenzen. Zo moet de rechter niet antwoorden op een 

laattijdige conclusie en moet hij niet noodzakelijk antwoorden op alles wat in de conclusie werd aangevoerd. 
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2.2.3. Wijze waarop het Hof zijn opdracht uitoefent 

87. De uitbreiding van zijn opdrachten ging niet gepaard met een wijziging in de werkwijze 

van het cassatiehof. De veelzijdigheid van het cassatiemechanisme doorheen de eeuwen 

verbergt een opmerkelijke continuïteit in de werkwijze van de instelling.411 De procespartij 

is nog steeds de motor van de cassatieprocedure.412 Een door de rechtzoekende ingesteld 

cassatieberoep biedt het cassatiehof de mogelijkheid om zich uit te spreken over een 

bepaalde rechtsvraag. Dat schept voor het Hof de gelegenheid om zijn wettigheidstoezicht 

uit te oefenen.  

Het vertrouwen op een door de rechtzoekende ingesteld cassatieberoep maakt het 

cassatiehof afhankelijk van privaat initiatief, waarbij het belang van de rechtzoekende de 

inhoud van de cassatiemiddelen bepaalt.413 Zelfs wanneer een belangrijke rechtsvraag 

wordt aangebracht, kan de cassatietechniek verhinderen dat het Hof er zich over uitspreekt, 

in de eerste plaats omdat een cassatieberoep en het cassatiemiddel ontvankelijk moeten 

zijn, in de tweede plaats omdat het Hof strikt vasthoudt aan de grenzen en de bewoording 

van het cassatiemiddel.414 Het cassatiehof beperkt zich steeds tot een onderzoek van het 

cassatiemiddel zonder buiten de grenzen daarvan te treden, of een antwoord te formuleren 

                                                 
411 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, II, Parijs, LGDJ, 1919, 198; R. 

BEAUTHIER, "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien régime au 

XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, (7) 96. 
412 Cfr. Mathieu Leclercq tijdens de parlementaire behandeling van de organieke wet van 4 augustus 1832: 

“La Cour de cassation n’est pas instituée pour le plaideur; si la loi lui permet de se présenter devant elle, 

c’est en lui confiant le soin de signaler les violations de la loi; c’est en stimulant son zèle par son intérêt; 

voilà dans quel but le plaideur est admis à se pourvoir en cassation; la loi a cru que la sentinelle la plus 

vigilante pour veiller à sa conservation, c’était le plaideur lui-même.” Verslag van de zitting van 7 juni 1832 

van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, BS 9 juni 1832, 1339. 

Zijn kleinzoon, Paul Leclercq, was eenzelfde mening toegedaan: “Puisque la cour de cassation a pour 

fonction de protéger la loi contre les atteintes que les juges en dernier ressort lui porteraient, sa mission est 

essentiellement d’ordre public. […] Si le soin de présenter les pourvois et de mettre en mouvement cette 

organisme d’ordre public qu’est la cour de cassation, a été confié aux particuliers, c’est que la loi, pour que 

soient dénoncées au juge des jugements les décisions illégales, a eu plus confiance dans l’intérêt privé que 

dans l’amour du droit pur qui aurait animé des fonctionnaires. Mais, quoique introduite par des particuliers, 

l’instance en cassation reste essentiellement d’ordre public.” Cass. 18 mei 1933, Pasicrisie 1933, I, concl. P. 

Leclercq, 236. Zie in dezelfde zin Edmond Picard, die evenwel liever had gezien dat alleen de procureur-

generaal zaken voor het Hof kon brengen: E. PICARD, "Quelques réflexions sur le droit et le fait en Cour de 

cassation" in E. PICARD et al. (eds.), Pandectes belges, CXI, Brussel, Larcier, 1919, xvii-xviii. 
413 Cfr. W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 16. 
414 R. SOETAERT, "Is een cassatiearrest leesbaar?", Rechtskundig Weekblad 1978-79, (2609) 2611; R. 

KRUITHOF, "Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgisch verbintenissenrecht?" in W. VAN 

GERVEN (ed.), Hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, 62; P. GÉRARD en M. 

GRÉGOIRE, "Introduction à la méthode de la Cour de cassation", Revue de droit de l'ULB 1999, (101) 107; 

J. LINSMEAU en H. BOULARBAH, "La Cour de cassation, entre le pourvoi et les conclusions du ministère 

public" in P. VAN ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie 

in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 172-174; R. DE CORTE, 

"De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 

175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 165-167. 

Die beperkingen blijken duidelijk uit de bespreking van het arrest van 19 september 1996 (Cass. 19 september 

1996, C.95.0386.F, www.juridat.be) in het eerste jaarverslag van het Hof: “het Hof van Cassatie heeft niet 

gezegd dat de betrokken vereniging in geen enkel geval voor haar doel kon optreden en een beter 

cassatiemiddel was wellicht ontvankelijk geweest. Het Hof van Cassatie kon evenmin andere voorwaarden 

stellen dan diewelke de wetgever heeft gesteld. Het Hof van Cassatie heeft aldus zijn rol vervuld, zij het 

zonder ‘rechtsvorming’.” HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 43.  
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op de memorie van antwoord van de verweerder.415 Een slecht opgesteld middel kan dus 

beletten dat het Hof een belangrijke rechtsvraag beantwoordt. Het aanvoeren van een 

ambtshalve middel is in civiele zaken niet toegelaten.416  

88. Het sturen van de rechtsvorming en het bevorderen van de rechtseenheid heeft evenwel 

de controle op de naleving van de wet door de rechter overgenomen als de belangrijkste 

opdracht van de cassatierechter. Het is in dat licht problematisch dat de mate waarin de 

cassatierechter in een cassatieberoep aan rechtsvorming toekomt in belangrijke mate 

afhangt van toeval.417 Ernest Krings gaf goed weer hoe de afhankelijkheid van de 

rechtzoekende de rechtsvormende opdracht van het cassatiehof fnuikt: 

“het Hof [kiest] niet zelf […] over welke vraagpunten het zijn interpretatie 

geeft. Het zijn de justitiabelen die deze aan het Hof voorleggen in de 

gevallen en onder de omstandigheden die zij bepalen. Bovendien mag het 

Hof, telkens als een zaak aanhangig is gemaakt en het overeenkomstig de 

regels van de burgerlijke rechtspleging uitspraak moet doen, alleen uitspraak 

doen over de zaak binnen de in het middel gepreciseerde grenzen. […] De 

rechtspraak van het Hof hangt aldus bijna volledig af van de door de partijen 

voorgelegde geschillen; dat heeft tot gevolg dat er talrijke punten zijn 

waarover het Hof zich nooit heeft uitgesproken. 's Hofs deelname aan de 

rechtsvorming is dus noodzakelijkerwijze fragmentair en in sommige 

opzichten zelfs beknot.”418 

89. De afhankelijkheid van het privaat initiatief wordt getemperd door het bestaan van 

andere vattingswijzen voor het cassatiehof. In de eerste plaats is dat het cassatieberoep in 

het belang van de wet, een rechtsfiguur die zo oud is als het moderne cassatiehof.419 Niet 

                                                 
415 A. SMETRYNS, "De motivering door de cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT, B. 

DECONINCK, E. DIRIX, A. FETTWEIS en E. FORRIER (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, 

Brussel, Larcier, 2011, 92. 
416 Het Hof kan daarentegen wel ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

aanvoeren (artikel 1097 Ger.W.) of ambtshalve een substitutie van motieven doorvoeren (artikel 1097/1 

Ger.W.). Dit onevenwicht is moeilijk te rechtvaardigen. Cfr. J. LINSMEAU en H. BOULARBAH, "La Cour 

de cassation, entre le pourvoi et les conclusions du ministère public" in P. VAN ORSHOVEN en M. 

STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en 

sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 189-191; J. VAN COMPERNOLLE, "Tegensprekelijk debat en 

wapengelijkheid in het cassatiegeding: een onvoltooide evolutie" in C. PARMENTIER, H. GEINGER, A. 

HENKES, C. STORCK en C. VANDEWAL (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 135-137. 
417 J. VRANKEN, "Toeval of beleid? Over rechtsvorming door de hoogste rechters", Nederlands Juristenblad 

2000, (1) 3. 
418 E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming (eerste deel)", 

Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 315. Zie voor Frankrijk P. BELLET, "Grandeur et servitudes de la 

Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 1980, (293) 299-300. Bradley Canon en Lawrence 

Baum kwamen tot een gelijkaardige vaststelling. De verspreiding van praetoriaanse ontwikkelingen in het 

aansprakelijkheidsrecht werd gehinderd door de afhankelijkheid van het initiatief van rechtzoekenden. B. 

CANON en L. BAUM, "Patterns of Adoption of Tort Law Innovations: An Application of Diffusion Theory 

to Judicial Doctrines", The American Political Science Review 1981, (975) 985.  
419 De geboorte van het cassatieberoep in het belang van de wet ligt besloten in artikel 25 van het decreet van 

27 november 1790. Zie A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 

1840, 245-246. De basiselementen van dit cassatieberoep waren reeds toen aanwezig: de commissaire du roi 

mocht slechts gebruik maken van dit rechtsmiddel wanneer de partijen niet binnen de daartoe voorziene 
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afhankelijk van een privaat initiatief en de door de rechtzoekende ontwikkelde 

cassatiemiddelen, is het cassatieberoep in het belang van de wet een instrument dat bij 

uitstek gericht is op de bevordering van de rechtsvorming en het bewaken van de 

rechtseenheid.420 Het gebrek aan tegenspraak maakt rechtsvorming langs deze weg 

evenwel niet zonder risico. De prejudiciële vraagstelling door de bodemrechter is een 

tweede wijze waarop de cassatierechter kan ontsnappen aan de beperkingen van een door 

de partijen ingesteld cassatieberoep. Deze procedure is een evolutie die in het laatste 

decennium van de vorige eeuw gestart is in Frankrijk en in 2012 werd overgenomen door 

de Nederlandse Hoge Raad. Ook het Belgische cassatiehof is met deze procedure bekend, 

maar de bevoegdheid van het Hof is op dat vlak erg beperkt.421 

Het cassatieberoep in het belang van de wet en de prejudiciële procedure laten het 

cassatiehof toe om te ontsnappen aan de beperkingen van een door de partijen ingesteld 

cassatieberoep. Andere juridische actoren dan de rechtzoekende kunnen via deze twee 

wegen een beslissing van het cassatiehof uitlokken. Via de prejudiciële procedure kunnen 

feitenrechters zich in een vroeg stadium van de procedure wenden tot de hoogste rechter. 

Via de cassatie in het belang van de wet kan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 

een oordeel aan het cassatiehof ontlokken. Het zwaartepunt van de cassatieprocedure ligt 

in de praktijk nog steeds bij het door de rechtzoekende ingestelde cassatieberoep, maar de 

nadelen die eraan verbonden zijn, worden enigszins geneutraliseerd door toepassing van 

het cassatieberoep in het belang van de wet en door prejudiciële vragen. 

2.2.4. Motiveringsstijl van het cassatiehof 

90. De klassieke motiveringsstijl van het Hof van Cassatie is beknopt, heteronoom 

gemotiveerd en gegoten in de mal van een syllogisme. Het toezicht op de wetstoepassing 

door de bodemrechter noodzaakt slechts een verklaring waarom de bestreden beslissing al 

dan niet conform de wet was. De majorpremisse bestaat uit de toepasselijke wetsbepaling, 

de minorpremisse uit de toepassing van die bepaling in de bestreden beslissing. Als 

conclusie volgt ofwel de verbreking ofwel de verwerping van het cassatieberoep. Het Hof 

vult zijn syllogistisch redeneerpatroon bovendien apodictisch in. Die stijl heeft historische 

wortels, maar is minder geschikt voor een cassatiehof dat zich tot doel stelt het recht te 

ontwikkelen en waarvan de beslissingen een geschiloverstijgend belang hebben: daarvoor 

is die motivering te weinig pedagogisch want ze laat bv. geen ruimte voor overwegingen 

ten overvloede of het weerleggen van alternatieven. 

91. Als gevolg van de uitgebreide opdracht van het cassatiehof wijzigde ook de aard van 

de rechtsvinding: zij werd in belangrijke mate autonoom.422 Het cassatiehof bouwt zijn 

                                                 
periode waren opgekomen tegen de beslissing. De eventuele vernietiging kon de partijen niet tot voordeel 

strekken. W. DEN HARTOG JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 13-16. 
420 E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 445; HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 

179; M. DE SWAEF, "Cassatie en het openbaar ministerie" in W. VAN EECKHOUTTE en J. GHYSELS 

(eds.), Cassatie in strafzaken, Antwerpen, Intersentia, 2014, 130; E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, 

Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 110. 
421 De prejudiciële bevoegdheid van de Belgische, Franse en Nederlandse cassatierechter komt aan bod in 

hoofdstuk 7. 
422 Omtrent autonome en heteronome rechtsvinding, zie G. WIARDA, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1980. 
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arresten niet langer alleen op de wet, maar koppelt terug naar de eigen rechtspraak of zoekt 

steun in de rechtspraak van supranationale hooggerechtshoven zoals het EHRM of het HvJ 

EU, of op andere binnenlandse hoge rechtscolleges. Dat het Hof zich baseert op andere 

rechtsbronnen dan de wet vloeit voort uit zijn verantwoordelijkheid voor het recht eerder 

dan de wet, waarbij dat recht niet ontsnapt aan supranationale invloeden. Die autonome 

motivering is evenwel niet altijd even zichtbaar. Zij toont zich duidelijk in de 

motiveringsstijl van de Nederlandse Hoge Raad en slechts zelden in België en Frankrijk.423 

2.3 De cassatierechter en de wetgever 

92. De belangrijke rol die het cassatiehof zich aanmeet op het vlak van de rechtsvorming, 

doet vragen rijzen omtrent de samenloop tussen wettelijke en rechterlijke rechtscreatie. De 

relatie tussen de cassatierechter en de wetgever heeft drie onderscheiden fases gekend. De 

verhouding tussen de cassatierechter en de wetgever evolueerde sinds 1790 tot nu van een 

ondergeschikte relatie van de eerste ten opzichte van de tweede (2.3.1) naar een relatie 

tussen gelijken (2.3.2). Door toepassing van internationaalrechtelijke instrumenten durft 

het cassatiehof zich recent zelfs uitzonderlijk boven de wetgever te plaatsen (2.3.3).  

2.3.1 Wetgever boven rechter 

93. In het eerste hoofdstuk werd geduid dat het cassatiehof bij zijn hergeboorte in de Franse 

Revolutie zowel inhoudelijk als institutioneel ten dienste stond van de wetgever. De 

ontwikkeling van een cassatierechtspraak was uit den boze. Portalis brak in zijn discours 

préliminaire met het idee van de allesomvattende wet en liet ruimte voor rechterlijke 

interpretatie en aanvulling.424 Ondanks de grotere vrijheid die de rechter werd geboden, 

bleef hij steeds ondergeschikt aan de wetgever: “un juge est associé à l’esprit de 

législation; mais il ne saurait partager le pouvoir législatif.”425  

De (cassatie)rechter had tot taak de wet getrouw toe te passen. Een cassatiearrest van 1814 

geeft die zienswijze gevat weer: “Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de juger la 

loi, et qu'ils doivent l'appliquer telle qu'elle est, sans qu'il leur soit jamais permis de la 

modifier ou de la restreindre par aucune considération, quelque puissante qu'elle soit.”426 

De rechter moest de wet toepassen zoals ze was en mocht een duidelijke wetsbepaling niet 

aanpassen aan een gewijzigde economische of maatschappelijke context.427 Deze ideeën 

vonden deels hun weerklank bij Belgische rechtsgeleerden, zoals François Laurent.428  

                                                 
423 Zie voor België randnr. 169 en voor Frankrijk randnr. 367 
424 Zie Portalis: “Il est donc nécessairement une foule de circonstances dans lesquelles un juge se trouve sans 

loi. Il faut donc laisser alors au juge la faculté de suppléer à la loi par les lumières naturelles de la droiture 

et du bon sens.” J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 

1844, 157, 158-159. 
425 J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, Joubert, 1844, 159. 
426 Cass. (FR) 25 mei 1814, Journal du Palais XII, 218.  
427 Cfr. Prosper-Louis-Auguste Eschbach: “Le juge est l’organe et l’esclave de la loi.” P.-L.-A. ESCHBACH, 

Cours d'introduction générale à l'étude du droit, Parijs, Joubert, 1846, 304. Zie ook H. RIVIÈRE, Revue 

doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière civile, et dans 

l'ordre du Code Napoléon, Parijs, Cosse et Marchal, 1862, 55. 
428 Artikel 31 van zijn Avant-Projet de droit civil leest als volgt: “L’interprète doit restreindre la loi à l’objet 

que le législateur a eu en vue; il ne peut pas appliquer la disposition à un ordre de choses auquel elle est 

étrangère.” Artikel 32 gaat hierop verder: “On ne peut se prévaloir contre la loi, quand elle est claire, des 
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2.3.2 Wetgever en rechter als partners 

94. De cassatierechter is niet langer alleen een normontvanger, maar net zoals de wetgever 

ook een normzender. De evolutie die leidde tot de gelijkschakeling tussen wetgever en 

rechter op het vlak van rechtsvorming beantwoordde aan een noodzaak en werd nadien 

door de wetgever bekrachtigd (2.3.2.1). Een duidelijke bevoegdheidsgrens tussen beide 

rechtsvormers is evenwel niet eenvoudig te trekken. In de cassatierechtspraak zijn enkele 

voorbeelden te vinden die de wijze waarop de cassatierechter zijn rechtsvormende taak 

invult, verduidelijken (2.3.2.2). De casus van de wrongful life-vorderingen biedt een inzicht 

in de hedendaagse wisselwerking en de soms precaire verhoudingen tussen wetgever en 

cassatierechter in zowel Frankrijk, Nederland als België (2.3.2.3). 

2.3.2.1 Evolutie 

95. De cassatierechter is een stille vennoot in de rechtsvorming. In de schaduw van de wet 

bouwt hij verder aan de fundamenten die de wetgever legde. Die opdracht is noodzakelijk 

(2.3.2.1.1). De toe-eigening van die rol werd nadien bekrachtigd door de wetgever 

(2.3.2.1.2), maar niet op een manier die toelaat duidelijke bevoegdheidsgrenzen tussen 

wetgever en cassatiehof te onderscheiden (2.3.2.1.3). 

2.3.2.1.1 Noodzaak 

96. De slaafse houding van de rechter ten opzichte van de wet was geen lang leven 

beschoren. De noodzaak tot rechterlijke rechtsvorming vloeide voort uit de beperkingen 

van de codificatie. De gelijkschakeling tussen wetgever en rechter is het logische gevolg 

van de beperkingen van de wetgever op het vlak van rechtsvorming. De snelle 

maatschappelijke en economische vooruitgang tijdens de Industriële Revolutie vormde een 

katalysator voor die gelijkschakeling.429 Het Burgerlijk Wetboek bevatte geen sluitend 

antwoord op de nieuwe juridische vraagstukken die zich aandienden.430 Alleen door 

rechterlijke rechtsvorming konden de Napoleontische wetboeken bij de tijd blijven.431 De 

rechter doorbrak het stilzwijgen van de wetgever en nam diens taak waar om het recht te 

laten evolueren. Hij weekte zichzelf aldus los van de wet en maakte zijn eigen recht.432 Die 

                                                 
conséquences absurdes auxquelles conduit le sens littéral.” F. LAURENT, Avant-Projet du Revision du Code 

civil, I, Brussel, Bruylant, 1882, 182-183. 

Over de Gentse hoogleraar François Laurent (1810-1887), zie G. BAERT, "Prof. François Laurent een eeuw 

later (1810-1887-1987)", Tijdschrift voor Privaatrecht 1990, (37) 37-151; D. HEIRBAUT, "Weg met De 

Page? Leve Laurent? Een pleidooi voor een andere kijk op de recente geschiedenis van het Belgische 

privaatrecht ", Tijdschrift voor Privaatrecht 2017, (267) 267-322. Dra. Elisabeth Bruyère (Instituut voor 

Rechtsgeschiedenis UGent) bereidt een doctoraat voor over Laurent. 
429 N. MOLFESSIS, "Loi et jurisprudence", Pouvoirs 2008, afl. 3, (87) 90. Cfr. P. BELLET, "Grandeur et 

servitudes de la Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 1980, (293) 295. 
430 P. RÉMY, "La part faite au juge", Pouvoirs 2003, afl. 4, (22) 31. Oplossingen werden gevonden in het 

oude recht: zo grepen de rechters voor de beslechting van aansprakelijkheidsvorderingen omtrent burenhinder 

veroorzaakt door industriële (lucht)vervuiling in de eerste plaats terug naar de Digesten. D. HEIRBAUT, 

"Les juges belges face au Code civil aux 19ème en 20ème siècles: l'exemple des troubles de voisinage" in B. 

DÖLEMEYER et al. (eds.), Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen 

Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs, Frankfurt am Main, Vittoria Klostermann, 2006, 253-277. 
431 K. GEENS, De sprong naar het recht van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving, 2016, 

www.koengeens.be, 28, nr. 73. 
432 Cfr. Henri De Page: “La loi vivante n’est plus celle du législateur.” H. DE PAGE, A propos du 

gouvernement des juges: l'équité en face du droit, Brussel, Bruylant, 1931, 187. Charles Faider verdedigde 

een actieve rol voor de rechter in de rechtsvorming onder de noemer jurisprudence progressive: “Le juge 
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evolutie werd bestendigd door de komst van de welvaartstaat, met een niet-aflatende 

vloedgolf aan wetgeving in zijn kielzog en door de verbreding van de toegang tot de rechter 

die ermee gepaard ging.433 De komst van een supranationale rechtsorde in Europa brengt 

met zich mee dat het nationale hoogste (justitiële) rechtscollege als een intermediair moet 

optreden tussen het supranationale en het nationale niveau.434 Nieuwe technologische en 

maatschappelijke evoluties, zowel op nationaal als op internationaal vlak, maken het 

waarschijnlijk dat het belang van de rechterlijke rechtsvorming alleen maar zal toenemen. 

Henri De Page geeft die geest van samenwerking tussen wetgever en rechter in de uitbouw 

van het recht goed weer: “Les réformes législatives ne sont ni fréquentes, ni aisées. Dans 

l’intervalle, c’est au nom de l’équité que la jurisprudence supplée aux lois, les infléchit, les 

corrige, les précise, les améliore. Son but n’est pas de contredire le législateur, ni de 

contrecarrer son œuvre, mais de l’adapter, de l’améliorer et de la mettre en 

correspondance avec tout ce que la loi n’a pas pu définir, et que les mœurs précisent avec 

plus de clarté. Ce lent travail d’adaptation prépare, en réalité, les lois nouvelles, aide à 

mieux préciser leur sens et leur portée. Et c’est ce qui explique sans doute, de nos jours, 

que certaines lois qui touchent aux institutions fondamentales du droit civil, se bornent à 

résumer les principes établis par la jurisprudence.”435 Hij schrikt er ook niet voor terug om 

te spreken van een gouvernement des juges.436 

97. De afschaffing van de référé législatif was een kantelpunt in deze evolutie. De 

verovering van de bevoegdheid tot gezaghebbende wetsinterpretatie vormde de basis voor 

een paradigmaverschuiving in de relatie tussen wetgeving en rechtspraak en het ontstaan 

                                                 
participe donc par un travail perpétuel à la vie même de la nation: la jurisprudence s’associe à une 

codification soumise à la perpétuelle révision dont les étapes sont marquées dans les lois.” C. FAIDER, "La 

jurisprudence progressive: la révision du code civil", La Belgique Judiciaire 1884, (1569) 1576. Faider 

verdedigde die ideeën, die uiting geven aan een wensbeeld waarin de wetgever de rechter volgt, voor het eerst 

in zijn conclusie bij het arrest van 29 mei 1868 (Cass. 29 mei 1868, Pasicrisie 1868, I, concl. Ch. Faider, 347-

351). Cfr. François Dominique de Reynaud de Montlosier: “[La loi] est un mouvement de haute 

jurisprudence.” F. DE REYNAUD DE MONTLOSIER, Des mystères de la vie humaine, II, Parijs, Pichon et 

Didier, 1829, 150-151. 

Volgens het EHRM vereist het aanpassen van de wet aan de maatschappelijke evolutie een “progressive 

development of the […] law through judicial law-making.” EHRM 22 november 1995, nr. 20166/92, 

S.W./Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 36. In een latere zaak oordeelde het Hof dat de 

rechtsontwikkeling door rechterlijke interpretatie een noodzakelijk deel uitmaakt van de rechtstraditie. 

EHRM 3 februari 2015, nr. 57592/08, Hutchinson/Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 24. 
433 A.M. HOL, "Individualisering en juridisering. Determinanten van de moderne rechtscultuur" in X (ed.), 

De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, 1995, 1; M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht 

Law Review 2017, (155) 157. 
434 Cfr. G. CORSTENS en J.W. FOKKENS, "De Hoge Raad en het parket", Nederlands Juristenblad 2013, 

(2492) 2497. 
435 H. DE PAGE, A propos du gouvernement des juges: l'équité en face du droit, Brussel, Bruylant, 1931, 

179. Met deze laatste zin toont De Page zich een visionair: het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat minister Geens 

plant, bouwt in belangrijke mate verder op het decennialange werk van de rechtspraak. De Page echoot hier 

Charles Faider’s jurisprudence progressive. 
436 “Si les juges participent à nouveau plus activement à l’élaboration du droit, ils s’associent à l’esprit de 

législation. Si leur voix est entendue et respectée, ils interviennent pour une part dans la réalisation de l’ordre 

juridique que la société se donne. Il est permis de dire qu’ils participent, dans l’ordre des idées à la direction 

de l’Etat. Il est permis de de parler de gouvernement des juges.” H. DE PAGE, A propos du gouvernement 

des juges: l'équité en face du droit, Brussel, Bruylant, 1931, 188-189. 
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van de moderne rechtspraak.437 De cassatierechtspraak interpreteert gezagvol de wet en 

heeft in de praktijk het laatste woord. Vaststaande rechtspraak verkrijgt daardoor feitelijke 

kracht van wet,438 zelfs wanneer die contra legem is.439 De bodemrechter kan zich enten op 

de cassatierechtspraak bij de toepassing van de wet. Wetgever en cassatierechter zijn aldus 

partners geworden in de rechtsvorming.440 Het cassatiehof kan daarbij relatief zelfstandig 

optreden.441 Dat is logisch in een rechtssysteem waarvan de bronnen het loutere wettenrecht 

overstijgen.442 Rechterlijke rechtsvorming is dus deels een autoreferentieel proces, gevoed 

en gestuurd maar niet gedetermineerd door de wetgever. Wetgeving en rechtspraak vormen 

samen het recht en putten daarbij uit dezelfde bronnen: maatschappij, rechtspraktijk en 

rechtswetenschap.443 Beide rechtsvormers delen een verantwoordelijkheid voor de 

noodzakelijke evolutie van het recht.  

                                                 
437 P. RÉMY, "La part faite au juge", Pouvoirs 2003, afl. 4, (22) 29; N. MOLFESSIS, "Loi et jurisprudence", 

Pouvoirs 2008, afl. 3, (87) 90. 
438 Zie reeds André Dupin: “la jurisprudence constante des arrêts a force de loi.” A. DUPIN, De la 

jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 60. Zie ook Jean Dabin: “Ensuite, il est illogique de 

retrancher de la politique le pouvoir judiciaire quand celui-ci a compétence, en cas de lacune légale, pour 

suppléer au pouvoir législatif, lequel est essentiellement politique. On sait d’ailleurs comment fonctionne 

cette suppléance: une jurisprudence finit par s’instituer, laquelle est en fait équivalente à la loi. C’est cette 

équivalence de fait – équivalence de droit dans les pays de Judge made law – qui confère valeur quasi 

législative aux principes de droit jurisprudentiel peu à peu dégagés par les tribunaux à partir des espèces.” 

J. DABIN, Théorie générale du droit, Brussel, Bruylant, 1953, 30. 
439 De parlementaire reactie op de ommekeer in de cassatiearresten van 11 september 2014 en 4 en 12 juni 

2015 toont aan hoe de wetgever vasthoudt aan een bepaalde interpretatie, zelfs wanneer die contra legem 

was. Zie hiervoor randnr. 268. Cfr. M. VAN HOECKE, "Hoe wetenschappelijk is de rechtswetenschap?", 

Tijdschrift voor Privaatrecht 2009, (629) 661. 
440 Jan Vranken heeft het over “partners in law business”. J. VRANKEN, "Toeval of beleid? Over 

rechtsvorming door de hoogste rechters", Nederlands Juristenblad 2000, (1) 2. Zie ook K. DIJKHOFF, W. 

KEUKENS en S. REYNAERS, "De Hoge Raad en zelfregulering in het privaatrecht" in W. KEUKENS en 

M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 123. 

In Frankrijk stelt gewezen eerste voorzitter Pierre Bellet dat het gaat om een “coopération” tussen de 

staatsmachten in de rechtsvorming. P. BELLET, "Grandeur et servitudes de la Cour de cassation", Revue 

internationale de droit comparé 1980, (293) 297. In België heeft Marcel Storme het over een “samenwerking 

en werkverdeling.” M. STORME, "De wetgever en de onafhankelijke rechter" in X (ed.), De rol van de 

rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, 1995, 24. Zie ook Charles Faider: “Cette connexion entre le pouvoir législatif et la cour 

suprême existe encore. Ceci n’est pas une confusion de pouvoirs, mais une harmonie, une sorte de 

confraternité de pouvoirs qui s’entendent pour perfectionner la loi, tantôt en constatant les lacunes ou les 

obscurités qu’elle présente, tantôt en la modifiant”. C. FAIDER, "La Cour de cassation. Discours prononcé 

par M. le procureur général Faider", La Belgique Judiciaire 1885, (1569) 1575. 
441 Cfr. E. HIRSCH BALLIN, "Onafhankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantekeningen over de plaats 

en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde" in X (ed.), De plaats van de Hoge Raad in het 

huidige staatsbestel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 236-237. Ernst Hirsch Balin stelde vast dat de rechtspraak 

van de Hoge Raad in een periode van begin jaren 1950 tot eind jaren 1980 evolueerde van wetstoepassing 

naar een belangenjurisdictie. De rechter doet aldus niet langer aan eenvoudige wetstoepassing maar weegt de 

belangen af die de wettelijke norm in de eerste plaats vorm gaven. 
442 Volgens procureur-generaal Mathieu Leclercq is de wet slechts “une faible partie” van het recht M. 

LECLERCQ, "Discours prononcé à l'audience d'installation de M. le conseiller De Crassier", La Belgique 

Judiciaire 1858, (673) 677. 
443 W. ASSER, "Rechtsvorming door de Hoge Raad: enkele inleidende opmerkingen" in W. KEUKENS en 

M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 12. 
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2.3.2.1.2 Wettelijke zegen 

98. De wetgever gaf de rechtsvormende bevoegdheid van de hoogste rechter een wettelijke 

grondslag. De wet van 6 mei 1997444 creëerde de beperkte kamer met drie raadsheren in 

het Hof van Cassatie (artikel 1105bis Ger.W.). Deze oordeelt over de zaken waarin de 

beslissing voor de hand ligt. De wet van 10 april 2014445 herformuleerde de 

bevoegdheidsomschrijving van deze beperkte kamer om die meer met de realiteit te doen 

overeenstemmen. De beperkte kamer is sindsdien ook bevoegd om te beslissen over de 

zaken waarvan de behandeling niet noopt tot de beantwoording van rechtsvragen in het 

belang van de eenheid van de rechtspraak of van de rechtsontwikkeling.  

Ook in Nederland gaf de wetgever een juridische basis aan de rechtsvormende bevoegdheid 

van de Hoge Raad. De parlementaire voorbereiding bij de wet die de cassatiegronden 

verruimde, gaf aan dat deze wijziging rechtsvorming door de Hoge Raad zou mogelijk 

maken.446 De wetgever ging met die opdracht dus akkoord. De wet van 16 juni 1988447 liet 

de Hoge Raad daarnaast toe om een cassatiemiddel met een verkorte motivering te 

beantwoorden indien het middel niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot de 

beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de 

rechtsontwikkeling.448 In 2008 adviseerde de Commissie Normstellende Rol Hoge Raad de 

wetgever tot het nemen van maatregelen om de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te 

versterken.449 Dit rapport resulteerde in de invoering van een selectiemechanisme450 en de 

instelling van een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad.451 Dit selectiemechanisme laat 

de Hoge Raad toe om succesarme cassatieberoepen sneller af te handelen (artikel 80a RO), 

waardoor meer middelen vrijkomen voor de behartiging van de kerntaken.452 De 

prejudiciële procedure in civiele zaken versnelt de rechtsvorming door de Hoge Raad in 

gevallen waar daar een maatschappelijke behoefte toe bestaat.453 

                                                 
444 Wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie, BS 25 

juni 1997. 
445 Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof 

van Cassatie en de wrakingsprocedure, BS 15 mei 2014. 
446 Memorie van Antwoord, Wijziging van de regelen met betrekking tot het geding in cassatie, Kamerstukken 

II 1962-63, 2076, nr. 5, 2. 
447 Wet van 16 juni 1988 tot wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie (verkorte uitspraak Hoge 

Raad), Stb. 1988, 286. 
448 Artikel 81 RO (voorheen artikel 101a). 
449 COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008. 
450 Wet 15 maart 2012 tot wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige 

andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak, Stb. 2012, 116. 
451 Wet van 9 februari 2012 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Stb. 2012, 65. 
452 Zie voor nadere toelichting K. TEUBEN, "Cassatie", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2012, (102) 

102-106; E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 

396-398; M. VAN DER HAEGEN, "Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: 

pleidooi voor een versterking van de cassatierechtspraak", Tijdschrift voor Privaatrecht 2015, (1235) 1264-

1274. 
453 I. GIESEN en E. DE JONG, "Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid: 

de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, (312) 

312. 
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99. Naast institutionele facilitering ter bevordering van de rechtsvormende taak, maakt de 

wetgever die opdracht ook noodzakelijk. De wetgever verlaat zich op de rechterlijke 

rechtsvorming door bewust vage begrippen in de wet op te nemen die door rechterlijke 

invulling de noodzakelijke verfijning krijgen.454 De wetgever speelt de rechterlijke macht 

aldus de bal toe. In de wetgevende aanloop naar de Potpourri I-wet liet minister van Justitie 

Koen Geens in het parlementair debat omtrent de taak van de rechter bij verstek duidelijk 

verstaan dat het begrip openbare orde een evolutief concept is dat aan de vrijheid van de 

rechter wordt overgelaten.455 Hij voegde eraan toe dat het Hof van Cassatie daarbij het 

laatste woord heeft.456 In Nederland zijn gelijkaardige voorbeelden te vinden van 

wetgevende outsourcing richting het hoogste rechtscollege, waarmee de Hoge Raad nadien 

aan de slag ging. Het arrest van 13 september 2013 inzake bewijsbeslag, geveld op een 

prejudiciële vraag, is zo’n voorbeeld. In zijn conclusie had de advocaat-generaal 

geconcludeerd dat de beantwoording van vier van de zes vragen de rechtsvormende taak 

van de Hoge Raad (ver) te buiten zou gaan.457 Omdat de wetgever in de parlementaire 

voorbereiding evenwel uitdrukkelijk had verklaard in de bewuste materie de 

ontwikkelingen in de praktijk af te wachten, besloot de Hoge Raad om “de noodzakelijke 

afwegingen en keuzes ten dele zelf [te] maken.”458 De cassatierechter wist zich in zijn 

                                                 
Ook Frankrijk kent sinds 1991 een prejudiciële procedure bij de Cour de cassation in civiele zaken (wet nr. 

91-491 van 15 mei 1991 modifiant le code de l’organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la 

Cour de cassation, JORF 19 mei 1991, 6790). Tien jaar later werd die procedure uitgebreid naar het penale 

contentieux en werd bovendien voorzien in de mogelijkheid om zaken verkort af te doen (organieke wet nr. 

2001-539 van 25 juni 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, JORF 

26 juni 2001, 10119). Eerder dan rechtsvorming was het sneller bereiken van rechtseenheid de drijfveer van 

de Franse wetgever (Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du 

suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi adopté par l’assemblée 

nationale, modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de 

Cassation, Sénat 1990-91, nr. 297, 4-5). De grotere omvang van Frankrijk kan deze verschillende finaliteit 

verklaren. De prejudiciële bevoegdheid van de Franse, Nederlandse en Belgische cassatierechter maakt het 

voorwerp uit van hoofdstuk 7. 
454 G. WIARDA, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 42-56; I. VEROUGSTRAETE, 

"De rechter en de macht" in M. STORME (ed.), Recht en macht, Brussel, Koninklijke academie voor 

Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1990, 190; M. STORME, "De wetgever en de 

onafhankelijke rechter" in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België 

en Nederland, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 23; J. HIJMA, "Het nieuwe B.W. en de 

rechtsontwikkeling" in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en 

Nederland, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 98-99, 103. 

Wanneer de omgekeerde beweging plaatsvindt, bv. wanneer de wetgever voor verkeersmisdrijven bepaalde 

minimumstraffen oplegt, bekritiseren rechters soms deze beknotting van hun beoordelingsvrijheid. 
455 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake 

justitie, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/005, 100-101. 
456 Het Hof van Cassatie stelde de minister niet teleur: in zijn arrest van 13 december 2016 oordeelde het Hof 

dat in de context van artikel 806 Ger.W. het inwilligen van een kennelijk ongegronde vordering of een 

kennelijk ongegrond verweer strijdig is met de openbare orde (Cass. 13 december 2016, P.16.0421.N, 

www.juridat.be). Het Grondwettelijk Hof erkende in zijn arrest van 7 juni 2018 de bestaanbaarheid met artikel 

806 Ger.W. zoals geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie met artikelen 10 en 11 van de Grondwet (GwH 

7 juni 2018, nr. 72/2018, www.const-court.be). Het arrest van 18 oktober 2018 bevestigde die rechtspraak 

(GwH 18 oktober 2018, nr. 145/2018, www.const-court.be). 
457 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, concl. E. 

Wesseling-Van Gent, r.o. 2.33. De advocaat-generaal weigerde daarom die vragen te beantwoorden. 
458 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5. 
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antwoord gesteund door de meerderheid van de doctrine en bodemrechtspraak, en 

vermeldde dit ook.459 

100. Omgekeerd laat de wetgever zich ook door de rechtspraak van het hoogste 

rechtscollege inspireren. Bij het opstellen van nieuwe wetgeving baseert de wetgever zich 

uitdrukkelijk op de stand van de rechtspraak.460 Daartoe voorziet de wet ook in enkele 

communicatiekanalen. Artikel 11 van de wet van 25 april 2007461 verplicht de procureur-

generaal bij het Hof van Cassatie om jaarlijks het parlementair comité belast met de 

wetsevaluatie in te lichten over de wetten die in de loop van het jaar problemen hebben 

opgeleverd bij de toepassing of interpretatie ervan. Het Hof neemt dit rapport op in zijn 

jaarverslag.462 Het Franse cassatiehof kent eenzelfde praktijk.463 Ook de Hoge Raad 

gebruikt het jaarverslag om de wetgever tot actie aan te sporen. Sinds 2017 doet hij dat ook 

structureel in zijn rechtspraak.464 In dat jaar werden veertien arresten gewezen waarin de 

cassatierechter in duidelijke bewoordingen om wetgevend ingrijpen verzocht.465  

101. Waar de rechtsvormende taak door sommigen aanvankelijk nog als een bijproduct van 

het hoogste rechtscollege werd gezien,466 geldt zij vandaag zonder twijfel als een 

kerntaak.467 In België en Nederland erkende en benadrukte de wetgever die rechtsvormende 

taak van de hoogste rechter468 en creëerde hij ook de ademruimte om die taak te kunnen 

vervullen. De wetgever liet evenwel na om die opdracht te definiëren of af te bakenen. 

                                                 
459 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.2. 
460 K. GEENS, De sprong naar het recht van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving, 2016, 4. 
461 Wet van 25 april 2007 tot oprichting van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, BS 11 mei 

2007. 
462 Zie in het recentste jaarverslag: HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 142-159. 
463 Zie artikel R. 431-10 COJ. 
464 M. FETERIS, "Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever", RegelMaat 2018, (349) 354. 
465 Zie het online jaarverslag van de Hoge Raad van 2017: jaarverslaghogeraad.nl/uitgelicht-2017/rechter-en-

wetgever/. 
466 Siebrand Martens, president van de Hoge Raad, vertolkte die visie nog in 2000. In de loop van het 

daaropvolgende decennium is het belang van die taak spectaculair toegenomen, getuige en dankzij het werk 

van de Commissie Normstellende Rol Hoge Raad. S. MARTENS, "De grenzen van de rechtsvormende taak 

van de rechter", Nederlands Juristenblad 2000, (747) 754, voetnoot 2. 

Maurits Barendrecht beoordeelde de rechtsvorming in de praktijk van de civiele kamer van de Hoge Raad 

slechts als een toevallig bijproduct. J. BARENDRECHT, "Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet 

meer zou zijn?", Ars Aequi 2005, (335) 337. De invoering van een prejudiciële procedure komt aan vele van 

zijn punten van kritiek tegemoet, waardoor zijn oordeel vandaag wellicht wat milder zou zijn.  
467 M. FETERIS, "Voorwoord" in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI (eds.), 

Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 19; F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg 

van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 44; M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", 

Utrecht Law Review 2017, (155) 159; L. BORÉ, "Les deux fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine 

Juridique 2018, (43) 43; W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 16; M. FETERIS, De 

kleine Hoge Raad voor Dummies, Amersfoort, BBNC, 2018, 65.  

Een informatieve video van en over de Hoge Raad, bedoeld voor een breed publiek en gepubliceerd op zijn 

website in september 2017, benadrukt het belang van de rechtsvorming door het cassatiehof: “Als je één iets 

moet onthouden van dit filmpje, is het dat de Hoge Raad heel belangrijk is voor de rechtsontwikkeling in 

Nederland”, klinkt het. Zie www.youtube.com/watch?v=gWCN6auO6Lg&feature=youtu.be.  
468 M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, (155) 

156. 

Rechtsvorming en rechtsontwikkeling dekken eenzelfde lading, althans volgens Jan Vranken, Daan Asser en 

Willibrord Davids. Constantinus Kortmann weerlegt dat. Zie J. VRANKEN, "Toeval of beleid? Over 
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2.3.2.1.3 Geen bevoegdheidsafbakening 

102. De vraag stelt zich naar de afbakening van de reikwijdte van de praetoriaanse 

rechtsvorming. Hoe ver kan de rechter gaan vooraleer hij zich op het terrein van de 

wetgever begeeft? Het is onduidelijk waar de bevoegdheid van de ene eindigt en waar die 

van de ander begint. De Grondwet noch enige andere basistekst van de staatsrechtelijke 

organisatie erkent de rechtsvormende rol van de rechter.469 De rechter kende zichzelf die 

taak toe, genoodzaakt door een tekortschietende wetgeving. Die rechtsvorming is niet 

onbeperkt, maar het is de rechter zelf die de grenzen van zijn bevoegdheid bepaalt.470 De 

wetgever beschikt in theorie over het laatste woord doordat hij zijn zienswijze in een wet 

kan gieten en zo een einde kan maken aan de (cassatie)rechtspraak die hem niet zint.471 Net 

daarom wordt in het stilzwijgen van de wetgever vaak een rechtvaardiging gelezen voor de 

                                                 
rechtsvorming door de hoogste rechters", Nederlands Juristenblad 2000, (1) 1; W. ASSER, "Rechtsvorming 

door de Hoge Raad: enkele inleidende opmerkingen" in W. KEUKENS en M. VAN DEN 

NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars 

Aequi, 2008, 10; C. KORTMANN, "De rechtsvormende taak van de Hoge Raad" in W. KEUKENS en M. 

VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 33; W. DAVIDS, "Rode draad 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Woorden 

achteraf in een aggregerende bijdrage" in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI 

(eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 154. Frederik Korthals Altes, minister 

van Justitie, gaf aan dat rechtsontwikkeling in de zin van artikel 81 RO moet worden begrepen als 

rechtsvorming. Memorie van Antwoord, Wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie (verkorte 

uitspraak Hoge Raad), Kamerstukken II 1987-1988, 19953, nr. 5, 10. 

In België gaat Ivan Verougstraete ervan uit dat rechtsvorming en rechtsontwikkeling inderdaad synoniemen 

zijn. I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1066. 
469 Siebrand Martens legitimeert de rechtsvormende rol van de rechter in het staatsbestel met verwijzing naar 

de rol van de rechtsprekende macht in de rechtstaat. S. MARTENS, "De grenzen van de rechtsvormende taak 

van de rechter", Nederlands Juristenblad 2000, (747) 751 en voetnoot 71. Die rol maakt in die zienswijze dus 

inherent deel uit van de rechtsprekende functie. 
470 C. KORTMANN, "De rechtsvormende taak van de Hoge Raad" in W. KEUKENS en M. VAN DEN 

NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars 

Aequi, 2008, 35. Siebrand Martens heeft het over “rechterlijke rechtsvorming op het stuk van rechterlijke 

rechtsvorming”. S. MARTENS, "De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter", Nederlands 

Juristenblad 2000, (747) 750. In zijn jaarverslag van 1997-98 stelt het Hof van Cassatie dit als volgt: “Het 

Hof van Cassatie erkent ook zijn ‘rechtsvormende’ taak binnen de grenzen die het zelf meent te moeten 

trekken.” HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 39. 

De grenzen die bestaan, hangen samen met de traditionele afbakening van de opdracht van de cassatierechter. 

Zie hieromtrent J. VRANKEN, "Toeval of beleid? Over rechtsvorming door de hoogste rechters", Nederlands 

Juristenblad 2000, (1) 3. 
471 P. ERRERA, Traité de droit public belge, Parijs, Giard & Brière, 1918, 127; S. MARTENS, "De grenzen 

van de rechtsvormende taak van de rechter", Nederlands Juristenblad 2000, (747) 752; I. GIESEN en H. 

SCHELHAAS, "Samenwerking bij rechtsvorming" in W. KEUKENS en M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN 

(eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 147; E. 

DIRIX, "Rechterlijk overgangsrecht", Rechtskundig Weekblad 2008-09, (1754) 1757. 

Philippe Jestaz relativeert deze stelling. Een wetswijziging is theoretisch steeds een optie, maar is in bepaalde 

omstandigheden praktisch onmogelijk. Hij geeft als voorbeeld bepaalde wetsbepalingen die het fundament 

vormen van het aansprakelijkheidsrecht. Alhoewel de wetgever in theorie de mogelijkheid heeft deze 

bepalingen van vandaag op morgen radicaal te hervormen, is dit in de praktijk weinig waarschijnlijk. 

Alhoewel de wetgever steeds een wet kan aannemen die ingaat tegen een bepaalde interpretatie van het 

hoogste rechtscollege, beschikt die laatste volgens Jestaz ook vaak over de mogelijkheden om aan de 

toepassing van een wetsbepaling te ontsnappen. P. JESTAZ, "La jurisprudence: réflexions sur un 

malentendu", Recueil Dalloz 1987, (11) 13-14. 
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rechtscreatie van de rechter.472 In de praktijk vindt zulke parlementaire reactie slechts 

zelden plaats,473 al werkt de mogelijkheid wellicht ontradend.474 De vraag naar een nette 

                                                 
472 M. WALINE, "Le pouvoir normatif de la jurisprudence" in X (ed.), La technique et les principes du droit 

public. Etudes en l'honneur de Georges Scelle, II, Parijs, LGDJ, 1950, 626-627; M. TROPER en C. 

GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. SUMMERS (eds.), Interpreting 

precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 134-135; P. BELLET, "Grandeur et servitudes 

de la Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 1980, (293) 297; P. MAFFEI, "De rol van 

de opperste gerechtshoven in de totstandkoming van de rechtsnorm" in A. ALEN, F. DAOÛT, P. NIHOUL, 

E. PEREMANS en W. VERRIJDT (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, 

Brussel, Bruylant, 2018, 736. Cfr. Thomas Hobbes: “When long use obtaineth the authority of a law, it is not 

the length of time that maketh the authority, but the will of the sovereign signified by his silence, for silence 

is sometimes an argument of consent.” T. HOBBES, Leviathan, Londen, Routledge, 1894, 124. 

Contra: F. LAURENT, Principes de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1869, 355; J. MAURY, "Observations 

sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le droit privé français au milieu du XXe siècle. 

Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, 38-39; N. FRAGISTAS, "Les précédents judiciaires 

en Europe continentale" in X (ed.), Mélanges offerts à Jacques Maury, II, Parijs, Dalloz, 1960, 148-149; J. 

BOULANGER, "Notations sur le pouvoir créateur de la jurisprudence civile", Revue trimestrielle de droit 

civil 1961, (417) 428; M. VAN DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de 

philosophie du droit 1985, (209) 221-222; P. JESTAZ, "La jurisprudence: réflexions sur un malentendu", 

Recueil Dalloz 1987, (11) 12-13; F. VAN DER BURG, "De wil van de wetgever en de rechtsvormende taak 

van de rechter" in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en 

Nederland, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 55-56. 
473 O. DUPEYROUX, "La Jurisprudence, source abusive de droit" in X (ed.), Mélanges offerts à Jacques 

Maury, II, Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 373. De programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 

2004) bevatte een interpretatieve wetsbepaling, als reactie op het cassatiearrest van 16 januari 2004 waarin 

het Hof oordeelde dat het zevenjarige verblijf in de zin van artikel 12bis, §1, 3° van het wetboek van de 

Belgische nationaliteit geen wettig verblijf diende te zijn (Cass. 16 januari 2004, C.03.0370.F, 

www.juridat.be). Een gelijkaardig verhaal ligt aan de oorsprong van een bepaling in de programmawet van 6 

augustus 1993 (BS 9 augustus 1993), die als reactie op een cassatiearrest een korte verjaringstermijn invoerde 

voor de gezondheidssector met artikel 2277bis BW (Cass. 21 januari 1993, Rechtskundig Weekblad 1992-93, 

1248). Ook de wet van 4 januari 1960 tot interpretatie van artikel 918 BW (BS 11 januari 1960) was een 

reactie op het arrest van 20 januari 1950 (Cass. 20 januari 1950, Pasicrisie 1950, I, 333). De loodsenwet van 

30 augustus 1988 (wet van 30 augustus 1988 houdende wijziging van de wet van 3 november 1967 

betreffende het loodsen van zeevaartuigen, BS 17 september 1988) deed met terugwerkende kracht het 

cassatiearrest van 18 december 1983 met betrekking tot de aansprakelijkheid van de staat voor fouten in de 

loodsenbegeleiding teniet (Cass. 15 december 1983, Rechtskundig Weekblad 1984-85, 1247).  

Historische voorbeelden zijn te vinden in de wet van 15 augustus 1881 (BS 18 augustus 1881) betreffende de 

nationaliteit van in België geboren niet erkende kinderen, door het parlement aangenomen als reactie op 

cassatierechtspraak die de Belgische nationaliteit ontzegde aan een kind dat zich in die situatie bevond (Cass. 

31 mei 1881, Pasicrisie 1881, I, 292), en het arrest van 23 oktober 1890 (Cass. 23 oktober 1890, Journal des 

Tribunaux 1890, 1242) waarin het Hof de wetgever tot actie uitnodigde, wat resulteerde in de wet van 26 

december 1891 betreffende de oprichting van het kort geding in handelsaangelegenheden (BS 31 december 

1891, 3829). Een opstoot van formalisme in de schoot van het cassatiehof met het arrest van 14 december 

1923 (Cass. 14 december 1922, Pasicrisie 1923, I, 110), waarin het Hof een cassatieberoep niet-ontvankelijk 

verklaarde omdat de betekeningsakte van het cassatieberoep aan de verweerder in cassatie niet vermeldde dat 

de kopie van het cassatieberoep ondertekend was door een advocaat bij het Hof, werd door de wetgever 

beantwoord met een interpretatieve wet die zulke vermelding niet nodig achtte (verklarende wet van 7 juli 

1923 betreffende de rechtspleging in cassatie in burgerlijke zaken, BS 9 en 10 juli 1923, 3354). Vóór de wet 

van 7 juli 1865 het principe van de dubbele cassatie invoerde (oud artikel 1120 Ger.W.), ging de wetgever 

vaak middels interpretatieve wetten in tegen de zienswijze van het Hof. Zie voor enkele voorbeelden M. 

LECLERCQ, "Cour de cassation de Belgique. Audience solennelle de rentrée du 15 octobre 1869. Discours 

de M. le procureur général Leclercq", La Belgique Judiciaire 1869, (1425) 1425-1438. Bijkomende 

voorbeelden zijn te vinden in M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, 

Kluwer, 1979, 365-366.  

Voor voorbeelden uit Frankrijk, zie M. WALINE, "Le pouvoir normatif de la jurisprudence" in X (ed.), La 

technique et les principes du droit public. Etudes en l'honneur de Georges Scelle, II, Parijs, LGDJ, 1950, 625; 

M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. SUMMERS 

(eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 134-136. Een goede studie 
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afbakening dringt zich overigens niet op omdat de cassatierechter een confrontatie met de 

wetgever doorgaans uit de weg gaat en de nodige terughoudendheid aan de dag legt.475  

2.3.2.2 Rechtsvormende taak van nabij bekeken 

103. De praktijk bepaalt waar de demarcatielijn tussen de rechtsvormende rol van de 

wetgever en die van de cassatierechter zich bevindt. De open motivering van de 

Nederlandse Hoge Raad licht op dit vlak een tipje van de sluier op, die blijft hangen in het 

meer gesloten redeneerproces dat gangbaar is in het Belgische cassatiehof. 

2.3.2.2.1 De Hoge Raad der Nederlanden 

104. De Nederlandse cassatierechtspraak biedt een goed inzicht in de exacte 

bevoegdheidsverdeling tussen beide rechtsvormers, omdat de Hoge Raad in tegenstelling 

tot zijn Belgische evenknie expliciet overweegt wat tot zijn taak behoort en wat niet. De 

aanleiding daarvoor is dikwijls een vastgestelde onverenigbaarheid van het nationale recht 

met een verdragsbepaling (meestal het EVRM). De Nederlandse rechter is namelijk door 

artikel 94 van de Grondwet verplicht om in zulke gevallen het nationale wettelijke 

voorschrift buiten toepassing te laten. Dat leidt ertoe dat de rechter de aldus ontstane leemte 

moet opvullen, waarbij de vraag rijst of het voorzien in een oplossing tot de rechtsvormende 

taak van de rechter behoort of niet.476 Dit was een eerste keer aan de orde in een arrest van 

12 oktober 1984. Toen oordeelde de Hoge Raad dat het wegwerken van een verschil in 

behandeling tussen man en vrouw op verschillende wijzen kon geschieden. De keuze 

daartussen viel buiten de rechtsvormende taak van de rechter.477 In een beslissing van 12 

mei 1999 verwoordde de Hoge Raad deze afweging in volgende termen, nadat hij had 

vastgesteld dat een bepaalde wettelijke regeling een ongerechtvaardigde ongelijke 

behandeling als gevolg had: 

“Dat doet de vraag rijzen of de rechter de effectieve rechtsbescherming kan 

bieden door op andere wijze in het door de regeling veroorzaakte 

rechtstekort te voorzien dan wel of hij zulks vooralsnog aan de wetgever 

dient over te laten. In zodanige situaties dienen, met inachtneming van de 

aard van het rechtsgebied waar de vraag rijst, twee belangen tegen elkaar 

                                                 
van de wisselwerking tussen (cassatie)rechtspraak en de wetgever in Frankrijk is te vinden in het doctorale 

proefschrift van Delphine Lanzara: D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure 

actuelle, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ, 2017, 225-251. 
474 Cfr. M. TROPER, "What is interpretation of the law for the French judge?" in Y. MORIGAWA et al. 

(eds.), Interpretation of law in the age of enlightenment: from the rule of the king to the rule of law, New 

York, Springer, 2011, 145. 
475 Ernest Faye schreef hieromtrent in 1903 het volgende: “A raison même que ses arrêts échappent à tout 

contrôle, la Cour régulatrice a su, en tout temps, maintenir chez elle une discipline rigoureuse, évitant avec 

le même soin d’empiéter sur le pouvoir du législateur et sur celui des tribunaux, et se renfermant 

scrupuleusement dans les limites de ses attributions.” E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 

13. Het voorbeeld van de Belgische cassatiearrest inzake wrongful life-vorderingen (zie randnr. 117) 

illustreert die houding. 
476 Als de Hoge Raad die vraag ontkennend beantwoordt, ligt mogelijk een schending van artikel 13 EVRM 

voor. De rechter slaagt er dan niet in om in een “effective remedy” te voorzien. Zie S. MARTENS, "De 

grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter", Nederlands Juristenblad 2000, (747) 752-754. Cfr. de 

discussie omtrent de precieze verplichting vervat in artikel 4 C.civ.: als een rechter een vordering afwijst 

omdat de wet niet in een oplossing voorziet, maakt hij zich dan schuldig aan rechtsweigering? Zie randnr. 58. 
477 Hoge Raad (NL) 12 oktober 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4874, Nederlandse Jurisprudentie 1985, 230. 
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afgewogen te worden. Voor het zelf in het rechtstekort voorzien pleit dat de 

rechter daardoor aan de belanghebbende direct een effectieve bescherming 

kan bieden, maar ertegen pleit dat in de gegeven staatsrechtelijke 

verhoudingen de rechter bij zulk ingrijpen in een wettelijke regeling een 

terughoudende opstelling past.  

Deze afweging zal in het algemeen ertoe leiden dat de rechter aanstonds zelf 

in het rechtstekort voorziet indien zich uit het stelsel van de wet, de daarin 

geregelde gevallen en de daaraan ten grondslag liggende beginselen, of de 

wetsgeschiedenis, voldoende duidelijk laat afleiden hoe zulks dient te 

geschieden. In gevallen echter waarin verschillende oplossingen denkbaar 

zijn en de keuze daaruit mede afhankelijk is van algemene overwegingen 

van overheidsbeleid of belangrijke keuzes van rechtspolitieke aard moeten 

worden gemaakt, is aangewezen dat de rechter die keuze vooralsnog aan de 

wetgever laat, zulks zowel in verband met de in 3.14 bedoelde 

staatsrechtelijk gewenste terughoudendheid van de rechter als wegens zijn 

beperkte mogelijkheden op dit gebied.  

Niet uitgesloten is echter dat de afweging anders moet uitvallen ingeval de 

wetgever ermee bekend is dat een bepaalde wettelijke regeling tot een 

ongerechtvaardigde ongelijke behandeling in de zin van voormelde 

verdragsbepalingen leidt, maar nalaat zelf een regeling te treffen die de 

discriminatie opheft.”478 

De Hoge Raad laat hier duidelijk in zijn kaarten kijken. Hij zal pas rechtsvormend optreden 

wanneer voor de oplossing van een bepaald vraagstuk het bestaande wettelijke kader 

voldoende aanknopingspunten bevat die naar een duidelijk antwoord verwijzen.479 

Wanneer daarentegen het maken van bepaalde beleidskeuzes noodzakelijk is om in een 

oplossing te voorzien, is de wetgever aan zet. De Hoge Raad waarschuwt evenwel dat bij 

wetgevende inertie hij zich verplicht zou zien om toch op te treden.480 De judicial restraint 

                                                 
478 Hoge Raad (NL) 12 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2756, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.14 en 3.15. 
479 Cfr. Hoge Raad (NL) 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3081, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.8. De 

Hoge Raad gaat hiermee verder op de beslissing die het in 1959 wees: “dat echter het Hof door, na te hebben 

bevonden dat het door Quint gepretendeerde vorderingsrecht niet in een bepaald wetsartikel steun vindt, 

daaraan de gevolgtrekking te verbinden, dat aan Quint geen vorderingsrecht toekomt, een te enge uitlegging 

heeft gegeven aan de woorden “uit de wet”; dat uit deze woorden immers geenszins volgt, dat elke verbintenis 

rechtstreeks op enig wetsartikel moet steunen, doch daaruit slechts mag worden afgeleid, dat in gevallen die 

niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, de oplossing moet worden aanvaard, die in het stelsel van de wet 

past en aansluit bij de wèl in de wet geregelde gevallen.” Hoge Raad (NL) 30 januari 1959, 

ECLI:NL:HR:1959:AI1600, Quint/Te Poel, Nederlandse Jurisprudentie 1959, 548. 

Wanneer de Hoge Raad vaststelt dat de wetgeving een lacune bevat, zal het proberen dit euvel te verhelpen 

door op basis van de beleidslijnen die de bestaande wetsbepalingen aanreiken een oplossing te vinden. Zie 

bv. Hoge Raad (NL) 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2628, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.6; Hoge Raad 

(NL) 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2629, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.4.1 e.v. 

Zie voor meer voorbeelden R. DE GRAAFF, "Zestig jaar Quint/Te Poel: ruimte voor rechterlijke 

rechtsvorming in het verbintenissenrecht", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019, 10-11. 
480 Door eerst een schot voor de boeg te geven, wordt het latere optreden van de hoogste rechter in zekere zin 

gelegitimeerd. M. FETERIS, "Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever", RegelMaat 2018, (349) 355. 

Zie voor een gelijkaardige waarschuwing het arrest van 8 december 2017: “Voor ingrijpen van de rechter kan 

wel aanleiding bestaan indien de wetgever na kennisneming van dit arrest nalaat zelf een regeling te treffen 
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die de cassatierechter zichzelf dus oplegt op het vlak van rechtsvorming is eerder een 

beleidskeuze dan een vaststelling van onbevoegdheid. Dat blijkt duidelijk uit deze finale 

waarschuwing.481  

105. Het voorbeeld van het Taxibus-arrest van 22 februari 2002 illustreert hoe de Hoge 

Raad niet buiten de lijnen van de wetgever kleurt, maar binnen het bestaande kader wel een 

ruime invullingsbevoegdheid heeft. In deze zaak werd de Nederlandse Hoge Raad 

geconfronteerd met de vraag naar de vergoedbaarheid van de psychologische schade die 

een moeder had opgelopen nadat ze op bijzonder traumatisch wijze geconfronteerd werd 

met het plotse overlijden van haar vijfjarige dochter.482  

De Hoge Raad overwoog dat een vordering tot vergoeding van het verdriet dat de 

nabestaanden ondervinden als gevolg van het overlijden van iemand met wie zij een nauwe 

band hadden, in het bestaande wettelijke kader niet mogelijk was. Artikel 6:108 BW 

voorzag immers slechts in de mogelijkheid tot vergoeding van vermogensschade voor de 

nabestaanden van een overledene en sloot dus een vergoeding voor immateriële schade 

wegens het overlijden van een dierbare uit. Artikel 6:95 BW bepaalde bovendien dat 

immateriële schade slechts kan worden vergoed voor zover de wet daarin voorziet. Moest 

de Hoge Raad dan maar uit eigen beweging een dergelijk vergoedingsrecht in het leven 

roepen? De cassatierechter overwoog het volgende:  

“Hoewel deze bepaling [artikel 6:108 BW] van tamelijk recente datum is, 

kan er grond bestaan om de redenen die tot de daarin neergelegde regeling 

van de schadevergoeding hebben geleid, te heroverwegen. Niet uitgesloten 

is dat het wettelijk stelsel onvoldoende tegemoet komt aan de 

maatschappelijk gevoelde behoefte om aan degenen die in hun leven de 

ernstige gevolgen moeten ondervinden van het overlijden van een persoon 

tot wie zij - zoals hier - in een affectieve relatie hebben gestaan, enige vorm 

van genoegdoening te verschaffen. Het gaat echter de rechtsvormende taak 

van de rechter te buiten te dezer zake in afwijking van het wettelijk stelsel 

zonder meer een vergoeding toe te kennen. In de eerste plaats zou immers 

opnieuw een, aan de wetgever voorbehouden, afweging moeten worden 

gemaakt van de voor- en nadelen die aan het huidige stelsel verbonden zijn. 

Voorts vergt een herziening van het bestaande stelsel een afbakening van de 

gevallen waarin een vergoeding passend wordt gevonden en een concrete 

aanwijzing van de personen aan wie een dergelijke vergoeding toekomt. Ten 

slotte is het ook aan de wetgever te beoordelen of, en zo ja in hoeverre, aan 

de toekenning van een dergelijke vergoeding financiële grenzen gesteld 

                                                 
die de discriminatie opheft.” Hoge Raad (NL) 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3081, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.8. Zie ook Hoge Raad (NL) 20 juni 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1998, 

799. 
481 S. MARTENS, "De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter", Nederlands Juristenblad 2000, 

(747) 751. 
482 Hoge Raad (NL) 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356, www.rechtspraak.nl. 
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moeten worden in verband met de consequenties die daaraan kunnen zijn 

verbonden.”483 

Het Nederlandse hoogste rechtscollege zag af van de toekenning van een vergoeding 

wegens affectieschade omdat dit botste op de grenzen van zijn rechtsvormende taak.484 Wel 

aanvaardde de Hoge Raad de mogelijkheid van een schadevergoeding wegens geestelijk 

letsel ten gevolge van een hevige emotionele schok veroorzaakt aan een ander dan het 

directe slachtoffer van de onrechtmatige daad. Een rechtsgrond voor de vergoedingsplicht 

van deze “shockschade” vond hij in artikel 6:106, lid 1, aanhef en onder b BW, dat bepaalt 

dat de gelaedeerde schadevergoeding toekomt wanneer hij lichamelijk letsel heeft 

opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is 

aangetast. De Hoge Raad riep aldus de schadepost van shockschade485 in het leven, die 

voordien enkel een papieren bestaan kende in de rechtsleer en in bepaalde parlementaire 

stukken.486 De cassatierechter bleef met deze beslissing binnen de krijtlijnen die de 

wetgever uittekende, maar voerde binnen de grenzen van het wettelijke kader wel een 

belangrijke nieuwe ontwikkeling door.  

106. De praktijk heeft de grenzen van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad 

opgehelderd, al is het maken van een precieze bevoegdheidsverdeling nog steeds moeilijk. 

Vallen buiten die grenzen: het voorzien in generieke uitzonderingen op de wettelijke 

regeling inzake krediettransacties of kredietovereenkomsten voor bepaalde 

telefoonabonnementen,487 het openstellen van rechtsmiddelen,488 het uitbreiden van de 

parlementaire immuniteit tot derden die bijstand verlenen aan parlementsleden,489 het 

bijstellen van de bevoegdheidsafbakening tussen de bestuursrechter en de burgerlijke 

rechter,490 het uitbreiden van de wettelijke categorie van spreekgerechtigde slachtoffers491 

en het maken van een keuze tussen de alternatieven voor het regelen van niet-

overdraagbaarheidsclausules.492 Het bieden van rechtsherstel wegens een inbreuk op artikel 

1 van het eerste protocol bij het EVRM (het recht op eigendom) noodzaakt het afwegen 

                                                 
483 Hoge Raad (NL) 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.2. 
484 Zie in dezelfde zin Hoge Raad (NL) 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5; Hoge Raad (NL) 18 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4937, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.3. 
485 Als voorwaarden stelde de Hoge Raad enerzijds dat de gelaedeerde rechtstreeks het ongeval moet 

waarnemen of direct geconfronteerd worden met de ernstige gevolgen ervan, en dat deze aanleiding moet 

geven tot een psychiatrisch erkend ziektebeeld. De fout die tot de schadevergoeding aanleiding geeft, ligt in 

het veroorzaken van een hevige emotionele schok. Zie Hoge Raad (NL) 22 februari 2002, 

ECLI:NL:HR:2002:AD5356, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.3. 
486 Zie de verwijzingen in de conclusie van advocaat-generaal Luc Strikwerda. Hoge Raad (NL) 22 februari 

2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356, www.rechtspraak.nl, concl. L. Strikwerda, r.o. 15. 
487 Hoge Raad (NL) 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.7. 
488 In verband met het cassatieberoep, zie Hoge Raad (NL) 15 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5531, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3; Hoge Raad (NL) 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1277, www.rechtspraak.nl, 

r.o. 3.2. In verband met het hoger beroep, zie Hoge Raad (NL) 9 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ6526, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3. 
489 Hoge Raad (NL) 28 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1544, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.4. 
490 Hoge Raad (NL) 17 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3880, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.4. 
491 Hoge Raad (NL) 2 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5402, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6.2. 
492 Hoge Raad (NL) 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, Coface Finanz GMBH/Intergamma BV, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.2. 
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van de belangen van verhuurders, huurders en het algemene belang, waarbij met name ook 

dient te worden bepaald wie de kosten van het rechtsherstel dient te dragen. Een beslissing 

hierover vergt politieke keuzes en behoort daarom niet tot de rechtsvormende taak van de 

rechter.493  

Het aanpassen van het bedrag waartoe de aansprakelijkheid beperkt blijft ex artikel 8:893, 

eerste lid BW aan de geldontwaarding,494 het bepalen dat de curator moet worden gehoord 

bij het vaststellen van zijn salaris495 en het bieden van rechtsherstel na het vaststellen van 

een ongerechtvaardigde verschillende fiscale behandeling, die erin bestaat het bedrag van 

de verschuldigde belasting bij te stellen,496 behoren wel tot de rechtsvormende taak van de 

Hoge Raad. In die gevallen motiveert de Hoge Raad zijn oplossing steeds met verwijzingen 

naar analoge oplossingen vervat in andere wetsbepalingen497 of in een neergelegd 

wetsvoorstel.498 

107. Wanneer de Hoge Raad gebreken vaststelt in het recht maar niet zelf in een oplossing 

kan voorzien, nodigt hij de wetgever uit om aan die gebreken te verhelpen. Sinds 2017 doet 

de Hoge Raad dat zonder schroom.499 Een voorbeeld is te vinden in het arrest van 4 april 

2017, waarin de Raad een uitgewerkte oplossing biedt voor het probleem van 

verenigbaarheid van het onderzoek van een smartphone door de politie met artikel 8 

EVRM. De hoogste rechter wijst daarbij uitdrukkelijk op het ontbreken van een wettelijk 

regeling voor deze problematiek.500 Een ander voorbeeld betreft de vraag naar het horen 

van anonieme getuigen in het bestuursrecht, waarbij de Hoge Raad overwoog dat het geven 

van een antwoord hierop wellicht tot het domein van de wetgever behoort. Dat weerhield 

de cassatierechter er niet van om er kort zijn licht over te laten schijnen.501 

108. Zoals hij in zijn arrest van 12 mei 1999 waarschuwde, kan het achterwege blijven van 

enig wetgevend initiatief voor de Hoge Raad de aanleiding vormen om zijn standpunt 

omtrent de toelaatbaarheid van zijn tussenkomst te wijzigen.502 Dit bewijst de 

cassatierechtspraak in verband met de rechtsbijstand bij een politieverhoor gewezen in 

navolging van het Salduz-arrest van het EVRM.503 De Hoge Raad leidde uit deze 

rechtspraak af dat een verdachte die door de politie is aangehouden, aan artikel 6 EVRM 

een aanspraak op rechtsbijstand kan ontlenen die inhoudt dat hem voorafgaand aan het 

verhoor door de politie de mogelijkheid wordt geboden een advocaat te raadplegen. Het 

                                                 
493 Hoge Raad (NL) 29 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9232, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4. 
494 Hoge Raad (NL) 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.11.1 en 3.11.2. 
495 Hoge Raad (NL) 12 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3364, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.2. 
496 Hoge Raad (NL) 17 augustus 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2286, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.7. 
497 Hoge Raad (NL) 1 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8717, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.4. 
498 Hoge Raad (NL) 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2471, Nederlandse Jurisprudentie 1999, 96, r.o. 

3.5. 
499 Voordien waren wel twijfels over het opportuniteitsgehalte van dergelijke aansporingen. Zie M. FETERIS, 

"Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever", RegelMaat 2018, (349) 351-355. 
500 Hoge Raad (NL) 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.6 e.v. 
501 Hoge Raad (NL) 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2986, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.5-2.3.6. Zie 

ook Hoge Raad (NL) 10 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:942, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.10.6; Hoge Raad 

(NL) 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.4. 
502 Zie voor een ander voorbeeld Hoge Raad (NL) 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2614, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.9-3.10. 
503 EHRM 28 november 2008, nr. 36391/02, Salduz/ Turkije, hudoc.echr.coe.int. 
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opstellen van een algemene regeling van de rechtsbijstand met betrekking tot het 

politieverhoor vond de Raad – mede gelet op de beleidsmatige, organisatorische en 

financiële aspecten daarvan – zijn rechtsvormende taak te buiten gaan.504 Vijf jaar later 

hield de Hoge Raad met zijn arrest van 1 april 2014 aan die overweging vast. Hij voegde 

er wel aan toe dat de wetgever voortvarendheid aan de dag mag leggen om in een dergelijke 

regeling te voorzien; zo niet zou hij bij een toekomstig geval tot een andere afweging 

kunnen komen.505 In een arrest van 22 december 2015 stelde de cassatierechter vast dat de 

wetgever nog steeds geen actie ondernomen had. Aangespoord door een intussen verder 

verfijnde EHRM-rechtspraak op dit vlak, ging het hoogste rechtscollege over tot het stellen 

van een algemene regel: “de Hoge Raad [gaat er] voortaan van uit dat een aangehouden 

verdachte het recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens zijn verhoor door de politie, 

behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken.”506 Dat de 

richtlijn met betrekking tot recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures in het kader 

van een Europees aanhoudingsbevel507 binnen afzienbare termijn in de Nederlandse 

wetgeving ging geïmplementeerd zijn (uiterlijk op 27 november 2016), zag de Hoge Raad 

als een indicatie dat de eerder gesignaleerde beleidsmatige, organisatorische en financiële 

keuzes inmiddels waren gemaakt. Niets stond dus het bepalen van een algemene regel in 

de weg. De Hoge Raad oordeelde later dat deze regel zonder terugwerkende kracht vanaf 

de datum van het arrest, zijnde 22 december 2015, van kracht was.508  

109. Soms legt de Hoge Raad de wetgever ook een deadline op. In een uitspraak van 5 juli 

2016 kwam de vraag aan bod of het opleggen van een levenslange gevangenisstraf 

verenigbaar is met artikel 3 EVRM. De Hoge Raad oordeelde dat dit niet het geval is, maar 

stelde ook vast dat de verantwoordelijke staatssecretaris een maand voordien een initiatief 

had ontplooid om aan die bezwaren tegemoet te komen.509 Hij besloot daarom om in 

afwachting van het resultaat van dit initiatief de zaak met meer dan een jaar uit te stellen 

tot 5 september 2017. Een jaar later stelde het hoogste rechtscollege vast dat de in tussentijd 

uitgewerkte wettelijke regeling beantwoordde aan de vereisten van artikel 3 EVRM.510 

2.3.2.2.2 Het Belgische Hof van Cassatie 

110. Hoe liggen de zaken in België? Over het algemeen zwijgt het Hof van Cassatie over 

de reikwijdte van zijn rechtsvormende opdracht.511 De zeldzame keren dat de Belgische 

cassatierechter zich er wel over uitspreekt, ligt zijn zienswijze in lijn met die van zijn 

Nederlandse evenknie. In het licht van een door het Grondwettelijk Hof vastgestelde 

ongrondwettige lacune in de wetgeving, verklaarde het Belgische cassatiehof dat de rechter 

                                                 
504 Hoge Raad (NL) 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.4.  
505 Hoge Raad (NL) 1 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:770, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.5.3 en 2.5.4. 
506 Hoge Raad (NL) 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, www.rechtspraak.nl, r.o. 6.3. 
507 Richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 

2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van 

een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de 

vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de 

vrijheidsbeneming, PbEU L 294. 
508 Hoge Raad (NL) 6 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2019, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.5. 
509 Hoge Raad (NL) 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4-3.5. 
510 Hoge Raad (NL) 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6. 
511 W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 122. 
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deze lacune niet mag aanvullen wanneer dit de invoering van een volledig nieuwe 

procesregeling,512 het maken van keuzes die aan de wetgever voorbehouden zijn513 of het 

opnieuw afwegen van maatschappelijke belangen514 zou vereisen.515 Als het kader van de 

bestaande wettelijke bepalingen dit toelaat, mag en moet een rechter de lacune aanvullen.516 

111. Bij de beoordeling omtrent de noodzaak van het stellen van een prejudiciële vraag aan 

het Grondwettelijk Hof met betrekking tot een leemte in de wetgeving, hanteert het 

cassatiehof een gelijkaardige maatstaf. De cassatierechter zal de prejudiciële vraag slechts 

stellen wanneer hij in staat zou zijn om deze leemte te verhelpen zonder tussenkomst van 

de wetgever.517 Wanneer het opvullen van een leemte het bepalen van de modaliteiten van 

een nieuwe regeling518 of een nieuwe afweging van maatschappelijke belangen519 zou 

vereisen, of wanneer de Grondwet bepaalt dat alleen de wet een belastingvrijstelling kan 

verlenen,520 bestaat er dus geen grond om de opgeworpen prejudiciële vraag te stellen. 

Hiermee erkent het Hof van Cassatie impliciet zijn bevoegdheid om in bepaalde gevallen 

wettelijke lacunes op te vullen. Ook cassatiemagistraten geven aan dat de Belgische 

zienswijze aansluit bij de Nederlandse praktijk: Ernest Krings hield voor dat de taak van 

                                                 
512 Zie bv. Cass. 17 januari 2008, Rechtskundig Weekblad 2008-09, 1184; Cass. 14 oktober 2008, 

P.08.1329.N, www.juridat.be; Cass. 25 november 2008, P.07.0345.N, www.juridat.be; Cass. 22 december 

2009, P.09.1256.N, www.juridat.be.  

Tussen verschillende secties van het Hof kan er soms onenigheid bestaan of een lacune al dan niet kan worden 

ingevuld. Zie randnr. 197, voetnoot 1002. 
513 Cass. 2 september 2009, P.09.0458.F, www.juridat.be; Cass. 26 januari 2011, P.11.0035.F, 

www.juridat.be. 

In het arrest van 23 november 2012 oordeelde het Hof dat de appelrechters de vastgestelde ongrondwettigheid 

niet konden verhelpen, omdat dit op verschillende wijzen kon gebeuren. Cass. 23 november 2012, 

F.11.0050.N, www.juridat.be. 
514

 Cass. 3 november 2008, S.07.0013.N, Nieuw Juridisch Weekblad 2009, 360; Cass. 29 september 2011, 

C.09.0570.N, www.juridat.be. Cfr. Hoge Raad (NL) 16 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, Nederlandse 

Jurisprudentie 1987, 251. 
515 Volgens het Grondwettelijk Hof mag de rechter een lacune opvullen wanneer het Grondwettelijk Hof die 

in voldoende precieze en volledige bewoordingen heeft vastgesteld om toe te laten dat de in het geding zijnde 

bepaling wordt toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (GwH 31 juli 2008, 

nr. 111/2008, www.const-court.be, r.o. B.10). Het Grondwettelijk Hof is duidelijk minder streng dan het 

cassatiehof wat betreft de bevoegdheid van de rechter om wettelijke leemten op te vullen. Enkel de 

duidelijkheid van de formulering van de ongrondwettigheid door het Grondwettelijk Hof zelf is in dit 

criterium relevant, niet de vraag of de rechter zich hiermee op het terrein van de wetgever begeeft. 

De overwegingen van het Hof van Cassatie omtrent de reikwijdte van zijn taak zijn niet beperkt tot die zaken 

waarin het Grondwettelijk Hof voordien de ongrondwettigheid van een lacune in de wetgeving vaststelde. 

Zie bv. Cass. 14 juni 2013, C.13.0170.N, www.juridat.be.  
516 Cass. 4 september 2015, F.14.0128.F, www.juridat.be; Cass. 5 februari 2016, C.15.0011.F, 

www.juridat.be; Cass. 16 november 2017, F.15.0034.N, www.juridat.be; Cass. 23 maart 2018, F.17.0065.F, 

www.juridat.be. 
517 Cass. 27 april 2007, D.06.0010.N, www.juridat.be; Cass. 10 maart 2008, S.06.0061.N, onuitg; Cass. 4 

maart 2010, C.08.0032.N-C.08.0033.N-C.08.0037.N, www.juridat.be; Cass. 14 augustus 2012, P.12.1293.N, 

www.juridat.be. Zie M. TRAEST, "Over het stilzwijgen van de wet en de verplichting voor het Hof van 

Cassatie om prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof", Rechtskundig Weekblad 2008-09, 

(306) 308-309. Deze voorwaarde bevindt zich niet in artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 

het Grondwettelijk Hof (BS 7 januari 1989) en is dus op zichzelf een creatie van het cassatiehof. Zie I. 

VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre 

Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1085. 
518 Cass. 11 december 2008, C.07.0333.F, www.juridat.be; Cass. 15 mei 2015, C.12.0568.N, www.juridat.be. 
519 Cass. 11 januari 2016, C.15.0095.N, www.juridat.be. 
520 Cass. 13 november 2014, F.13.0145.F, www.juridat.be. 
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het Hof ophoudt en de taak van de wetgever begint op het moment dat bepaalde keuzes 

zich opdringen die uiteindelijk een politiek of zelfs ideologisch gevolg zouden kunnen 

hebben.521 

112. De Hoge Raad vertoont duidelijk meer daadkracht dan het Belgische Hof van Cassatie, 

maar dat is ook te wijten aan de Belgische tweedeling tussen cassatierechter en 

Grondwettelijk Hof die Nederland niet kent. De in het oog springende conflicten met de 

wetgever situeren zich hoofdzakelijk in de rechtspraak van dit laatste rechtscollege.522 

2.3.2.3 Casus: de wrongful life-vorderingen in Nederland, België en Frankrijk 

113. Een voorbeeld moet illustreren hoe de relatie tussen de wetgever en de cassatierechter 

zich in de praktijk soms uitspeelt. De behandeling van wrongful life-vorderingen vormt op 

dit vlak een dankbaar studieobject. Deze problematiek stelde zich zowel in Frankrijk, 

België als Nederland en bevindt zich op het snijvlak tussen recht en politiek: enerzijds 

betreffen deze vorderingen een juridisch vraagstuk dat naar de kern van het 

aansprakelijkheidsrecht gaat en dus tot het vertrouwde terrein van de cassatierechter 

behoort; anderzijds snijdt dit thema een maatschappelijk en dus ook politiek gevoelig 

onderwerp aan. De wijze waarop dit vraagstuk in elk van deze drie landen een oplossing 

kreeg, leert iets over de verhoudingen tussen de wetgever en de cassatierechter. Deze 

moeilijke juridische vragen met een belangrijke ethische component523 kwamen zowel in 

de Franse, de Nederlandse als de Belgische cassatierechtspraak aan bod.  

114. Een wrongful life-vordering is een vordering waarbij een kind dat met een aangeboren 

handicap is geboren, de medische hulpverlener aansprakelijk stelt omdat zonder zijn fout 

die erin bestaat de handicap niet een in prenatale fase te hebben ontdekt, hij of zij niet zou 

geboren zijn. De ouders zouden met die wetenschap immers besloten hebben tot een 

zwangerschapsafbreking. De medische fout bestaat er dus niet in de handicap te hebben 

veroorzaakt, maar wel deze niet (tijdig) te hebben ontdekt. De schade die het gevolg is van 

deze fout bestaat dan uit de toekomstige kosten van levensonderhoud die met het leven met 

een handicap gepaard gaan. Deze vordering is te onderscheiden van de wrongful birth-

vordering, die uitgaat van de ouders van het kind ter vergoeding van de bijkomende kosten 

waarmee zij worden geconfronteerd.  

Wrongful life-vorderingen brengen een aantal prangende juridische, ethische en 

maatschappelijke vragen met zich mee. Een eerste dilemma vormt de schadebepaling.524 

                                                 
521 E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming (slot)", 

Rechtskundig Weekblad 1990-91, (345) 358. 
522 Cfr. de deadline die het Grondwettelijk Hof de wetgever oplegde om de verschillende behandeling tussen 

bedienden en arbeiders weg te werken (GwH 7 juli 2011, nr. 125/2011, www.const-court.be). Toen deze 

kwestie een eerste maal op het bord van dit rechtscollege belandde, oordeelde het Arbitragehof nog dat dit 

onderscheid niet het gelijkheidsbeginsel schond, waarbij het expliciet overwoog dat het verschil in 

behandeling tussen arbeiders en bedienden niet van de ene op de andere dag kan worden weggewerkt 

(Arbitragehof 8 juli 1993, nr. 56/1993, www.const-court.be, r.o. B.6.3.1). 
523 Zie voor een studie van dit aspect J.-M. PIRET, "'Wrongful life' en de zaak Rukiyé: heeft een genetisch 

zwaar beschadigde foetus een in rechte beschermd belang bij zijn eigen abortus?", Nieuw Juridisch Weekblad 

2011, (354) 354-365. 
524 R. KRUITHOF, "Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind?", Rechtskundig 

Weekblad 1986-1987, (2737) 2751; C. KORTMANN, "Geld voor leven: schadevergoeding voor 'niet beoogd' 
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Traditioneel vindt die plaats door een vergelijking te maken tussen de reële en 

hypothetische toestand van het slachtoffer, van elkaar gescheiden door het plaatsgrijpen 

van de fout. De schade bestaat dan uit het nadelige verschil tussen beide situaties. De 

vergelijking moet hier dus gemaakt worden tussen het leven met een handicap en het niet-

bestaan. Die laatste toestand is niet waarneembaar en al zeker niet kwantificeerbaar. Wat 

is namelijk de waarde van het leven? Is het niet-bestaan verkiesbaar boven het leven met 

een handicap? Wat zegt het antwoord op die vraag over de maatschappelijke visie op 

personen met een beperking? Ontkent het kind zijn eigen bestaansrecht niet door deze 

vordering in te stellen? De grondslag van de vordering stelt een tweede dilemma. Beging 

de medische hulpverlener een contractuele wanprestatie tegenover het nog niet geboren 

kind? Of kent de vordering van het kind een buitencontractuele grondslag?525 Heeft het 

kind een (indirect) recht op abortus?526 Een derde vraagstuk is het causaal verband tussen 

fout en schade. De medische fout heeft immers de handicap niet veroorzaakt: ook zonder 

de fout zou het kind met een handicap ter wereld zijn gekomen.  

In wat volgt treden deze zaken voor het voetlicht, met een focus op de wisselwerking tussen 

wetgever en rechter eerder dan op het aansprakelijkheidsrecht. 

2.3.2.3.1 Frankrijk: de affaire Perruche 

115. Toen mevrouw Perruche zwanger was van haar tweede kind, kreeg haar dochter 

rubella. Het oplopen van deze ziekte tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap 

kan bijzonder ernstige gevolgen voor het ongeboren kind met zich meebrengen. Bij een 

medische consultatie gaf de vrouw aan een abortus te wensen indien ze besmet was. Een 

medisch onderzoek bleek negatief. Na de bevalling bleek evenwel dat in dit medisch 

onderzoek een fout was geslopen: mevrouw Perruche had wel een besmetting opgelopen, 

met als gevolg dat haar zoon met een handicap ter wereld kwam.  

Nadat het hof van beroep van Parijs en, na cassatie, dat van Orléans de wrongful life-claim 

ongegrond hadden bevonden, oordeelde de Cour de cassation in verenigde kamers in zijn 

arrest van 17 november 2000 in tegengestelde zin.527 Volgens het Hof waren er geen 

bezwaren tegen een wrongful life-vordering in het Franse recht. Deze beslissing leidde tot 

heel wat consternatie in de publieke opinie, maar het cassatiehof hield in latere rechtspraak 

het been stijf.528 Als gevolg daarvan zag de “anti-Perruche” wet het levenslicht.529 Die wet 

bepaalde in zijn eerste artikel onder meer: “Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul 

fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut 

obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le 

                                                 
leven" in C. KORTMANN en B. HAMEL (eds.), Wrongful Birth en Wrongful Life, Deventer, Kluwer, 2004, 

16-17. 
525 Zie R. KRUITHOF, "Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind?", Rechtskundig 

Weekblad 1986-1987, (2737) 2741-2742. 
526 C. KORTMANN, "Geld voor leven: schadevergoeding voor 'niet beoogd' leven" in C. KORTMANN en 

B. HAMEL (eds.), Wrongful Birth en Wrongful Life, Deventer, Kluwer, 2004, 14-15. 
527 Cass. (FR) 17 november 2000, nr. 99-13.701, www.legifrance.gouv.fr. 
528 Cass. (FR) 13 juli 2001, nr. 98-19.190, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 28 november 2001, nr. 00-

14.248, www.legifrance.gouv.fr. 
529 Wet nr. 2002-303 van 4 maart 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 

JORF 5 maart 2002, 4118. 
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handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de 

l'atténuer.”530 De wetgever plaatste de Cour de cassation aldus buitenspel. De 

retroactiviteit waarmee de wet was bekleed, werd nadien succesvol op de korrel genomen 

voor het EHRM.531  

2.3.2.3.2 Nederland: de zaak Baby Kelly 

116. Tijdens haar zwangerschap vroeg een vrouw aan een verloskundige of een nader 

onderzoek van de vrucht nodig was, gelet op een familiale geschiedenis van ernstige 

erfelijke afwijkingen. De verloskundige beantwoordde deze vraag negatief. De 

professionele standaarden vereisten in dergelijk geval evenwel een zorgvuldige 

familieanamnese. Na de bevalling bleek dat het kind geestelijk en fysiek gehandicapt was 

ten gevolge van een chromosomale afwijking. De ouders vorderden de vergoeding van 

materiële en immateriële schade zowel in eigen naam als in naam van hun kind. Nadat het 

gerechtshof de vorderingen over de volledige lijn had toegekend,532 handhaafde de Hoge 

Raad die uitspraak in een bijzonder lijvig gemotiveerd arrest van 18 maart 2005.533 Net 

zoals in Frankrijk deed deze uitspraak stof opwaaien.534 Een politiek initiatief bleef evenwel 

uit: de Nederlandse regering gaf in het parlement aan geen stappen te zullen ondernemen 

tegen deze beslissing.535 

2.3.2.3.3 België 

117. De Belgische situatie is bijzonder. Wetgeving gaat hier namelijk de 

cassatierechtspraak vooraf. Duidelijk geïnspireerd op de Franse “anti-Perruche” wet, 

bepaalde de wetgever in artikel 5, §2 van de wet van 15 mei 2007536 het volgende:  

“Niemand kan schadevergoeding vorderen enkel wegens het feit dat hij 

geboren is. De persoon die als gevolg van het verlenen van gezondheidszorg 

met een handicap is geboren, kan een schadevergoeding verkrijgen als de 

zorg de handicap heeft veroorzaakt of verergerd, of als de zorg het niet heeft 

mogelijk gemaakt om maatregelen te nemen om deze handicap te 

verminderen. Indien de ouders van een kind dat als gevolg van een zware of 

opzettelijke fout van de zorgverlener met een handicap is geboren die niet 

tijdens de zwangerschap werd ontdekt, schade lijden in de zin van deze wet, 

kunnen zij een vergoeding vorderen voor hun schade. Die schade kan niet 

de bijzondere kosten omvatten die tijdens het leven van het kind uit deze 

handicap voortvloeien.” 

                                                 
530 Deze bepaling is nu terug te vinden in artikel L. 114-5 Code de l'action sociale et des familles. 
531 EHRM 6 oktober 2005, nr. 11810/03, Maurice/ Frankrijk, hudoc.echr.coe.int; EHRM 6 oktober 2005, nr. 

1513/03, Draon/ Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 
532 Gerechtshof 's-Gravenhage 26 maart 2003, ECLI:NL:GHSGR:2003:AF626, www.rechtspraak.nl. 
533 Hoge Raad (NL) 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213, www.rechtspraak.nl. 
534 Zie voor een overzicht van de maatschappelijke reacties C. STOLKER en M. SOMBROEK-VAN 

DOORM, "De wrongful life-vordering: schadevergoeding of euthanasie?", Nederlands Tijdschrift voor 

Burgerlijk Recht 2003, (496) 496-498. 
535 Kamerstukken II, 29 323, nr. 11, 4. 
536 Wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, BS 6 juli 

2007. 
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Deze wet is evenwel nooit in werking getreden. De wet van 31 maart 2010537 schafte de 

wet uiteindelijk af, nam veel van zijn inhoud over maar liet de bepaling over wrongful life 

achterwege. Dit gebeurde wellicht bewust.538 

Wrongful life-vorderingen verschenen kort na de eeuwwisseling voor de Belgische 

rechtbanken. Vaak werden die vorderingen (deels) gegrond bevonden.539 In antwoord op 

die rechtspraak werd een wetsvoorstel om dergelijke vorderingen onmogelijk te maken 

opnieuw ingediend.540 Dit verviel echter wegens de ontbinding van de Kamer. De zaak die 

aanleiding gaf tot het eerste cassatiearrest in deze materie had betrekking op een te laat 

vastgestelde afwijking van de vrucht na een eerste foutieve diagnose. De ouders misten 

hierdoor de mogelijkheid tot een vroegtijdige zwangerschapsafbreking. Advocaat-generaal 

André Van Ingelgem concludeerde tot de verbreking van het arrest dat de wrongful life-

vordering had toegekend, met verwijzing naar buitenlandse rechtspraak, doctrine, de wet 

van 15 mei 2007 en het latere wetsvoorstel. Volgens de advocaat-generaal is de vergelijking 

van het leven met een handicap met een toestand van niet-bestaan niet alleen onmogelijk, 

maar dwingt die vergelijking het kind bovendien om zijn eigen bestaansrecht te 

                                                 
537 Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, BS 2 april 

2010.  
538 Volksvertegenwoordiger Koen Bultinck kaartte dit aan, maar kreeg geen antwoord op zijn vraag. 

Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, Verslag namens de 

commissie, Parl.St. Kamer 2009-10, nr. 52-2240/6, 73. 
539 Rb. Brussel 7 juni 2002, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2002, 483; Rb. Brussel 21 april 2004, 

Journal des Tribunaux 2004, 716; Rb. Kortrijk 18 februari 2010, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2011-12, 

198; Brussel 25 mei 2010, Revue générale des assurances et des responsabilités 2010, nr. 14674 ; Brussel 21 

september 2010, Revue générale des assurances et des responsabilités 2010, nr. 14675; Gent 3 november 

2011, Rechtskundig Weekblad 2012-13, 1308; Gent 13 november 2014, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 

2016-17, 109. De rechters verwijzen hierbij vaak naar de Franse cassatierechtspraak, ook nadat die door de 

“anti-Perruche” wet buitenspel werd geplaatst. De duidelijke wens van de wetgever, zoals die blijkt uit de 

wet van 15 mei 2007, werd genegeerd. 

Eén (gepubliceerd) arrest ging de andere kant uit. Zie Bergen 12 oktober 2012, Tijdschrift voor 

gezondheidsrecht 2014-15, 172. 
540 Wetsvoorstel (D. BACQUELAINE) van 3 februari 2012 tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een 

artikel 1383bis waarin wordt gepreciseerd dat iemands geboorte op zich niet als schade kan worden 

aangemerkt, Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-2032/1, 4. 

Daniel Bacquelaine had dit wetsvoorstel al eerder ingediend, namelijk op 17 januari 2002. Daarin heeft 

Bacquelaine het over de “dwalingen van de Franse rechtspraak”. De “anti-Perruche” wet was toen nog niet 

aangenomen door het Franse parlement. Wetsvoorstel (D. BACQUELAINE) van 17 januari 2002 tot 

invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1383bis waarin wordt gepreciseerd dat iemands geboorte 

op zich niet als schade kan worden aangemerkt, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 50-1596/1. 

In de Senaat werden gelijkaardige voorstellen ingediend: wetsvoorstel (A. DESTEXHE, J. LEDUC, J. 

D’HOOGHE en C. NYSSENS) van 16 januari 2002 tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk 

Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van 

geboren te zijn, in op te nemen, Parl.St. Senaat 2001-02, nr. 2-1013/1; wetsvoorstel (M. DE 

SCHAMPELAERE) van 31 augustus 2004 tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 

teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te 

zijn, in op te nemen, Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-839/1; wetsvoorstel (B. LAEREMANS, J. CEDER en A. 

VAN DERMEERSCH) van 16 maart 2011 tot regeling van schadevergoeding toegekend bij 

aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven, Parl.St. Senaat 2010-11, nr. 5-

845/1. Deze wetsvoorstellen vervielen telkens wegens de ontbinding van de Kamers. 

Op 7 oktober 2014, slechts enkele weken voor het cassatiearrest van 14 november 2014, werd dit voorstel 

opnieuw ingediend. Wetsvoorstel (D. BACQUELAINE, PH. PIVIN en Ph. GOFFIN) van 7 oktober 2014 tot 

invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1383bis waarin wordt gepreciseerd dat iemands geboorte 

op zich niet als schade kan worden aangemerkt, Parl.St. Kamer BZ 2014, nr. 54-0398/1. 
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ontkennen.541 Het Hof volgde in voltallige zitting die zienswijze door te beslissen dat er 

geen vergoedbare schade bestaat in de zin van de artikelen 1382 en 1383 BW wanneer de 

vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een 

persoon en zijn niet-bestaan.542 Er is volgens het Hof geen referentiepunt en dus geen 

voorafgaande toestand die kan worden hersteld. De proponenten van het hanteren van een 

meer abstract schadebegrip, dat in navolging van de Franse cassatierechtspraak zou uitgaan 

van de vergelijking tussen het leven met en het leven zonder een handicap, eerder dan het 

leven met een handicap en het niet-leven,543 haalden hun slag niet thuis. 

2.3.2.3.4 Analyse 

118. Wat verklaart het verschil tussen de Nederlandse en Franse cassatierechtspraak die de 

wrongful life-vordering inwilligen en de Belgische cassatierechtspraak die dergelijke 

vorderingen in de weg staat?544 Nuanceverschillen in het aansprakelijkheidsrecht bieden 

een verklaring. De sleutel ligt misschien in het al dan niet erkennen van een abstract 

schadebegrip. Artikel 6:97 BW, dat bepaalt dat de schade begroot moet worden op een 

wijze die met de aard van de schade in overeenstemming is, biedt de Nederlandse rechter 

een wettelijk ankerpunt dat zijn Belgische collega niet heeft.545 Dat argument lijkt op het 

eerste gezicht overtuigend, maar is het niet helemaal. Het Belgische 

aansprakelijkheidsrecht wordt gekenmerkt door verregaande praetoriaanse 

rechtsvorming.546 Het staat de cassatierechter in theorie vrij om het begrip schade een 

nieuwe invulling te geven. Wetgevend ingrijpen is daartoe niet noodzakelijk. Dat het Hof 

van Cassatie niet over de mogelijkheden zou beschikken om een nieuwe realiteit om te 

zetten in rechtsregels,547 klopt dus niet helemaal. Het abstracte schadebegrip is overigens 

geen onbekende in het Belgische recht of de cassatierechtspraak.548 Het Belgische Hof van 

Cassatie had dus evengoed, net zoals zijn Franse en Nederlandse pendant, een vergelijking 

kunnen maken tussen het leven met een handicap en het leven zonder handicap om de 

                                                 
541 Cass. 14 november 2014, C.13.0441.N, www.juridat.be, concl. A. Van Ingelgem. 
542 Cass. 14 november 2014, C.13.0441.N, www.juridat.be, 1616. Deze beslissing werd bevestigd in Cass. 21 

april 2016, C.15.0286.N, www.juridat.be. In zijn arrest van 17 oktober 2016 verwoordde het cassatiehof deze 

cruciale passus anders: “De schade in de zin van die bepalingen [artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid 

BW] bestaat in de aantasting van elk belang of in het verlies van elk geoorloofd voordeel; dat veronderstelt 

dat de door de ongeoorloofde daad getroffene zich daarna in een minder gunstige positie bevindt dan 

daarvoor. Er kan geen schade zijn als de inhoud van de vergelijking tussen die twee situaties, enerzijds, 

betrekking hebben op het bestaan van een persoon die met een handicap geboren is en, anderzijds, op het 

niet-bestaan ervan.” Cass. 17 oktober 2016, C.11.0062.F, www.juridat.be.  
543 Zie o.a. E. DIRIX, "De schade van het gehandicapt geboren kind" (noot onder Cass. (FR) 13 juli 2001), 

Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2002, (209) 210-211. Wat dit abstract schadebegrip precies 

inhoudt, wordt toegelicht in E. DIRIX, "Abstracte en concrete schade", Rechtskundig Weekblad 2000-01, 

(1329) 1329-1335. 
544 Ook het Britse Court of Appeal en het Duitse Bundesgerichtshof wezen wrongful life-claims van de hand. 

Zie McKay v. Essex Area Health Authority [1982], 2 All ER 771; Bundesgerichtshof (DE) 18 januari 1983, 

nr. VI ZR 114/81, BGHZ 1986, 240. 
545 I. SAMOY en S. PEETERS, "De Wrongful life-vordering: wat verklaart de Belgische NEEN versus de 

Nederlandse JA?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, (85) 88. 
546 Koen Geens heeft het zelfs over een “heus precedentensysteem”. K. GEENS, De sprong naar het recht 

van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving, 2016, 28, nr. 73.  
547 M. DILLEN en F. DEWALLENS, "Wrongful life made in Belgium: geboren worden kan uw gezondheid 

schaden", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011-12, (190) 197. 
548 E. DIRIX, "Abstracte en concrete schade", Rechtskundig Weekblad 2000-01, (1329) 1331-1334. 
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schade te begroten. Morele bezwaren tegen het inwilligen van een wrongful life-vordering 

verklaren de beslissing van het Belgische cassatiehof wellicht beter.549 

119. Een andere verklaring voor de uiteenlopende beslissingen is mijns inziens 

aannemelijker. Het Belgische Hof van Cassatie volgde niet de weg van het Franse en 

Nederlandse hoogste rechtscollege en de meerderheid van de feitenrechters omwille van de 

reeds duidelijke wil van de wetgever. Vóór het cassatiehof daartoe de kans had, had de 

wetgever zich al uitgesproken over wrongful life-vorderingen in de wet van 15 mei 2007. 

Deze wet trad nooit in werking, maar de zes wetsvoorstellen met eenzelfde strekking die 

tussen 2002 en 2014 werden ingediend door politici van verschillende partijen550 maakten 

het weinig aannemelijk dat de wetgever deze vorderingen gunstig gezind was. Het laatste 

wetsvoorstel dateerde van slechts enkele weken vóór het cassatiearrest van 14 november 

2014. Ingeval het cassatiehof deze vorderingen aanvaardbaar achtte, waren de wapens van 

de wetgever dus al in stelling gebracht om aan deze rechtspraak snel een einde te maken. 

De advocaat-generaal wees in zijn conclusie op deze wetsvoorstellen en de wet van 15 mei 

2007.551 Het Hof van Cassatie maakte in zijn arrest dus wellicht gebruik van wat in 

Nederland “anticiperende interpretatie” heet. Dit betekent dat de rechter in zijn beslissing 

rekening houdt met toekomstige wetgeving.552 In de rechtsleer werd het arrest van 14 

november 2014 ook als dusdanig aanzien. Ilse Samoy formuleerde het in De Juristenkrant 

als volgt:  

“Mocht u soms twijfelen of een jurist wel echt het verschil kan maken in 

onze maatschappij, dan bewijst dit cassatiearrest dat het wel degelijk kan. 

Het Hof van Cassatie heeft een moedige beslissing genomen die een 

ingrijpen van de wetgever overbodig maakt. Het op 7 oktober 2014 

hernomen wetsvoorstel tot invoeging in het burgerlijk wetboek van een 

artikel 1383bis waarin wordt gepreciseerd dat iemands geboorte op zich niet 

                                                 
549 Dat geeft althans Eric Dirix aan, die deelnam aan het beraad in het arrest van 14 november 2014. E. DIRIX, 

"The use of comparative law before the Belgian Court of Cassation" in J. DE CODT, B. DECONINCK, D. 

THIJS, A. HENKES en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? 

Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 725. Eric Dirix verwoordt dit zelfs nog 

feller in zijn bijdrage in het jaarverslag van 2018: “Het Hof verantwoordt zijn beslissing met de abstracte 

formule dat er geen vergoedbare schade in de zin van artikel 1382 BW voorhanden is wanneer de vergelijking 

moet worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn niet-bestaan. 

Men hoeft geen helderziende te zijn om te besluiten dat deze redenering niet de werkelijke grondslag van de 

beslissing weergeeft. De werkelijke redenen moet uiteraard worden gezocht in de onderliggende 

maatschappelijke en ethische uitgangspunten van de gegeven rechtsorde.” E. DIRIX, “De rol van de 

rechtsvergelijking in de rechtspraak van het Hof van Cassatie” in HOF VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 

2018, 188-189. 
550 De indieners van de verschillende wetsvoorstellen behoorden tot de politieke partijen MR, cdH, VLD, 

CD&V en Vlaams Belang. 
551 Cass. 14 november 2014, C.13.0441.N, www.juridat.be, concl. A. Van Ingelgem. 
552 Zie M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 245-250; H. 

SCHOORDIJK, "Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak op?" in X 

(ed.), De plaats van de Hoge Raad Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 50-52; 

M. STORME, "De wetgever en de onafhankelijke rechter" in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever 

bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 23. Zie voor 

een toepassing Hoge Raad (NL) 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2614, www.rechtspraak.nl. 
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als schade kan worden aangemerkt, is voortaan zonder voorwerp. Met dank 

aan het Hof van Cassatie zal in België geen anti-Perruchewet nodig zijn.”553  

De herinnering aan de maatschappelijke onrust en de wetgeving volgend op het 

cassatiearrest in de affaire Perruche was voor het Belgische cassatiehof wellicht voldoende 

om niet dezelfde weg in te slaan. Die cassatierechtspraak wordt in de toekomst echter 

misschien toch ter discussie gesteld: de toekomstplannen van minister van Justitie Koen 

Geens vermelden dat de wenselijkheid van een bijzonder aansprakelijkheidsregime voor 

wrongful life-vorderingen zal worden onderzocht.554 De memorie van toelichting bij het 

voorontwerp van het nieuwe aansprakelijkheidsrecht gaat in op deze problematiek, zonder 

evenwel duidelijk te maken hoe tegen dit probleem wordt aangekeken.555 Indien zo’n 

vorderingen in de (nabije) toekomst welwillend zullen behandeld worden door de wetgever, 

wijst dit het cassatiehof op het risico van zich te conformeren aan de wil van de wetgever: 

die wijzigt soms sneller dan zijn schaduw.  

2.3.3. Rechter boven de wetgever? 

120. Het ontstaan van een supranationale rechtsorde en de erkenning van zijn voorrang op 

de nationale rechtsorde, markeert een volgende stap in de relatie tussen de rechter en de 

wetgever. Nationale rechters hanteren internationale instrumenten, in het bijzonder het 

EVRM, als een middel om aan de toepassing van de nationale wet te ontsnappen.556 Dit 

betekent niet dat de rechter zich buiten het bestaande wettelijke kader begeeft, maar wel 

dat dit wettelijke kader niet langer slechts het nationale recht omvat maar ook hogere 

normen. Hij oefent aldus in zekere zin een controle uit op de eigen nationale wetgeving.557 

Rechter en wetgever zijn in dat geval niet langer samenwerkende vennoten: de eerste plaatst 

zich boven de tweede.558 Enkele voorbeelden uit de Franse (2.3.3.1) en Nederlandse 

                                                 
553 I. SAMOY, "Cassatie verwerpt vraag om schadevergoeding voor geboorte", De Juristenkrant 2014, afl. 

299, (1) 1. In dezelfde zin N. VAN DE SYPE, "Geen vergoeding voor wrongful life" (noot onder Cass. 14 

november 2014), Rechtskundig Weekblad 2014-15, (1617) 1622. 
554 K. GEENS, De sprong naar het recht van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving, 2016, 55, nr. 

160. 
555 COMMISSIE TOT HERVORMING VAN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT OPGERICHT BIJ 

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30 SEPTEMBER 2017, Memorie van toelichting van het voorontwerp van 

wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw 

Burgerlijk Wetboek, 2018, 162. 
556 Cfr. C. BRENNER, "Les différentes missions du juge de cassation" in G. DRAGO, B. FAUVARQUE-

COSSON en M. GORÉ (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 

34. Een saillant voorbeeld hiervan is te vinden in het arrest van het Franse cassatiehof van 24 januari 2006, 

waarin het Hof de terugwerkende kracht van de “anti-Perruche” wet strijdig achtte met artikel 1 van het eerste 

protocol bij het EVRM en daarom buiten toepassing liet. De rechtspraak van het cassatiehof bleef dus van 

kracht tot op het moment van de inwerkingtreding van die wet. Wie laatst lacht, best lacht? Zie Cass. (FR) 

24 januari 2006, nr. 01-16.684, www.legifrance.gouv.fr.  
557 P. RÉMY, "La part faite au juge", Pouvoirs 2003, afl. 4, (22) 33; N. MOLFESSIS, "Loi et jurisprudence", 

Pouvoirs 2008, afl. 3, (87) 91. Het Franse Hof van Cassatie voerde voor het eerst deze contrôle de 

conventionalité uit met zijn arrest van 24 mei 1975. Cass. (FR) 24 mei 1975, nr. 73-13.556, 

www.legifrance.gouv.fr. 
558 G. BOOGAARD en J. UZMAN, "Tussen Montesquieu en Judge Dredd: over rechter, politiek en 

rechtsvorming" in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI (eds.), Rechtsvorming 

door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 70. 
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(2.3.3.2) cassatierechtspraak illustreren dit. Voor België bestaan er maar weinig duidelijke 

voorbeelden hiervan (2.3.3.3). 

2.3.3.1 Frankrijk  

121. Drie voorbeelden tonen aan hoe de Franse cassatierechter zich soms boven de 

wetgever stelt. Het eerste voorbeeld betreft een zaak waarin de Franse Cour de cassation 

een interpretatieve wet niet toepasselijk achtte in een hangend geschil. Met de wet van 11 

december 2001 maakte de Franse wetgever een einde aan de vaststaande 

cassatierechtspraak die de rechter de mogelijkheid gaf om de contractuele huurprijs van 

een commercieel pand te verlagen omwille van een sinds de sluiting van de overeenkomst 

verminderde commerciële waarde van het pand.559 Deze wet voorzag niet in 

overgangsrecht, maar in een arrest van 27 februari 2002 oordeelde het cassatiehof dat het 

een interpretatieve wet betrof en de bepalingen daarom onmiddellijk van toepassing 

waren.560 Met zijn arrest van 23 januari 2004 kwam het Hof in voltallige zitting op die 

beslissing terug, met verwijzing naar artikel 6 EVRM: “Si le législateur peut adopter, en 

matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la 

notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’opposent, sauf pour 

d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans 

l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges; que 

cette règle générale s’applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et 

même lorsque l’État n’est pas partie au procès; Attendu qu’il ne résulte ni des termes de 

la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux 

motif d’intérêt général pour corriger l’interprétation juridictionnelle de l’article L. 145-38 

du code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but 

d’influer sur le dénouement des litiges en cours; que dès lors, la cour d’appel, peu 

important qu’elle ait qualifié la loi nouvelle d’interprétative, a décidé à bon droit d’en 

écarter l’application.”561  

122. Een tweede voorbeeld is te vinden in het cassatiearrest van 18 mei 2005. Alhoewel 

het Hof eerder had geoordeeld dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind geen directe 

werking had,562 kwam het cassatiehof in dit arrest daarop terug door te stellen dat de 

verdragsbepaling die het kind in alle gevallen een hoorrecht geeft, voorrang heeft op de 

nationale wetsbepaling die inhield dat kinderen volgens de discretie van de rechter gehoord 

worden in juridische geschillen.563 De wet moest dus wijken voor dit verdrag. 

123. In een arrest van 4 december 2013 ging de Franse Cour de cassation op hetzelfde elan 

verder, door de toepassing van een wetsbepaling in een bepaald geval uit te sluiten omdat 

                                                 
559 Wet nr. 2001-1168 van 11 december 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique 

et financier, JORF 12 december 2001, 19703. Zie voor een bespreking van de problematiek M. LASSNER, 

"Révision à propos de la non-application de la loi «Murcef» aux instances en cours", Actualité juridique de 

droit immobilier 2004, (175) 175-178. 
560 Cass. (FR) 27 februari 2002, nr. 00-17.902, www.legifrance.gouv.fr. 
561 Cass. (FR) 23 januari 2004, nr. 03-13.617, www.legifrance.gouv.fr, 1108. 
562 Cass. (FR) 10 maart 1993, nr. 91-11.310, www.legifrance.gouv.fr. 
563 Cass. (FR) 18 mei 2005, nr. 02-20.613, www.legifrance.gouv.fr. 
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die toepassing, gezien de omstandigheden, strijdig zou zijn met de vereisten van het 

EVRM.564 Na haar echtscheiding stapte een vrouw in het huwelijksbootje met haar 

gewezen schoonvader. Tweeëntwintig jaar later overlijdt de echtgenoot. Geconfronteerd 

met de erfrechtelijke gevolgen daarvan komt zijn zoon, de ex-man van de echtgenote van 

zijn vader, op tegen dit huwelijk dat gesloten werd in strijd met artikel 161 C.civ. De 

feitenrechters vernietigen het huwelijk, maar het Hof van Cassatie geeft op zijn beurt 

voorrang aan artikel 8 EVRM, dat het recht op een privé- en gezinsleven beschermt, boven 

de bepaling van het nationale recht. Het verwijst daarvoor expliciet naar het feit dat het 

huwelijk meer dan twintig jaar had bestaan zonder enig verzet. In een informatieve noot op 

zijn website verduidelijkt het Hof dat de draagwijdte van deze beslissing beperkt blijft tot 

het ene, feitelijke geval en dat het huwelijksverbod tussen aanverwanten hiermee geenszins 

op de helling wordt geplaatst.565 Dat het cassatiehof de noodzaak voelde de 

Einzelfallgerechtigkeit van zijn beslissing te benadrukken, is veelzeggend. 

2.3.3.2 Nederland 

124. Ook Nederland kent voorbeelden van de rechter die zich in zekere zin boven de 

wetgever plaatst.566 De ouders van een andersvalide kind wensten na zijn meerderjarigheid 

samen de curatele uit te oefenen over hun zoon. Uit artikel 1:383 BW, dat de modaliteiten 

van de aanstelling van een curator bespreekt, volgde dat slechts één curator kon worden 

aangesteld. Zich beroepend op artikel 8 EVRM wensten de ouders die bepaling geen 

toepassing te geven. Alhoewel de feitenrechters een inmenging in het recht op een 

familieleven vaststelden, oordeelden ze dat die inmenging gerechtvaardigd was en duidden 

ze alleen de vader aan als curator. Op het cassatieberoep van de ouders verbrak de Hoge 

Raad die beslissing. De mogelijkheid om slechts één curator te benoemen, beoordeelde het 

cassatiehof als een ongerechtvaardigde inmenging in het recht op een familieleven. Het 

vinden van een oplossing voor de gevolgen van de ongeoorloofdheid van deze inmenging 

achtte de cassatierechter niet buiten de rechtsvormende taak van de rechter te liggen. De 

Hoge Raad deed de zaak zelf af en benoemde beide ouders tot curator.567  

                                                 
564 Cass. (FR) 4 december 2013, nr. 12-26.066, www.legifrance.gouv.fr. 
565 www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/beau_pere_27992.html  

(raadpleging 9 oktober 2018). 
566 De Nederlandse wet voorziet overigens in een bepaling die een en ander mogelijk maakt: artikelen 6:2, 

tweede lid BW bepaalt onder andere dat een tussen schuldeiser en schuldenaar krachtens de wet geldende 

regel geen toepassing kan vinden wanneer dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare gevolgen zou meebrengen (cfr. artikel 6:248, tweede lid BW). 

Daarnaast drukt artikel 94 van de Nederlandse Grondwet de voorrang van het internationale recht op het 

nationale recht uit. Dit laat de rechter toe om die voorrang in de praktijk om te zetten. G. BOOGAARD en J. 

UZMAN, "Tussen Montesquieu en Judge Dredd: over rechter, politiek en rechtsvorming" in R. DE GRAAFF 

et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016. 
567 Hoge Raad (NL) 1 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8717, www.rechtspraak.nl. Zie voor een 

gelijkaardig voorbeeld, opnieuw in het familierecht, de beslissing van 24 oktober 1997. Hier was de 

onmogelijkheid om het vaderschap te ontkennen aan de orde. Artikel 1:203 oud BW bepaalde dat de vader 

binnen de zes maanden na kennisname van de geboorte een vordering tot ontkenning van het vaderschap 

moet instellen. In casu deed de man dit binnen een termijn van zes maanden nadat hij te weten kwam dat hij 

niet de biologische vader van het kind was. De Hoge Raad oordeelde dat de onmogelijkheid om het 

vaderschap te ontkennen gezien de omstandigheden een ongeoorloofde inmenging in artikel 8 EVRM 

opleverde. Het vinden van een oplossing voor de gevolgen hiervan ging volgens de Raad zijn rechtsvormende 
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2.3.3.3 België 

125. Het Belgische Hof van Cassatie heeft de voorrang van internationaalrechtelijke 

bepalingen met directe werking op het interne recht aanvaard in het bekende 

Smeerkaasarrest.568 Verschillende bepalingen van het EVRM hebben directe werking en 

dus heeft de rechter de verplichting om de toepassing te weigeren van de interne norm die 

strijdig is met een van die verdragsbepalingen.569 Er zijn slechts een handvol 

cassatiearresten te vinden die de strijdigheid van een nationale wet of koninklijk besluit 

met algemene strekking met het EVRM vaststellen.570 Het Hof heeft deze toetsing wel 

                                                 
taak niet te buiten. Hoge Raad (NL) 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2471, Nederlandse 

Jurisprudentie 1999, 96. 

De moeder de mogelijkheid toekennen om het vaderschap van haar echtgenoot over haar kind te ontkennen, 

gaat volgens de Hoge Raad zijn rechtsvormende taak wel te buiten. Hoge Raad (NL) 16 november 1990, 

ECLI:NL:HR:1990:ZC0051, Nederlandse Jurisprudentie 1991, 475. In dezelfde zin: Hoge Raad (NL) 4 

november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1523, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 429. 
568 “Overwegende dat wanneer het conflict bestaat tussen een landsrechtelijke norm en een 

internationaalrechtelijke norm die rechtstreeks gevolgen heeft in de interne rechtsorde, de door het verdrag 

bepaalde regel moet voorgaan.” Cass. 27 mei 1971, Arr.Cass 1971, 967. De cassatierechtspraak beveelt steeds 

een richtlijn- of volkenrechtconforme interpretatie van de nationale norm aan. Zie Cass. 28 september 2001, 

C.00.0066.F, www.juridat.be; Cass. 12 februari 2003, P.02.1139.F, www.juridat.be. 
569 Cass. 26 september 1978, Arresten Cassatie 1978-79, 117. In dit arrest erkende het Hof expressis verbis 

de directe werking van artikelen 5 en 8 EVRM. Andere bepalingen van het EVRM werden impliciet directe 

werking verleend. K. GRIMONPREZ, "Het Hof van Cassatie en 25 jaar EVRM", Rechtskundig Weekblad 

1981-82, 2661. Zie bv. voor artikel 6 EVRM Cass. 19 maart 2015, C.10.0597.F, www.juridat.be. 

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 29 september 1978 had de feitenrechter geweigerd artikel 35.1 

van het Wegverkeersreglement (KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975) te toetsen aan de bepalingen van 

het EVRM. De cassatierechter tikte hem daarvoor op de vingers. 
570 Ik vond vier voorbeelden. De eerste twee zijn een uitloper van het arrest-Marckx van het EHRM (EHRM 

13 juni 1979, nr. 6833/74, Marckx/België, hudoc.echr.coe.int.), waarin België werd veroordeeld wegens het 

erfrechtelijke onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen. In het nieuwe erfrecht, vervat in de wet van 

31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming (BS 27 mei 1987), 

handhaafde artikel 107 het oude recht voor de erfenissen die openvielen vóór de inwerkingtreding van die 

wet. De vraag stelde zich of het handhaven van het oude recht na het Marckx-arrest strijdig was met het 

EVRM. In een arrest van 21 oktober 1993 weigerde het Hof van Cassatie de bestreden beslissing te verbreken 

die artikelen 765 en 766 (oud) BW niet had toegepast bij een erfenis opengevallen in 1984 wegens strijdigheid 

met het EVRM. Het Hof overwoog dat “de Belgische wetgever niet zonder schending van de artikelen 8.1 en 

14 van het Verdrag, het vigerende discriminerende stelsel kon vastleggen of handhaven voor de erfenissen 

die na 13 juni 1979 zijn opengevallen” (Cass. 21 oktober 1993, AR 9616, Arresten Cassatie 1993, 861-862). 

Het Hof achtte artikel 107 van de wet van 31 maart 1987 dus strijdig met het EVRM.  

In het tweede voorbeeld, een arrest van 19 mei 1994, kwam eenzelfde problematiek aan bod met artikel 756 

(oud) BW in de hoofdrol. Het cassatiehof stelde een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof. Dit rechtscollege 

besliste tot de strijdigheid van artikel 107 van de wet van 31 maart 1987 met het gelijkheids- en non-

discriminatiebeginsel omdat deze bepaling het oude artikel 756 (oud) BW bij overgangsmaatregel handhaafde 

(Arbitragehof 1 december 1993, nr. 83/1993, www.const-court.be). Het cassatiehof besloot dan ook dat de 

bestreden beslissing, die de natuurlijke kinderen had uitgesloten van de erfopvolging van hun overleden vader 

met toepassing van artikel (oud) 756 BW, het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schond. Cass. 19 mei 1994, 

AR 9459, Arresten Cassatie 1994, 500.  

Het derde voorbeeld is te vinden in een arrest van 17 november 2009. Het Hof van Cassatie verbrak een arrest 

van het Antwerpse assisenhof dat, in weerwil van het arrest Taxquet van het EHRM (EHRM 13 januari 2009, 

nr. 926/05, Taxquet/België, hudoc.echr.coe.int) niet gemotiveerd was. Het Hof van Cassatie overwoog het 

volgende: “Wegens het gezag van dat interpreterend arrest en de voorrang op het interne recht van de 

internationale rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de 

artikelen 342 en 348 Wetboek van Strafvordering buiten toepassing te laten in zoverre deze de regel 

vastleggen die het EHRM thans heeft veroordeeld en volgens dewelke de verklaring van de jury niet met 

redenen moet worden omkleed.” Cass. 17 november 2009, P.09.0903.N, www.juridat.be, r.o. 13. Zie in 

dezelfde zin Cass. 10 februari 2010, P.09.1697.F, www.juridat.be. 
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enkele malen uitgevoerd. Kris Grimonprez weet beperkte aantal vastgestelde strijdigheden 

aan de terughoudendheid van ons cassatiehof, dat ze omschreef als een “zeer voorzichtige 

instelling.”571 Sinds Grimonprez’ opmerkingen kent de Belgische justitiële wereld evenwel 

een belangrijke nieuwe speler, nl. het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof. Dit 

rechtscollege heeft net als opdracht de wet te toetsen aan de Grondwet. Via de omweg van 

een toetsbare grondwetsbepaling toetst het ook aan de bepalingen van het EVRM.572 Dit 

                                                 
Het vierde voorbeeld (Cass. 15 december 2014, S.12.0081.F, www.juridat.be) wordt later in dit hoofdstuk 

besproken (zie randnr. 136).  

Het Hof van Cassatie besloot dus viermaal tot de strijdigheid van een wetsbepaling met het EVRM, maar die 

beslissingen waren weinig spectaculair. Het cassatiehof kon in het licht van de rechtspraak van het EHRM en 

het Arbitragehof immers moeilijk tot een ander besluit komen. 

Daarmee is niet gezegd dat het cassatiehof slechts viermaal tot de schending van een bepaling van het EVRM 

heeft besloten. Dat gebeurt doorgaans evenwel op basis van feitelijke omstandigheden. Zie bv. het arrest van 

31 mei 1976 waarin het Hof besluit tot schending van artikel 6 EVRM omdat de rechter de beklaagde onder 

andere had uitgemaakt voor “dronkaard” en daardoor niet langer onpartijdig kon oordelen (Cass. 31 mei 1976, 

Arresten Cassatie 1975-76, 1082). Een recenter voorbeeld vormt het arrest van 9 oktober 2003 waarin het 

Hof besloot tot schending van artikel 6 EVRM omdat de rechters kritiek uitoefenden op de wijze van 

verdediging van de tuchtrechtelijk vervolgde persoon (Cass. 9 oktober 2003, D.02.0008.N, www.juridat.be). 

Er zijn hier uiteraard veel meer voorbeelden van te vinden. 

Het Hof heeft wel al verschillende keren wetsbepalingen getoetst aan het EVRM, maar besloot steeds tot de 

verenigbaarheid. Zie o.a. Cass. 11 april 1979, Rechtskundig Weekblad 1979-80, 836 (verenigbaarheid van 

artikel 35.1 van het Wegverkeersreglement met artikel 8 EVRM); Cass. 7 februari 2001, P.00.1532.F, 

www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 67bis Wegverkeerswet met artikel 6.2 EVRM); Cass. 2 mei 

2001, P.01.0175.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 443 Sw. met artikel 10 EVRM); Cass. 17 

oktober 2001, P.01.1021.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 205 Douane- en Accijnzenwet met 

artikel 6.2 EVRM); Cass. 25 februari 2004, P.03.1430.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 67bis 

Wegverkeersreglement met artikel 6.2 EVRM); Cass. 9 november 2004, P.04.0849.N, www.juridat.be 

(verenigbaarheid van artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of 

xenophobie ingegeven daden (BS 8 augustus 1981) met artikelen 10 en 11 EVRM); Cass. 17 november 2004, 

P.04.1075.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 203 Sv. met artikel 6 EVRM); Cass. 22 juni 2010, 

P.10.0872.N, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 47bis, c, 1 Sv. met artikel 6 EVRM); Cass. 20 april 

2011, P.11.0012.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikelen 327 tot 334 Sv. met artikel 6 EVRM); 

Cass. 30 september 2011, C.10.0619.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 1231-20 Ger.W. met 

artikel 8 EVRM); Cass. 15 oktober 2012, S.10.0190.N, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 4 van de 

wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (BS 1 april 1987) 

met artikel 14 en artikel 1 van het eerste aanvullende protocol van het EVRM); Cass. 21 november 2013, 

F.11.0175.N, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 49 van de Programmawet van 9 juli 2004 (BS 15 

juli 2014) met artikel 1 van het eerste aanvullende protocol van het EVRM); Cass. 15 december 2014, 

S.13.0069.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 1080 Ger.W. met artikel 6 EVRM); Cass. 19 maart 

2015, C.10.0597.F, www.juridat.be (verenigbaarheid artikel 87, eerste lid Ger.W. met artikel 6 EVRM); Cass. 

8 september 2016, C.15.0385.F, www.juridat.be (verenigbaarheid van artikel 146bis BW met artikelen 8.1 

en 10 EVRM). 
571 K. GRIMONPREZ, "Het Hof van Cassatie en 25 jaar EVRM", Rechtskundig Weekblad 1981-82, 1673-

1674. Willy van Eeckhoutte zei een algemeen levend gevoel te vertolken wanneer hij stelde dat de Belgische 

rechters in vergelijking met de Nederlandse, veel gezagsgetrouwer optreden. W. VAN EECKHOUTTE, "De 

rol van de rechter en wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland" in X (ed.), De rol van de 

rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, 1995, 70. Jean Boulanger deed een zelfde vaststelling over de Belgische rechters in 

vergelijking tot hun Franse collega’s. J. BOULANGER, "Notations sur le pouvoir créateur de la jurisprudence 

civile", Revue trimestrielle de droit civil 1961, (417) 427. 
572 Zie bv. GwH 30 oktober 2013, nr. 143/2013, www.const-court.be (schending van artikelen 10 en 11 Gw. 

in samenhang gelezen met artikel 3 EVRM); GwH 16 januari 2014, nr. 3/2014, www.const-court.be 

(schending van artikel 13 Gw. in samenhang gelezen met artikel 1 van het eerste aanvullende protocol bij het 

EVRM); GwH 27 januari 2016, nr. 13/2016, www.const-court.be (schending van artikel 22 Gw. in 

samenhang gelezen met artikel 8 EVRM); GwH 17 november 2016, nr. 143/2016, www.const-court.be 

(schending van artikelen 10 en 11 Gw. in samenhang gelezen met artikel 6.3, c) EVRM). 
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rechtscollege is dus in zekere zin beter geplaatst dan het cassatiehof om wetgeving te 

toetsen aan het EVRM.573 Het is evenwel niet uitgesloten dat ook het Hof van Cassatie zich 

op termijn verplicht zal zien om een wetsbepaling simpelweg niet toe te passen wegens 

strijdigheid met een verdragsregel, inzonderheid een bepaling van het EVRM, wanneer een 

verdragsconforme interpretatie geen uitweg biedt.574  

2.3.4 Synthese 

126. Wat is de positie van het cassatiehof ten opzichte van de wetgever? In de eerste plaats 

is het duidelijk dat de rechter niet uitsluitend een “être inanimé” of een verholen wetgever 

is, zoals in de onderscheiden staatsvormen die Montesquieu beschreef.575 De taak van de 

rechter is een continuüm tussen autonome en heteronome rechtsvinding,576 waarbij in de 

praktijk het zwaartepunt bij die eerste ligt.577 Een sterk toegenomen maatschappelijke en 

dus ook juridische complexiteit vergt evenwel soms een rechterlijk optreden dat sterk naar 

de andere kant van het spectrum helt. In die rechtsvorming komt de rechter naast en in 

uitzonderlijke gevallen ook boven de wetgever te staan. 

In de klassieke opvatting zet de wetgever de bakens uit en neemt de rechter de 

noodzakelijke verfijning voor zijn rekening. Wat de wetgever aflevert, is evenwel vaak 

slechts een kale ruwbouw.578 Bij de afwerking heeft de rechter aldus een belangrijke rol, 

waarbij hij relatief autonoom kan optreden omdat hij niet alleen uit de nationale 

instrumenten kan putten, maar ook uit internationale verdragen, supranationale wetgeving, 

soft law en algemene rechtsbeginselen. Door de internationalisering van het juridische 

milieu kan een nationaal wetgevend instrument getoetst worden aan hogere 

internationaalrechtelijke normen. De cassatierechter beschikt daardoor over relatief veel 

vrijheid bij de interpretatie van een wetsbepaling, die toeneemt naarmate de leeftijd van de 

wetsbepaling stijgt, niet in het minst omdat dit vaak betekent dat die bepaling minder nauw 

aansluit bij de contemporaine context. Wanneer een juridisch geschil een maatschappelijk 

gevoelige kwestie aanraakt of wanneer een bepaald standpunt als een deelname aan de 

politieke mêlée kan worden beschouwd, weet de interpretatievrijheid van de rechter zich 

                                                 
573 Het Grondwettelijk Hof beschikt daartoe wellicht ook over meer (politiek) krediet dan het cassatiehof, 

gelet op de verwevenheid van (een deel van) zijn leden met de politiek en diens gevoeligheden. Cfr. G. 

GOEDERTIER, "De rechters-parlementairen in het Grondwettelijk Hof" in A. ALEN, F. DAOÛT, P. 

NIHOUL, E. PEREMANS en W. VERRIJDT (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean 

Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 456-457. Volgens Willy van Eeckhoutte houdt het Grondwettelijk Hof, 

meer dan de klassieke rechtscolleges, rekening met de maatschappelijke en budgettaire gevolgen van zijn 

rechtspraak, mede omwille van zijn tweeledige samenstelling met enerzijds juristen en anderzijds politici. W. 

VAN EECKHOUTTE, "De rol van de rechter en wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland" 

in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 72.  
574 Het Hof van Cassatie besliste reeds dat het interne recht zoveel als mogelijk richtlijnconform moet worden 

geïnterpreteerd (Cass. 28 september 2001, C.00.0066.F, www.juridat.be). Ook de volkenrechtconforme 

interpretatie werd door het Hof gehanteerd (Cass. 12 februari 2003, P.02.1139.F, www.juridat.be). 
575 C. DE MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, I, Parijs, Veuve Dabo, 1824, 37-56. 
576 G. WIARDA, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 107. 
577 G. WIARDA, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 17. 
578 D. HEIRBAUT, "Vijftig jaar privaatrecht in het TPR: er is in die tijd veel veranderd", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 2014, (13) 33. 
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dan weer beknot.579 De rechter moet immers terughoudend zijn wanneer hij zich op 

(politiek) glad ijs begeeft. 580  

Afbakeningsproblemen deden zich voor bij de wrongful life-vorderingen die zich op het 

raakpunt van de onderscheiden bevoegdheden bevinden: als een 

aansprakelijkheidsrechtelijk vraagstuk behoren ze tot de klassieke bevoegdheid van de 

rechter, maar ze vereisen een antwoord op een maatschappelijk gevoelige en dus politieke 

kwestie. In Frankrijk, Nederland en België kreeg dit juridische vraagstuk een verschillend 

antwoord: in Frankrijk ging de wetgever lijnrecht in tegen de Cour de cassation, in 

Nederland volgde de wetgever de Hoge Raad en in België volgde het Hof van Cassatie de 

wetgever. De plooien werden in België aldus gladgestreken vooraleer ze zich konden 

manifesteren. Dit zijn evenwel slechts uitzonderingen in een relatie die door de bank 

genomen harmonieus verloopt. 

Wetgever en rechter hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het recht.581 Ze 

moeten daarbij in wederzijds vertrouwen elkaars bevoegdheid respecteren. Elke normgever 

blijft doorgaans op het eigen terrein. Een open conflict tussen de rechtsvormers wordt 

vermeden, omdat rechters weten dat ze uiteindelijk aan het kortste eind zouden trekken.582 

Dat neemt niet weg dat fricties voorkomen wanneer de onderscheiden rechtsvormende 

bevoegdheden zich treffen. Dit kan tot gevolg hebben dat een juridische vraag geen 

antwoord krijgt, omdat de hoogste rechter zich daarvoor niet bevoegd acht en de wetgever 

geen actie onderneemt. De Hoge Raad vond een werkbare modus vivendi waarbij hij 

duidelijk communiceert over de grenzen van zijn bevoegdheid, maar die ook durft te 

overschrijden wanneer de wetgever blijft stilzitten. Een intensievere samenwerking tussen 

wetgever en cassatierechter met meer mogelijkheden om de violen gelijk te stemmen, lijkt 

daarom de weg vooruit te zijn.583 De aanzet die de Hoge Raad gaf om de wetgever in zijn 

arresten te duiden op bepaalde tekortkomingen waaraan alleen hij kan verhelpen, is een 

voorbeeld van goede communicatie. Zo’n communicatie valoriseert de rol van de rechter 

als schakel tussen wetgever en maatschappij.584 

                                                 
579 P. ESMEIN, "La jurisprudence et la loi", Revue trimestrielle de droit civil 1952, (17) 20-21 ; M. FETERIS, 

"Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, (155) 165. 
580 De rechter beschikt bv. niet over de mogelijkheden om zijn stellingname nadien te verdedigen in het 

publieke debat. Rechters kunnen immers niet vrijuit spreken over de zaken waarover ze geoordeeld hebben. 

Enkel in hun beslissingen kunnen ze gemotiveerd stelling innemen. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, 

Gids voor de magistraten: principes, waarden en kwaliteiten, 2012, www.csj.be/nl/content/gids-voor-de-

magistraten, 11-12. 
581 M. FETERIS, "Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever", RegelMaat 2018, (349) 354. 
582 Cfr. I. GIESEN en H. SCHELHAAS, "Samenwerking bij rechtsvorming" in W. KEUKENS en M. VAN 

DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, 

Ars Aequi, 2008, 143.  
583 Zie J. BARENDRECHT, "Door muren kijken. Suggesties voor hervorming van de civiele 

cassatiepraktijk", Nederlands Juristenblad 2002, (294) 300; I. GIESEN en H. SCHELHAAS, 

"Samenwerking bij rechtsvorming" in W. KEUKENS en M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & 

Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 147-154. 
584 Cfr. A.M. HOL, "Individualisering en juridisering. Determinanten van de moderne rechtscultuur" in X 

(ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid, 1995, 9-11. Walter Ganshof van der Meersch verwoordde die rechterlijke functie als 

volgt: “De rechter vermijde dat door een enge en te strikt wettische opvatting belemmerd wordt de weldadige 

invloed van de jurisprudentie om het recht, zonder horten of stoten, in humanistische zin aan de evolutie van 
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2.4 Het Hof van Cassatie in een nationale en internationale complexe rechtsorde 

127. Honderd jaar geleden kon François Gény nog volhouden dat het cassatiehof de 

“souveraine interprète pour l’ensemble du domaine juridique privé” is.585 Die stelling gaat 

vandaag niet meer op: de creatie van zowel bijkomende nationale als internationale 

hooggerechtshoven brengt met zich mee dat het Hof van Cassatie niet langer de enige spin 

in het web is. Met een eigen agenda, werkwijze en bevoegdheid treden deze nieuwe 

hooggerechtshoven op in hetzelfde rechtsdomein als het cassatiehof, niet gehinderd door 

de beperkingen die soms voor die laatste gelden.586 De interpretatie die het Hof aan de 

wetskrachtige norm geeft, wordt mede bepaald door dit ruimere kader. De veelheid aan 

instellingen leidt soms tot onduidelijkheid en in bepaalde gevallen tot rechtsonzekerheid, 

en verzwakt de rol van het Hof van Cassatie.587 Door de opkomst van fundamentele rechten 

staat het hoogste rechtscollege van de rechterlijke orde immers onder het toezicht van de 

(supranationale) hooggerechtshoven die op de naleving van die grondrechten toezien. Zijn 

legitimiteit en autoriteit is daardoor niet langer vanzelfsprekend.588 In de interne rechtsorde 

is het Grondwettelijk Hof in dit kader relevant (2.4.1), in de internationale rechtsorde stelt 

het EHRM de werking van het cassatiehof op de proef (2.4.2). 

2.4.1 De nationale rechtsorde 

128. België kent drie hooggerechtshoven, elk met een onderscheiden contentieux. Tussen 

deze rechtscolleges bestaat geen enkele hiërarchie, wat niet wil zeggen dat de rechtspraak 

van het ene rechtscollege geen weerslag kan hebben op de rechtspraak van het andere.589 

Op de grens tussen de onderlinge bevoegdheden doen zich af en toe conflicten voor. Dat is 

veel minder het geval bij de Raad van State (2.4.1.1) dan bij het Grondwettelijk Hof 

(2.4.1.2). 

                                                 
de maatschappij aan te passen. Wanneer het recht het contact met de werkelijkheid verliest, vervult het niet 

langer zijn maatschappelijke opdracht. In het leven van het recht is de rechter degene die de wet zo hanteert 

dat hij, zoekend naar het moeilijke evenwicht, het algemeen belang en de particuliere belangen met elkaar in 

harmonie weet te brengen.” W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Overwegingen omtrent de kunst recht 

te spreken en de uitoefening van het rechterlijk ambt", Rechtskundig Weekblad 1973-74, (113) 117. 
585 F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 88. 
586 Zo hebben de Europese gerechtshoven geen drempelvrees om de feiten van het geschil in hun beoordeling 

te betrekken. I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR 

DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen 

over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 151-152. Hun werkmethode wordt 

ook eerder gekenmerkt door het afwegen van algemene principes dan door de interpretatie van regelgevende 

normen. M. TROPER, "What is interpretation of the law for the French judge?" in Y. MORIGAWA et al. 

(eds.), Interpretation of law in the age of enlightenment: from the rule of the king to the rule of law, New 

York, Springer, 2011, 147. 
587 I. VEROUGSTRAETE, "Van cassatie naar revisie" in B. DAUWE et al. (eds.), Liber Amicorum Ludovic 

De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 448. 
588 M. LOTH, De Hoge Raad in dialoog; over rechtsvorming in een gelaagde rechtsorde, Tilburg, Tilburg 

University, 2014, 11. 
589 P. TAELMAN, "Pleidooi voor meer dialoog tussen 'opperste' rechters. Praten werkt..." in M. DE 

BUSSCHER, B. DE GROOTE, J. DE PUYDT, A. DOOLAEGE, E. FORRIER, P. TAELMAN en W. VAN 

EECKHOUTTE (eds.), Kan dit nog? Liber amicorum Rogier de Corte, Mechelen, Kluwer, 2007, 87. 
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2.4.1.1 Het Hof van Cassatie en de Raad van State 

129. De rechterlijke macht stond aanvankelijk vijandig tegen de oprichting van de Raad 

van State.590 Onder aanvoering van Paul Leclercq konden de tegenstanders de komst van 

een administratief rechtscollege op de lange baan schuiven tot na de Tweede 

Wereldoorlog.591 Tussen het Hof van Cassatie en de Raad van State bleven de strubbelingen 

tot vandaag al bij al beperkt, wat niet verwonderlijk is gelet op hun onderscheiden 

werkterreinen. Bovendien fungeert het Hof van Cassatie als cassatierechter ten opzichte 

van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij attributieconflicten.592 Toch 

wezen deze twee instellingen in het verleden enkele tegenstrijdige beslissingen.593  

2.4.1.2 Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof 

130. Sinds 1980 kent het Belgische staatsbestel een grondwettelijk hof.594 Dit rechtscollege 

staat buiten de bestaande gerechtelijke structuren. Tussen het Hof van Cassatie of gelijk 

welk ander rechtscollege en het Grondwettelijk Hof bestaat er dus geen hiërarchie.595 

Exclusief bevoegd om de wetskrachtige normen te toetsen aan limitatief opgesomde 

bepalingen van de Grondwet, oefent het Grondwettelijk Hof een invloed uit over het gehele 

interne recht. Op die manier komt het soms in het vaarwater van het Hof van Cassatie 

terecht.  

131. De relatie tussen beide instellingen begon onder een slecht gesternte. Het Hof van 

Cassatie heeft zichzelf nooit een toetsingsrecht aan de Grondwet toegeëigend,596 in 

tegenstelling tot bv. het Amerikaanse federale hooggerechtshof.597 Nadat het Hof in 1950 

de Waleffe-doctrine van de grondwetconforme interpretatie ontwikkelde,598 kwam het in 

                                                 
590 J. LOYENS, "Het onbehagen van de magistratuur. Beschouwingen bij dertig jaar mercuriales", 

Rechtskundig Weekblad 2003-04, (1281) 1289; F. MULLER, La cour de cassation belge à l'aune des rapports 

entre pouvoir: de sa naissance dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une 

extension de la fonction juridictionnelle 1832-1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 92 e.v. 
591 A. COPPENS, "De volmaakte rechtsstaat", Rechtskundig Weekblad 2002-03, (1241) 1245. 
592 Artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 
593 Zie de voorbeelden die Dumon aanhaalt: F. DUMON, "De opdracht van de hoven en rechtbanken - enkele 

overwegingen", Rechtskundig Weekblad 1975-76, (193) 224, vn. 138. 
594 De Grondwetgever voegde in 1980 een artikel 107ter toe dat het Arbitragehof in het leven riep. De wet 

van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof (BS 8 juli 1983) 

werkte de details verder uit. Op 1 oktober 1984 werd dit rechtscollege plechtig geïnstalleerd, om een goed 

half jaar later zijn eerste arrest te wijzen.  
595 A. FETTWEIS, "Comme un murmure, de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle: 'je vous aime, 

moi aussi'" in A. ALEN, F. DAOÛT, P. NIHOUL, E. PEREMANS en W. VERRIJDT (eds.), Libertés, 

(l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 666. 
596 Cass. 23 juli 1849, La Belgique Judiciaire 1849, 1535; Cass. 10 december 1928, Pasicrisie 1929, I, 36. 

Zie hieromtrent F. MULLER, La cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de sa naissance 

dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle 

1832-1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 286-289. 
597 Marbury v. Madison, 5 U.S., 137 (1803). 
598 Het Waleffe-arrest van 20 april 1950 maakte wel een opening naar de toetsing van formele wetgeving aan 

de Grondwet. Het Hof overwoog in die beslissing dat een wet die het pensioen van een tot het emeritaat 

toegelaten magistraat zou verminderen, strijdig zou zijn met de Grondwet. Een Koninklijk Besluit dat zulke 

vermindering van de pensioenen inhield, moest grondwetconform worden uitgelegd. Cass. 20 april 1950, 

Arresten Cassatie 1950, 517. Zie hieromtrent H. DUMONT, "Le contrôle de la constitutionallité des lois et 

des décrets en Belgique: fonction juridictionnelle ou politique?" in P. GÉRARD, F. OST en M. VAN DE 

KERCHOVE (eds.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire: transformations et déplacements, Brussel, 

Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, 129.  
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1974 dicht bij een echte grondwettoetsing.599 Procureur-generaal Walter Ganshof van der 

Meersch sprak zich ondubbelzinnig uit voor de aanvaarding van zo’n bevoegdheid,600 maar 

het Hof is nooit zo ver gegaan. De komst van het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, 

begroef de aspiraties die sommige cassatieraadsheren op dat vlak koesterden definitief.601 

Het Hof van Cassatie toonde zich een koele minnaar van de idee van een arbitragehof. Het 

heeft verschillende malen bedenkingen geuit en geprotesteerd tegen deze nieuwe 

instelling.602 Vooral procureur-generaal Frédéric Dumon liet zich opmerken als een 

tegenstander: “Waarom toch die ‘koepel’ willen optrekken boven het Hof van Cassatie en 

de Raad van State […]? Waarom nog die noviteiten, dat kunst-en-vliegwerk, dat 

ondermijnen van onze instellingen!”603 Dumon meende dat de bevoegdheid van dit nieuwe 

rechtscollege beter zou uitgeoefend worden door een gemengde kamer van 

cassatieraadsheren en staatsraden.604 Zijn protest mocht echter niet baten.  

Alhoewel de relatie tussen het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie doorgaans 

harmonieus verloopt, duiken af en toe conflicten op. Omschrijvingen als “guerre des 

juges”605 of “koude oorlog”606 zijn daarbij niet uit de lucht gegrepen. Dit conflict speelt zich 

af op twee niveaus: in de eerste plaats doen er zich in de rechtspraak inhoudelijke 

tegenstellingen voor (2.4.1.2.1), in de tweede plaats zijn er ook bevoegdheidsconflicten 

(2.4.1.2.2). 

2.4.1.2.1 Inhoudelijke tegenstellingen 

132. Alhoewel het Grondwettelijk Hof enkel bevoegd is om te oordelen over de 

verenigbaarheid van een wetskrachtige norm met de Grondwet, kan die toetsing soms met 

zich meebrengen dat het Hof zich uitspreekt over de interpretatie van de norm waarvan het 

de grondwettigheid controleert. Nochtans behoort de interpretatie van het interne recht tot 

de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken. De overlapping tussen deze bevoegdheden 

is een bron van conflicten tussen het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.607 Dit 

laatste rechtscollege ziet zich soms genoodzaakt zich uit te spreken over de conformiteit 

                                                 
599 Cass. 3 mei 1974, Arresten Cassatie 1974, 967. Zie ook Cass. 25 juni 1974, Arresten Cassatie 1974, 1196. 

Uit het arrest van 3 mei 1974 in de zaak Lecompte leidde André Vanwelkenhuyzen af dat het Hof zich 

impliciet maar onweerlegbaar uitsprak over de conformiteit van een wet aan de Grondwet (A. 

VANWELKENHUYZEN, "L'attribution de pouvoirs spéciaux et le contrôle judiciaire de la constitutionallité 

des lois", Journal des Tribunaux 1974, (577) 579). Het cassatiehof heeft zulke grondwettigheidstoets evenwel 

nooit aangenomen.  

De Nederlandse Grondwet omvat een toetsingsverbod in artikel 120 en dat reeds sinds de Grondwet van 1848. 
600 Cass. 3 mei 1974, Arresten Cassatie 1974, concl. W. Ganshof van der Meersch, 976-977. 
601 D. HEIRBAUT, "Vijftig jaar privaatrecht in het TPR: er is in die tijd veel veranderd", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 2014, (13) 35. 
602 Zie voor een overzicht van de ondernomen acties F. DUMON, "Quo vadimus? (eerste deel)", Rechtskundig 

Weekblad 1980-81, (889) 898-905. 
603 F. DUMON, "Quo vadimus? (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1980-81, (889) 900. 
604 F. DUMON, "Quo vadimus? (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1980-81, (889) 910. 
605 J. VAN COMPERNOLLE en M. VERDUSSEN, "La guerre des juges aura-t-elle lieu? À propos de 

l'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour d'arbitrage", Journal des Tribunaux 2000, (297) 298. 
606 F. PARREIN, "It is not lonely enough at the top. De tegenstellingen tussen het Hof van Cassatie en het 

Arbitragehof", Jura Falconis 2005-06, (285) 292. 
607 W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 253. 
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van de interpretatie die het cassatiehof aan een wetsbepaling geeft met de Grondwet,608 niet 

in het minst omdat feitenrechters die kritisch tegenover een bepaald cassatieleerstuk staan 

soms langs die weg hun slag proberen thuis te halen.609  

133. Deze feitelijk overlappende bevoegdheid gaf soms aanleiding tot uiteenlopende 

rechtspraak: zo oordeelde het Arbitragehof dat de sanctie waarvan sprake in artikel 30ter, 

§6 van de wet van 27 juni 1969610 een strafrechtelijk karakter had.611 In een arrest van 8 

mei 2002 hield het cassatiehof voor dat deze sanctie, onder andere gelet op de wil van de 

wetgever, geen penaal karakter had maar wel een forfaitaire herstelvergoeding 

uitmaakte.612 Het Arbitragehof bleef evenwel overtuigd van zijn eigen zienswijze.613 Een 

ander voorbeeld: het cassatiehof hield sinds 1927 vol dat een expertise in strafzaken 

beheerst wordt door de regels van het strafprocesrecht en niet van het burgerlijk 

procesrecht, waardoor tegenspraak niet vereist was zelfs indien de onderzoeksdaad gericht 

was op de afhandeling van burgerlijke belangen.614 Het Arbitragehof was het daar niet mee 

eens.615 Nadat het cassatiehof aanvankelijk vasthield aan zijn rechtspraak,616 nuanceerde 

het later zijn rechtspraak toch in het licht van de arresten van het Arbitragehof.617 De 

omgekeerde beweging doet zich ook voor: in een arrest van 30 oktober 2001 stelde het 

Arbitragehof dat artikel 57, §2 van de organieke wet van 8 juli 1976,618 dat bepaalt dat de 

taak van het OCMW beperkt blijft tot het verstrekken van dringende medische hulp aan 

een vreemdeling die illegaal in het land verblijft, niet strijdig is met de Grondwet wanneer 

die bepaling wordt toegepast op een vreemdeling die een beroep heeft ingediend bij de 

Raad van State tegen een bevel het grondgebied te verlaten.619 Het Hof van Cassatie kwam 

                                                 
608 P. MARTENS, "La Cour de cassation et la Cour d'arbitrage: les paradoxes du respect" in X (ed.), Imperat 

Lex: Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 107. 
609 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 167; A. FETTWEIS, "Comme un 

murmure, de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle: 'je vous aime, moi aussi'" in A. ALEN et al. 

(eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 669. Zie bv. 

Arbitragehof 1 maart 2000, nr. 26/2000, www.const-court.be; GwH 20 oktober 2016, nr. 126/2016, 

www.const-court.be. 
610 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 juli 1969. 
611 Arbitragehof 7 december 1999, nr. 128/1999, www.const-court.be. 
612 Cass. 8 mei 2000, S.98.0144.F, www.juridat.be. 
613 Arbitragehof 6 november 2002, nr. 157/2002, www.const-court.be. 
614 Cass. 28 maart 1927, Pasicrisie 1927, I, 187. In 1988 verzwakte het Hof zijn zienswijze door daar “in 

beginsel” aan toe te voegen. Cass. 1 juni 1988, Arresten Cassatie 1987-88, 1274. 
615 Arbitragehof 30 april 1997, nr. 24/1997, www.const-court.be. 
616 Cass. 24 juni 1998, P.97.1075.F, www.juridat.be; Cass. 24 november 1998, P.98.0019.F, www.juridat.be. 
617 Cass. 8 februari 2000, P.97.0515.N, www.juridat.be. Zie ook het meningsverschil tussen het cassatiehof 

en het Grondwettelijk Hof in verband met de verzend- en ontvangsttheorie, randnr. 248. Jean-François Van 

Drooghenbroeck omschreef die divergentie als volgt: “Justiciables et praticiens ne savaient plus à quelle 

Cour se vouer. Suprêmement irritant!” J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Yalta pour la notification" (noot 

bij Cass. 23 juni 2006), Journal des Tribunaux 2006, (679) 679. Zie in verband met deze rechtspraak ook E. 

BREWAEYS, "Opendebatcultuur tussen Hof van Cassatie en Arbitragehof", De Juristenkrant 2005, afl. 103, 

(11) 11. 
618 Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 5 augustus 1976. 
619 Arbitragehof 30 oktober 2001, nr. 131/2001, www.const-court.be. Het Arbitragehof bevestigde nadien 

deze rechtspraak, zie Arbitragehof 17 januari 2002, nr. 14/2002, www.const-court.be. 



102 

 

evenwel tot een andere conclusie,620 die het Grondwettelijk Hof niet veel later ook tot de 

zijne maakte.621 De afwezigheid van enige hiërarchie tussen beide rechtscolleges brengt 

met zich mee dat conflicten enkel op deze manier kunnen opgelost worden: dialoog moet 

ertoe leiden dat de ene zich met de zienswijze van de andere verzoent.622 Om verregaande 

rechtsonzekerheid te voorkomen, moeten these en antithese versmelten in een synthese.623 

2.4.1.2.2 Bevoegdheidsconflicten 

134. Bevoegdheidsconflicten tussen het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof doen 

zich voornamelijk voor op twee vlakken: de prejudiciële vraagstelling aan het 

Grondwettelijk Hof (2.4.1.2.2.1) en de betekenis van een prejudicieel arrest (2.4.1.2.2.2). 

2.4.1.2.2.1 Prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof 

135. Het Grondwettelijk Hof heeft een monopolie wat betreft de grondwettigheidstoets van 

wetgeving. Via een prejudiciële vraag kunnen rechtscolleges het Grondwettelijk Hof vatten 

om uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een wetsbepaling, of de uitleg van een 

bepaalde wetsbepaling, met de Grondwet. In 1989 werd de bestaande verplichting om 

prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen verstrengd ten aanzien van het 

Hof van Cassatie en de Raad van State,624 nadat in het parlement de indruk was ontstaan 

dat deze rechtscolleges afkerig stonden tegenover deze procedure.625 Beide rechtscolleges 

werden uitgesloten van de gevallen waarin de prejudiciële vraagstelling facultatief is voor 

de feitenrechter, namelijk wanneer de rechter van oordeel is dat de wetskrachtige norm de 

Grondwet klaarblijkelijk niet schendt of wanneer het antwoord op de vraag niet 

onontbeerlijk is om uitspraak te doen.626 Met de bijzondere wet van 9 maart 2003627 werd 

de quasi-absolute verplichting licht gemilderd. Het cassatiehof moet sindsdien niet langer 

een prejudiciële vraag stellen wanneer het Grondwettelijk Hof zich reeds heeft 

uitgesproken op een vraag of een annulatieberoep met een identiek onderwerp.  

                                                 
620 Cass. 17 juni 2002, S.01.0148.F, www.juridat.be. 
621 Arbitragehof 27 november 2002, nr. 169/2002, www.const-court.be. 
622 Zie omtrent deze problematiek P. TAELMAN, "Pleidooi voor meer dialoog tussen 'opperste' rechters. 

Praten werkt..." in M. DE BUSSCHER et al. (eds.), Kan dit nog? Liber amicorum Rogier de Corte, Mechelen, 

Kluwer, 2007, 89-96. Bijkomende voorbeelden zijn te vinden in J. VAN COMPERNOLLE en M. 

VERDUSSEN, "La guerre des juges aura-t-elle lieu? À propos de l'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour 

d'arbitrage", Journal des Tribunaux 2000, (297) 303; A. DE NAUW, "Onderzoek naar de oorzaken van de 

uiteenlopende rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in het strafrecht en het 

strafprocesrecht", Rechtskundig Weekblad 2010-11, (2) 2-15. 
623 Albert Fettweis stelde bv. inzake de rechtspraak in verband met de tegensprekelijkheid van de expertise 

in strafzaken vast dat het cassatiehof zich wel aansloot bij de zienswijze van het Grondwettelijk Hof, maar 

die ook nuanceerde. A. FETTWEIS, "Comme un murmure, de la Cour de cassation à la Cour 

constitutionnelle: 'je vous aime, moi aussi'" in A. ALEN et al. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges 

offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 667-668. 
624 Artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, BS 7 januari 1989. In de 

wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het arbitragehof (BS 8 juli 

1983) golden de uitzonderingen op de verplichting tot prejudiciële vraagstelling voor elk rechtscollege 

(artikel 15, §2). 
625 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1998-99, 107; M. VAN DAMME, "Het stellen van prejudiciële 

vragen aan het Arbitragehof door het Hof van Cassatie en de Raad van State" in X (ed.), Imperat Lex: Liber 

Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 143-144. 
626 Artikel 26, §2, lid 3 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 
627 Bijzondere wet van 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Arbitragehof, BS 11 april 2003.  
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Het Hof van Cassatie springt creatief om met de mogelijkheden om aan deze rigide 

verplichting te ontsnappen en interpreteert de verplichting dus limitatief.628 De 

cijfergegevens bevestigen dat het Hof van Cassatie, ondanks de strengere verplichting, 

weinig prejudiciële vragen richt aan het Grondwettelijk Hof vergeleken met de 

feitenrechters. Slechts 4% van het aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk 

Hof is afkomstig van het Hof van Cassatie.629 De Raad van State doet het op dit vlak 

aanzienlijk beter.630 

2.4.1.2.2.2 De betekenis van een prejudicieel arrest van het Grondwettelijk Hof 

136. Het grondwettigheidstoezicht mag dan wel een exclusieve bevoegdheid zijn van het 

Grondwettelijk Hof,631 het Hof van Cassatie acht zich sinds het zogenaamde 

                                                 
628 Het Hof van Cassatie zal een prejudiciële vraag bv. niet stellen wanneer het middel waarop de prejudiciële 

vraag gebaseerd is, niet ontvankelijk is. Artikel 26, §2, 1° van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof 

laat evenwel slechts toe om een prejudiciële vraag niet te stellen wanneer het cassatieberoep als dusdanig niet 

ontvankelijk is. I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie en het Benelux 

Gerechtshof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 

2016, 43. Zie ook J. VAN COMPERNOLLE en M. VERDUSSEN, "La guerre des juges aura-t-elle lieu? À 

propos de l'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour d'arbitrage", Journal des Tribunaux 2000, (297) 297; 

M. VAN DAMME, "Het stellen van prejudiciële vragen aan het Arbitragehof door het Hof van Cassatie en 

de Raad van State" in X (ed.), Imperat Lex: Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 159-

164. Op bepaalde vlakken betreedt het Hof van Cassatie daarbij het terrein van de afweging die is 

voorbehouden aan het Grondwettelijk Hof, nl. wanneer het Hof zelf afweegt of twee feitelijke situaties al dan 

niet vergelijkbaar zijn. Zie A. FETTWEIS, "Comme un murmure, de la Cour de cassation à la Cour 

constitutionnelle: 'je vous aime, moi aussi'" in A. ALEN et al. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges 

offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 671.  

Zie ook HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1998-99, 109-117; F. PARREIN, "It is not lonely enough at 

the top. De tegenstellingen tussen het Hof van Cassatie en het Arbitragehof", Jura Falconis 2005-06, (285) 

300-304; L. HUYBRECHTS en M. TRAEST, "De weigering door het Hof van Cassatie om aan het 

Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen" in A. ARTS, I. VEROUGSTRAETE, R. ANDERSEN, G. 

SUETENS-BOURGEOIS, M.-F. RIGAUX, R. RYCKEBOER en A. DE WOLF (eds.), De verhouding tussen 

het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de Raad van State, Brugge, die Keure, 2006, 195-203; M. 

TRAEST, "Over het stilzwijgen van de wet en de verplichting voor het Hof van Cassatie om prejudiciële 

vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof", Rechtskundig Weekblad 2008-09, (306) 306-315; C. DE 

BAETS, "Houdt het Hof van Cassatie van prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof?" in B. DAUWE, 

B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic de Gryse, 

Brussel, Larcier, 2010, 373-386; M.-C. ERNOTTE, "Quelques illustrations récentes en matière civile de la 

mise en oeuvre par la Cour de cassation de la dispense de poser une question à la Cour constitutionnelle" in 

X (ed.), Contestation, Combats et Utopies. Liber Amicorum Christine Matray, Brussel, Larcier, 2015, 137-

154. 

Michel Troper ziet hierin een klassieke techniek om de interpretatie van de in het geding zijnde norm aan 

zichzelf voor te behouden. M. TROPER, "Interprétation" in D. ALLAND en S. RIALS (eds.), Dictionnaire 

de la culture juridique, Parijs, PUF, 2003, 843-844. 
629 M. BOSSUYT, "Prejudiciële vragen voor het Grondwettelijk Hof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt 

procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 10. In 2017 was dit zelfs maar 2%: van 

de 139 prejudiciële vragen, waren er drie afkomstig van het Hof van Cassatie. GRONDWETTELIJK HOF, 

Jaarverslag, 2017, www.const-court.be, 75. 
630 G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT, B. DECONINCK, A. 

HENKES, D. THIJS en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? 

Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 582. De Raad van State stelde in 2017 

vijftien prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. GRONDWETTELIJK HOF, Jaarverslag, 2017, 75. 
631 In zijn arrest van 21 april 2011 oordeelde het Hof evenwel dat de rechter een decretale bepaling buiten 

toepassing mag laten indien deze in strijd zou zijn met een bijzondere wet. Cass. 21 april 2011, C.08.0452.F, 

www.juridat.be. De rechtsleer interpreteerde dit arrest als een regelrechte oorlogsverklaring aan het 

Grondwettelijk Hof. S. FEYEN, "Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof op weg naar een nieuw 

conflict?", Rechtskundig Weekblad 2011-12, (1358) 1358. 
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Smeerkaasarrest632 bevoegd om wetskrachtige normen te toetsen aan het internationale 

recht met directe werking. Wanneer grondrechten hun uitdrukking vinden zowel in de 

Grondwet als in internationaalrechtelijke instrumenten zoals het EVRM, doet zich een 

samenloop voor. Het Hof van Cassatie oordeelde in 2004 dat in zulk geval een toetsing aan 

het verdrag volstaat en een toetsing aan de Grondwet niet dienstig is.633 Deze rechtspraak 

hield het gevaar in de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof uit te hollen. De bijzondere 

wetgever bepaalde daarom in 2009 dat bij samenloop de prejudiciële vraag aan het 

Grondwettelijk Hof voorrang moet krijgen.634 Bij samenloop van grondrechten geldt voor 

het cassatiehof of de Raad van State evenwel geen verplichting tot prejudiciële 

vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof in geval van een acte clair of éclairé.  

De samenloop van grondrechten gaf nadien aanleiding tot een opvallend conflict. Het 

Brusselse arbeidshof stelde de onverenigbaarheid vast van een wetskrachtige norm635 met 

artikel 14 EVRM. De zaak werd voor het Hof van Cassatie gebracht, waarna het Hof, gelet 

op de samenloop van grondrechten, een prejudiciële vraag stelde aan het Grondwettelijk 

Hof over de verenigbaarheid van die norm van intern recht met artikelen 10 en 11 

Grondwet.636 Het cassatiehof hield bewust de verenigbaarheid met artikel 14 EVRM uit 

deze vraagstelling.637 Het Grondwettelijk Hof voegde deze prejudiciële vraag samen met 

een gelijkaardige vraag waarin artikel 14 EVRM wel aan de orde was en beantwoordde 

beide vragen ontkennend, gesteund op de relevante grondwettelijke én 

verdragsbepalingen.638 Het cassatiehof was het met die analyse oneens. Advocaat-generaal 

Jean Marie Genicot stelde dat de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde bevoegd 

zijn om de conformiteit van het interne recht met het internationale recht met directe 

werking te toetsen, en dat het arrest van het Grondwettelijk Hof die bevoegdheid niet kan 

ontnemen. Met verwijzing naar de rechtspraak van het EHRM, besloot hij tot de verwerping 

van het cassatieberoep.639 Het Hof volgde de advocaat-generaal en besloot tot de 

onverenigbaarheid zonder in zijn motivering naar het prejudicieel arrest van het 

Grondwettelijk Hof te verwijzen (of naar de rechtspraak van het EHRM).640 Aldus meent 

het cassatiehof dat het Grondwettelijk Hof dan wel mag oordelen over de verenigbaarheid 

van een interne norm met de Grondwet, maar dat de rechterlijke macht steeds bevoegd blijft 

                                                 
632 Cass. 27 mei 1971, Arr.Cass 1971, 959. 
633 Cass. 16 november 2004, P.04.0644.N, www.juridat.be. 
634 Artikel 26, §4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, ingevoerd door de bijzondere wet van 12 juli 

2009 tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, BS 31 juli 

2009. 
635 In casu artikel 27 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 oktober 1967. 
636 Cass. 27 mei 2013, S.12.0081.F, www.juridat.be. 
637 I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie en het Benelux Gerechtshof" in 

P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 44. 
638 GwH 6 juni 2014, nr. 86/2014, www.const-court.be. 
639 Cass. 15 december 2014, S.12.0081.F, www.juridat.be, concl. J.M. Genicot. 
640 Dit laatste aspect nam Marc Bossuyt op de korrel. Zie M. BOSSUYT, "Prejudiciële vragen voor het 

Grondwettelijk Hof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, 

Kluwer, 2016, 29. Pas in 2018 verwees het Hof van Cassatie voor het eerst naar arresten van het EHRM in 

zijn beslissingen (zie randnr. 170).  
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om diezelfde norm te toetsen aan het internationale verdrag.641 Het prejudiciële arrest van 

het Grondwettelijk Hof is in die optiek slechts bindend voor wat betreft het grondwettelijk 

aspect, maar niet voor het verdragsrechtelijk gedeelte.642 Die beslissing is dan slechts een 

vrijblijvend advies, dat door een ander rechtscollege met beroep op de eigen interpretatie 

van het internationale verdrag en de daarvoor relevante supranationale rechtspraak 

eenvoudigweg aan de kant kan worden geschoven.643 Het Grondwettelijk Hof neemt weinig 

verrassend de tegenovergestelde positie in.644 De betekenis van analoge grondrechten, 

uitgedrukt in ofwel de Grondwet of het EVRM, kan moeilijk van elkaar verschillen binnen 

eenzelfde jurisdictie. Wanneer een wetsbepaling artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 

schendt, kan ze dus ook artikel 14 EVRM niet schenden.645 Het Hof van Cassatie en het 

Grondwettelijk Hof hebben echter beiden een toetsingsbevoegdheid, die zoals deze zaak 

illustreert in geval van samenloop van grondrechten ongelukkig kan samenvallen.646 Aldus 

dient zich een nieuw strijdtoneel aan tussen beide hooggerechtshoven, waarin het laatste 

woord nog niet is gevallen. 

137. Een ander conflict situeerde zich op het vlak van de gevolgen die moeten worden 

toegekend aan een prejudicieel arrest van het Grondwettelijk Hof dat de ongrondwettigheid 

van een wetsbepaling vaststelt. In een opmerkelijk arrest uit 2007 eigende het cassatiehof, 

namens de rechterlijke macht, zich de bevoegdheid toe om de temporele werking van zo’n 

arrest te reguleren.647 Het Grondwettelijk Hof beschikte op dat moment zelf niet over die 

                                                 
641 A. HENKES, "Verfassungsgerichtshof, Staatsrat und Kassationshof in Belgien: drie Höfe, eine 

Verfassung, eine Rechtsauslegung? Denkschrift zur Frage der Vorbeugung von 

Rechtsauslegungsdivergenzen oberster Rechtsprechungsinstanzen" in A. ALEN, F. DAOÛT, P. NIHOUL, 

E. PEREMANS en W. VERRIJDT (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, 

Brussel, Bruylant, 2018, 722-723. 
642 Die zienswijze stemt overeen met de wil van de bijzondere wetgever. Zie T. MOONEN, "Concours de 

droits fondamentaux ou concours de juridictions? Evaluation des réformes de 2009 de la loi spéciale sur la 

Cour constitutionnelle", Revue belge de droit constitutionnel 2011, (111) 124, 137; A. FETTWEIS, "Comme 

un murmure, de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle: 'je vous aime, moi aussi'" in A. ALEN et al. 

(eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 684-685. 

Zie ook Cass. 29 september 2017, F.15.0010.F, www.juridat.be. 
643 M. BOSSUYT, "Prejudiciële vragen voor het Grondwettelijk Hof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt 

procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 23-24.  

Het Hof van Cassatie bevestigde in 2017 deze rechtspraak in niet mis te verstane bewoordingen: het oordeelde 

dat de beslissing van het Grondwettelijk Hof, in zoverre het een norm van intern recht ook aan een 

verdragsrechtelijke bepaling toetst, niet bindend is voor andere rechtscolleges, wat artikel 9, §2 van de 

bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof nochtans stipuleert. Cass. 29 september 2017, F.15.0010.F, 

www.juridat.be.  
644 Cfr. Arbitragehof 22 juli 2004, nr. 136/2004, www.const-court.be. 
645 A. FETTWEIS, "Comme un murmure, de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle: 'je vous aime, 

moi aussi'" in A. ALEN et al. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, 

Bruylant, 2018, 684. 
646 In Frankrijk staat de Conseil constitutionnel de rechterlijke macht toe om de conformiteit van een 

wetsbepaling met het internationale recht zelfstandig te onderzoeken, nadat deze instelling reeds de 

conformiteit van die wetsbepaling met de Grondwet heeft vastgesteld. Zie Conseil constitutionnel (FR) 12 

mei 2010, nr. 2010-605 DC, www.legifrance.gouv.fr. 
647 Cass. 20 december 2007, C.07.0227.N, www.juridat.be. Zie voor een bespreking P. POPELIER, 

"Rechterlijk overgangsrecht revisited. Over een juridisch vacuüm, een prejudicieel arrest en de werking van 

rechterlijke uitspraken in de tijd" (noot onder Cass. 20 december 2007), Rechtskundig Weekblad 2007-2008, 

(1370) 1370-1374. Het Hof bevestigde later die rechtspraak. Zie Cass. 5 juni 2008, C.06.0019.N, 

www.juridat.be; Cass. 29 september 2011, C.09.0570.N, www.juridat.be. 
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mogelijkheid.648 Deze cassatierechtspraak was principieel moeilijk te verdedigen.649 Deels 

als reactie ging het Grondwettelijk Hof zelf over tot de temporele modulering van zijn 

prejudiciële beslissingen in een beslissing van 7 juli 2011.650 Toch bleef het Hof van 

Cassatie vasthouden aan zijn eerdere rechtspraak: in een arrest van 29 september 2011 

bevestigde het Hof zijn beslissing uit 2007.651 Pas in 2014 kwam het cassatiehof terug op 

die leer, door te stellen dat het prejudicieel arrest van het Grondwettelijk Hof dat de 

ongrondwettigheid van een bepaling vaststelt zonder de gevolgen daarvan in de tijd te 

beperken, declaratoir is voor zowel het rechtscollege dat de prejudiciële vraag stelde als het 

rechtscollege dat daarvan is vrijgesteld.652 Het Hof maakte dus niet alleen een einde aan de 

toegeëigende mogelijkheid tot temporele modulering, maar bevestigde ook de feitelijke 

erga omnes werking van de prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof.653 Deze 

knieval voor het Grondwettelijk Hof654 eindigde de guerre des juges op dit front. 

2.4.2 Supranationale rechtsorde: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

138. Het cassatiehof moet andere hoge rechtscolleges niet alleen naast maar ook boven zich 

dulden. Het supranationale hooggerechtshof dat het meeste invloed heeft op het Hof van 

                                                 
648 Artikel 8 lid 3 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (BS 7 januari 1989) 

laat het Grondwettelijk Hof toe om de gevolgen van de werking in de tijd van een vernietigingsarrest te 

moduleren. Die bepaling zwijgt over de gevolgen van een prejudicieel arrest. In zijn arrest van 19 februari 

1997 overwoog het Hof dan ook dat het de werking in de tijd van een prejudicieel arrest niet kon moduleren. 

Arbitragehof 19 februari 1997, nr. 8/1997, www.const-court.be.  
649 A. FETTWEIS, "Comme un murmure, de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle: 'je vous aime, 

moi aussi'" in A. ALEN et al. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, 

Bruylant, 2018, 680. 
650 GwH 7 juli 2011, nr. 125/2011, www.const-court.be. Het Hof deed dit onrechtstreeks al in zijn arrest van 

4 juli 1991 door de vaststelling van ongrondwettigheid in de tijd te beperken (Arbitragehof 4 juli 1991, nr. 

18/1991, www.const-court.be). Zie voor een bespreking van deze evolutie M. MAHIEU en G. PIJCKE, 

"Aménagement dans le temps des effets des arrêts rendus sur question préjudicielle: la Cour constitutionnelle 

a franchi le cap" (noot onder GwH 7 juli 2011), Journal des Tribunaux 2011, 714-719; S. VERSTRAELEN, 

"Toen barstte de bom: het Grondwettelijk Hof handhaaft in een prejudicieel arrest de gevolgen van een 

vastgestelde ongrondwettigheid", Rechtskundig Weekblad 2011-12, (1230) 1230-1241. 

De praktijk van het Grondwettelijk Hof om de terugwerkende kracht van zijn prejudiciële arresten te 

beperken, werd nadien door de bijzondere wetgever gelegitimeerd. Bijzondere wet van 25 december 2016 tot 

wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk 

Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig 

verklaarde bepaling, BS 10 januari 2017. 
651 Cass. 29 september 2011, C.09.0570.N, www.juridat.be. 
652 Cass. 20 november 2014, C.13.0435.F, www.juridat.be. Dit arrest van de Franstalige sectie van de eerste 

kamer werd nadien bevestigd in voltallige zitting (Cass. 5 februari 2016, C.15.0011.F, www.juridat.be). Zie 

voor een bespreking van dit arrest M. VERDUSSEN, "Réception des arrêts préjudiciels: un acte d’apaisement 

de la Cour de cassation vers la Cour constitutionnelle" (noot onder Cass. 20 november 2014), Revue critique 

de jurisprudence belge 2016, (197) 197-214; S. VERSTRAELEN, "Arrest uitgesproken in voltallige zitting: 

ongrondwettige lacunes en de temporele werking van prejudiciële arresten onder de loep" (noot onder Cass. 

5 februari 2016), Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1414) 1414-1419; S. VERSTRAELEN, "La Cour de 

cassation, en audience plénière, confirme un revirement de sa jurisprudence: l’appréciation des effets dans le 

temps d’un arrêt rendu sur question préjudicielle revient à la Cour constitutionnelle" (noot onder Cass. 5 

februari 2016), Journal des Tribunaux 2016, (514) 514-516. 
653 Volgens de wet binden de prejudiciële arresten van het Grondwettelijk Hof enkel het rechtscollege dat de 

vraag stelde en elke andere rechter die in de zaak optreedt (artikel 28, §1 van de bijzondere wet op het 

Grondwettelijk Hof). 
654 A. FETTWEIS, "Comme un murmure, de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle: 'je vous aime, 

moi aussi'" in A. ALEN et al. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, 

Bruylant, 2018, 681. 
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Cassatie als instelling, is het EHRM. Alhoewel het HvJ EU en in mindere mate het 

Benelux-gerechtshof ook een bijzondere betekenis toekomen, blijft deze beperkt tot relatief 

afgelijnde rechtsdomeinen waarin supranationale instrumenten de boventoon voeren. De 

fundamentele rechten waarop het EHRM toeziet, sijpelen daarentegen door in alle takken 

van het recht en hebben ook een weerslag op de cassatieprocedure.655 

De focus bij de studie van het Hof van Cassatie in de internationale rechtsorde lig daarom 

bij het EHRM. In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de waarde van een arrest van 

het EHRM voor het cassatiehof (2.4.2.1). Nadien wordt stilgestaan bij de weerslag die het 

EHRM heeft gehad op de cassatieprocedure (2.4.2.2) en de uitdagingen die dit 

rechtscollege stelt voor de toekomst van het cassatiehof (2.4.2.3).  

2.4.2.1 Rechtspraak van het EHRM 

139. Het EVRM heeft in ons monistisch rechtsbestel directe werking en voorrang op het 

nationale recht.656 De arresten van het EHRM versmelten zich met de verdragsbepalingen, 

net zoals de arresten van het cassatiehof dat doen met de nationale wetsbepalingen.657 De 

rechtspraak van het EHRM moet dus in principe gevolgd worden, wil het cassatiehof de 

aansprakelijkheid van de Belgische staat niet in het gedrang brengen. Het Hof van Cassatie 

heeft zich slechts zelden rebels opgesteld. In 1982 oordeelde procureur-generaal Dumon, 

in een zaak over de openbaarheid van tuchtprocedures, dat de rechtspraak van het EHRM 

over eenzelfde autoriteit beschikt als de Belgische hooggerechtshoven: geen erga omnes 

werking, maar wel bijzonder gezaghebbend in die zin dat slechts uitzonderlijke 

omstandigheden kunnen rechtvaardigen dat ervan wordt afgeweken.658 Hij oordeelde 

evenwel dat het cassatiehof, na lang beraad, mag afwijken van de leer van een beslissing 

van het EHRM wanneer het van mening is dat het EHRM op zijn zienswijze zou kunnen 

terugkomen.659 Overtuigd van het eigen gelijk, nl. de onverenigbaarheid van de 

openbaarheidsvereiste met de aard van de tuchtprocedure, maande hij het Hof aan zijn 

eigen rechtspraak te handhaven in weerwil van de Straatsburgse rechtspraak. Het Hof 

volgde zijn procureur-generaal.660 Een jaar later, in het arrest van 14 april 1983, ging het 

cassatiehof alsnog overstag. Advocaat-generaal Jacques Velu onderschreef in zijn 

conclusie de theorie van de “autorité de la chose interprétée”, die een zekere normatieve 

kracht toekent aan de interpretaties van het EHRM.661 Nu het duidelijk was geworden dat 

                                                 
655 Al is dat ook het geval voor het Hvj EU. Ingevolge zijn rechtspraak, kan een cassatiemiddel dat steunt op 

de schending van Europese Unie recht geen nieuw middel meer zijn. I. VEROUGSTRAETE, "Van cassatie 

naar revisie" in B. DAUWE et al. (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 448. 
656 Cass. 27 mei 1971, Arr.Cass 1971, 959. 
657 J. BOULOUIS, "La fonction normative de la jurisprudence", Droit social 1989, (524) 524-525.  
658 Cass. 21 januari 1982, Pasicrisie 1982, I, concl. F. Dumon, 637-639. 
659 Cass. 21 januari 1982, Pasicrisie 1982, I, concl. F. Dumon, 640. 
660 Cass. 21 januari 1982, Pasicrisie 1982, I, 642. 
661 Cass. 14 april 1983, Pasicrisie 1983, I, concl. J. Velu, 893-895. Zie omtrent deze theorie P. MARTENS, 

"Que reste-t-il de l'article 6 du Code judicaire?" in J. DE CODT, B. DECONINCK, D. THIJS, A. HENKES 

en J.-F. VAN DROOGHENBROECK (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings 

& Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 191-194. Het EHRM lijkt zijn rechtspraak ook als normatief te 

beschouwen. Zie bv. het arrest van 7 januari 2010: “Finally, the Court reiterates that its judgments serve not 

only to decide those cases brought before it but, more generally, to elucidate, safeguard and develop the rules 

instituted by the Convention, thereby contributing to the observance by the States of the engagements 

undertaken by them as Contracting Parties […]. Although the primary purpose of the Convention system is 
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het EHRM zijn zienswijze niét zou wijzigen, schaarde het cassatiehof zich achter de 

Straatsburgse rechtspraak. Dit arrest bracht een einde aan een periode waarin het Hof van 

Cassatie relatief sceptisch stond tegenover de rechtspraak van het EHRM.662 In een arrest 

van 10 mei 1989 erkende het cassatiehof uitdrukkelijk de interpretatieve bevoegdheid van 

het EHRM en verwees naar een arrest van het EHRM vooraleer tot de schending van dit 

verdrag te besluiten.663 De voorrang van een arrest van het EHRM in de interne rechtsorde 

staat niet langer ter discussie.664 Deze volgzaamheid typeert de Belgische hoven en 

rechtbanken.665  

2.4.2.2 Wijzigingen aan de cassatieprocedure  

140. Het EVRM legt de lidstaten geen verplichting op om te voorzien in 

hooggerechtshoven. Wanneer zij bestaan, moet hun werking evenwel conform zijn aan de 

vereisten van artikel 6 EVRM.666 Het EHRM heeft op verschillende aspecten van de 

cassatieprocedure tekortkomingen vastgesteld aan het recht op een eerlijk proces. Deze 

spitsen zich voornamelijk toe op de vereisten van tegenspraak en wapengelijkheid, zowel 

wat betreft de rol van de partijen (2.4.2.2.1) als van het parket bij het Hof van Cassatie 

(2.4.2.2.2). Door de invloed van het EHRM heeft de cassatieprocedure zijn objectieve 

karakter verloren en heeft een subjectieve dimensie zijn intrede gedaan.667 

2.4.2.2.1 Rol van de partijen 

141. De cassatieprocedure heeft onder invloed van de vereisten van een eerlijk proces in de 

laatste decennia enkele van de waarborgen van het subjectief contentieux 

                                                 
to provide individual relief, its mission is also to determine issues on public-policy grounds in the common 

interest, thereby raising the general standards of protection of human rights and extending human rights 

jurisprudence throughout the community of the Convention States […].” EHRM 7 januari 2010, nr. 25965/04, 

Rantsev/Cyprus & Rusland, hudoc.echr.coe.int, r.o. 197. Zie ook EHRM 9 juni 2009, nr. 33401/02, 

Opuz/Turkije, hudoc.echr.coe.int, r.o. 163. 
662 P. GÉRARD, "Retour sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la Cour 

de cassation" in X (ed.), Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 53. 
663 Cass. 10 mei 1989, Arresten Cassatie 1988-89, 1055. Zie voor Frankrijk het cassatiearrest van 15 april 

2011: “Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour 

européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur 

législation.” Cass. (FR) 15 april 2011, nr. 10-17.049, www.legifrance.gouv.fr. 
664 Zie ook het arrest van 17 november 2009: “Wegens het gezag van dat interpreterend arrest en de voorrang 

op het interne recht van de internationale rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is 

het Hof verplicht de artikelen 342 en 348 Wetboek van Strafvordering buiten toepassing te laten in zoverre 

deze de regel vastleggen die het EHRM thans heeft veroordeeld en volgens dewelke de verklaring van de jury 

niet met redenen moet worden omkleed.” Cass. 17 november 2009, P.09.0903.N, www.juridat.be, r.o. 13. Zie 

in dezelfde zin Cass. 10 februari 2010, P.09.1697.F, www.juridat.be. 
665 F. TULKENS en S. VAN DROOGHENBROECK, "La Cour de cassation et la Cour européenne des droits 

de l'homme. Les voies de banalisation" in X (ed.), Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, 

Larcier, 2003, 127. Zie voor een beperkt overzicht K. GRIMONPREZ, "Het Hof van Cassatie en 25 jaar 

EVRM", Rechtskundig Weekblad 1981-82, 2667-2670. 
666 EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 25. 
667 J. VAN COMPERNOLLE, "Tegensprekelijk debat en wapengelijkheid in het cassatiegeding: een 

onvoltooide evolutie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, 

Brussel, Larcier, 2008, 129. 
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geïncorporeerd.668 De rechtspraak van het EHRM heeft hierin een belangrijke rol 

gespeeld.669  

De rol van de partijen in het cassatiegeding was aanvankelijk erg beperkt. Hun inbreng 

bestond er louter in dat ze rechterlijke beslissingen die strijdig waren met de wet voor het 

Hof brachten.670 In 1933 stelde het Hof van Cassatie dit onomwonden als volgt: “la Cour 

de cassation n’est pas instituée dans l’intérêt des particuliers, mais dans l’intérêt seul de 

la loi.”671 Het voordeel dat de partijen mogelijk halen uit een cassatieprocedure, is slechts 

een nevenproduct en niet de bestaansreden van het Hof.672 In dit objectieve contentieux is 

alleen voor de eiser in cassatie een belangrijke rol weggelegd: hij brengt een zaak aan en 

bepaalt de grenzen waarbinnen het Hof van die zaak kennis kan nemen en waarbinnen de 

verweerder en advocaat-generaal hun opmerkingen formuleren.673 De verweerder is van 

geen tel: hij is volgens Paul Leclercq slechts de advocaat van de echte verweerder, zijnde 

de bestreden beslissing.674 Het Hof gaat in zijn arrest enkel in op de middelen van de eiser. 

De memorie van antwoord van de verweerder zal alleen dan een antwoord krijgen wanneer 

het een middel van niet-ontvankelijkheid bevat, waartoe het antwoord ook beperkt blijft.675 

De cassatieprocedure kent geen volledig tegensprekelijk debat, omdat de partijen niet 

                                                 
668 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 154. Françoise Muller kadert deze 

evolutie in een ruime maatschappelijke perceptiewijziging omtrent de positie van de burger ten opzichte van 

de wet. F. MULLER, La cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de sa naissance dans 

le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension de la fonction juridictionnelle 

1832-1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 24-26. 
669 Zie voor een overzicht van de rechtspraak van het EHRM in verband met de vereisten van artikel 6.1 

EVRM in het cassatiegeding: P. LEMMENS, "De waarborgen van een eerlijk proces in een 

cassatieprocedure" in A. BRUYNEEL, L. DE GRYSE, P. FORIERS, D. HEENEN, A. SIMONT en M. VAN 

DOOSSELAERE (eds.), Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 149-165. 
670 Zie randnr. 87.  
671 Cass. 18 mei 1933, Pasicrisie 1933, I, 245. Twee arresten bevestigen nadien deze visie op de aard van het 

Hof: Cass. 8 juli 1935, Pasicrisie 1935, I, 315 en Cass. 28 mei 1936, Pasicrisie 1936, I, 273.  
672 E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 12. E. PICARD, "Quelques réflexions sur le droit 

et le fait en Cour de cassation" in E. PICARD et al. (eds.), Pandectes belges, CXI, Brussel, Larcier, 1919, 

xiv. 

Deze theorie werd nadien door meerdere auteurs bekritiseerd. Henri Rolin was bv. een vurige tegenstander 

van de idee dat het Hof louter in het belang van de wet bestaat. Volgens hem beschermde het 

cassatiemechanisme steeds zowel publieke als private belangen. H. ROLIN, "Procedure en cassation" in 

CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), Réforme de la procédure, III, Brussel, 

Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 275-276. Ook procureur-generaal Léon Cornil nam afstand 

van de ideeën van zijn voorganger, Paul Leclercq. L. CORNIL, "La Cour de cassation", Journal des 

Tribunaux 1948, (453) 460-461; L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal 

des Tribunaux 1950, (489) 493. Zie ook F. DUMON, "Quo vadimus? (slot)", Rechtskundig Weekblad 1980-

81, (1017) 1023. 
673 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 153. Dat geldt vooral in civiele zaken, 

aangezien in strafzaken het Hof ambtshalve middelen kan aanvoeren. 
674 Cass. 6 maart 1930, Pasicrisie 1930, I, 141-142, concl. P. Leclercq. Die opvatting verklaart volgens de 

procureur-generaal waarom het Hof van Cassatie steeds op tegenspraak oordeelt, en waarom de kosten in 

geval van cassatie ten laste van de Staat zouden moeten vallen. Cfr. de argumentatie van de Belgische Staat 

in de zaak Delcourt: EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 24. 
675 Zie evenwel het arrest van 23 oktober 1890, waarin het Hof wel ingaat op de argumenten van de verweerder 

in cassatie. Cass. 23 oktober 1890, Journal des Tribunaux 1890, 1242-1243. 
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elkaars tegenstrever zijn. Het Hof doet namelijk uitspraak over de bestreden beslissing en 

niet over het geschil dat eraan voorafging.676 De nadruk in de cassatieprocedure ligt niet op 

de confrontatie tussen de partijen, maar op de stellingen die zij en de advocaat-generaal het 

Hof willen doen aannemen. Zij doen dat via parallelle wegen, eerder dan lijnrecht tegenover 

elkaar te staan.677 De beslissing van het Hof kan bovendien in principe slechts steunen op 

de middelen die de partijen of het openbaar ministerie zelf hebben aangebracht en waar alle 

partijen dus kennis van hebben, waardoor het risico dat partijen verrast worden, zich 

moeilijk kan realiseren.678 Om deze redenen stelt het beginsel van de tegensprekelijkheid 

zich minder scherp in de strikt omlijnde en vormvaste cassatieprocedure dan in de 

procedure voor de bodemgerechten. Dit uit zich onder meer in het feit dat de procedure van 

de heropening van de debatten (artikel 774 e.v. Ger.W.) niet van toepassing is op het Hof.679 

De afstand van geding voor het Hof van Cassatie is ook, in tegenstelling tot de 

bodemgerechten, niet afhankelijk van de instemming van de verweerder.680 Tot slot is 

verstek laten voor het Hof niet mogelijk.681 

Sinds de wet van 25 februari 1925 kan de eiser in een memorie van wederantwoord het 

middel van niet-ontvankelijkheid van de verweerder beantwoorden.682 Het verruimen van 

deze (schriftelijke)683 tegenspraak tot het formuleren van een antwoord op alle stellingen 

van de verweerder in cassatie, is weinig dienend in de cassatieprocedure: die memorie 

beperkt zich steeds tot het beantwoorden van de middelen van de eiser in cassatie.684 

Tegenvorderingen zijn, gelet op de aard van het cassatiegeding, ondenkbaar: het debat blijft 

beperkt tot de vermeende illegaliteit van de bestreden beslissing waarbij eiser en 

verweerder duidelijk onderscheiden posities innemen. Na de uitwisseling van het 

verzoekschrift en de memorie van antwoord, is het debat tussen eiser en verweerder dus 

uitgeput. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de onmogelijkheid om te repliceren op de 

memorie van antwoord, behalve in het geval de verweerder een middel van niet-

ontvankelijkheid opwerpt, geen schending uitmaakt van het recht op een eerlijk proces.685 

Het EHRM beaamde nadien die conclusie,686 gelet op de eigenheid van de 

cassatieprocedure en de mogelijkheid om ter zitting mondeling bijkomende toelichting te 

                                                 
676 E. KRINGS, "La cassation n'est pas un troisième degré de juridiction" in A. BRUYNEEL, L. DE GRYSE, 

P.-A. FORIERS, D. HEENEN, A. SIMONT en M. VAN DOOSSELAERE (eds.), Liber Amicorum Lucien 

Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 129. 
677 P. GÉRARD, "Retour sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à la Cour 

de cassation" in X (ed.), Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 69-73. 
678 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 201. 
679 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 153. 
680 Zie artikelen 825 en 1112 Ger.W. 
681 Artikel 1113 Ger.W. 
682 Wet van 25 februari 1925 betreffende de rechtspleging in cassatie in burgerlijke zaken; huidig artikel 1094 

Ger.W. Het Hof had een dergelijke memorie van wederantwoord reeds toegestaan in de praktijk. Zie Cass. 6 

februari 1862, Pasicrisie 1862, I, 161. Cfr. huidig artikel 1094 Ger.W. 
683 Artikel 1086 Ger.W. 
684 Dit blijkt duidelijk uit de bewoordingen van artikel 1092, eerste lid Ger.W.: “het cassatieberoep wordt 

beantwoord door ter griffie van het Hof van Cassatie een memorie in te dienen”. 
685 Cass. 14 oktober 1982, Arr. Cass. 1983, 238. 
686 ECRM 9 december 1986, nr. 10938/84, Kaufman/België, hudoc.echr.coe.int. 
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verschaffen of een pleitnota te overhandigen waarbij wordt ingegaan op de argumentatie 

van de verweerder.687  

142. De substitutie van motieven vormt één van de zeldzame keren in de cassatieprocedure 

waarin de partijen wel verrast kunnen worden.688 Deze procedure, eigen aan de 

cassatietechniek, richt zich op een bestreden motief dat de noodzakelijke grondslag vormt 

voor het dictum van de beslissing die aan het toezicht van het Hof onderworpen is. Dit 

motief lijkt onwettig te zijn, waarop het Hof, op basis van de feiten die de bodemrechter 

heeft vastgesteld, een andere rechtsgrond geeft aan de bestreden beslissing en aldus een 

nieuw motief in de plaats stelt van het in het middel bekritiseerde motief.689 Dit nieuwe 

motief moet verenigbaar zijn met de niet-bekritiseerde motieven van de beslissing. Als 

gevolg van deze substitutie is het cassatiemiddel niet ontvankelijk wegens gebrek aan 

belang. Immers, het bestreden motief maakt de beslissing niet (langer) onwettig: het in de 

plaats gestelde motief verantwoordt de beslissing naar recht.690 Wanneer de substitutie van 

motieven niet door de verweerder of de advocaat-generaal wordt gesuggereerd en het Hof 

ambtshalve een nieuw juridisch motief ontdekt dat aan de aandacht van de feitenrechter 

ontsnapte, kunnen de partijen verrast worden omdat dit nieuwe motief noch in het 

verzoekschrift of de memorie van antwoord, noch in de conclusie van het openbaar 

ministerie, noch in de bestreden beslissing of in de processtukken aan bod komt.691 

Zo’n substitutie van motieven maakt het onderwerp uit van het arrest Clinique des Acacias 

tegen Frankrijk van het EHRM van 13 oktober 2005.692 Een ambtshalve substitutie van 

motieven door het Franse cassatiehof, waarbij de in de plaats gestelde rechtsgrond niet aan 

de tegenspraak van de partijen onderhevig was geweest, werd voor het EHRM bekritiseerd 

wegens schending van artikel 6 EVRM. Het EHRM stelde in zijn arrest dat de techniek van 

de substitutie van motieven zelf niet ter discussie staat, maar wel de wijze waarop die in 

casu werd toegepast.693 Het Hof oordeelde dat het in de plaats gestelde motief niet aan 

tegenspraak onderworpen was geweest, waardoor de partijen, “prises au dépourvu”, hun 

recht op een eerlijk proces geschonden zagen.694  

                                                 
687 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 154. 
688 Zie voor een bespreking van de substitutie van motieven en diens toepassingsvoorwaarden: HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 202-209. 
689 J. VAN COMPERNOLLE, "Tegensprekelijk debat en wapengelijkheid in het cassatiegeding: een 

onvoltooide evolutie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, 

Brussel, Larcier, 2008, 130-132. 
690 Dat het Hof op die manier een bestreden beslissing die met een onwettigheid is behept, kan redden, klemt 

met de weigering van het Hof om in civiele zaken ambtshalve een middel van puur recht op te werpen. Zie J. 

VAN COMPERNOLLE, "Tegensprekelijk debat en wapengelijkheid in het cassatiegeding: een onvoltooide 

evolutie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 

2008, 135-137. 
691 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 209. 
692 EHRM 13 oktober 2005, nr. 65399/01, Clinique des Acacias et al./Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 
693 EHRM 13 oktober 2005, nr. 65399/01, Clinique des Acacias et al./Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 39. 
694 EHRM 13 oktober 2005, nr. 65399/01, Clinique des Acacias et al./Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 43. 

Zie a contrario EHRM 25 mei 2004, nr. 1956/02, Andret et al./Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. In deze zaak 

konden de partijen zich wel uitspreken over de door het cassatiehof overwogen substitutie van motieven, en 

vond het Hof geen schending van artikel 6.1 EVRM. 
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Het Belgische Hof van Cassatie wijzigde zijn werkwijze in het licht van deze rechtspraak. 

De antwoordmogelijkheid op de memorie van antwoord en op de conclusie van de 

advocaat-generaal695 ondervangen de vereisten van artikel 6 EVRM wanneer de substitutie 

van motieven door de verweerder of de advocaat-generaal wordt gesuggereerd. Het Hof 

verklaarde in zijn jaarverslag van 2006 naar analogie toepassing te zullen maken van artikel 

1097, derde lid Ger.W. wanneer het uit eigen beweging een substitutie van motieven 

overweegt.696 De verdaging moet enerzijds het verrassingseffect voor de partijen 

wegnemen en anderzijds hen in staat stellen nuttige opmerkingen te formuleren die het 

beraad van het Hof voeden. De wet van 10 april 2014 voegde een nieuwe bepaling toe aan 

het Gerechtelijk Wetboek, die artikel 1097 Ger.W. uitdrukkelijk van toepassing verklaart 

bij een voorgenomen substitutie van motieven of wanneer het Hof een middel niet 

ontvankelijk wil verklaren op grond van een element dat de eiser niet kon voorzien.697 

Eenzelfde verplichting tot verdaging geldt sinds 2017 ook wanneer het Hof zinnens is om 

te vernietigen zonder verwijzing, zonder dat het openbaar ministerie op die mogelijkheid 

heeft gewezen in een schriftelijke conclusie.698  

2.4.2.2.2 Rol van het parket bij het Hof van Cassatie 

143. In eenzelfde beweging evolueert de rol van het parket bij het Hof van Cassatie. Het 

besluit van de soevereine vorst van 15 maart 1815 bepaalde uitdrukkelijk dat de procureur-

generaal bij het Hof van Cassatie niet als een partij kan worden beschouwd.699 Omschreven 

door Charles Faider als de juris legumque sacerdos,700 is de procureur-generaal bij het Hof 

een amicus curiae en niet de tegenstrever van de eiser of verweerder in cassatie.701 Meer 

pedagoog dan procureur kiest hij geen partij in het eigenlijke geschil maar brengt hij een 

advies vanuit zijn opdracht de eenheid en stabiliteit in de (cassatie)rechtspraak te 

bewaken.702 Niet de privébelangen van de partijen maar wel het algemeen belang staat 

daarbij centraal. Die rol verklaart waarom de conclusie van de advocaat-generaal niet aan 

tegenspraak onderhevig was en waarom de advocaat-generaal deelnam aan het beraad. 

Aan die klassieke opvatting van de taak van het parket bij het Hof is doorheen de jaren 

weinig veranderd. Het is nog steeds de taak van het parket om in alle onafhankelijkheid en 

                                                 
695 Zie randnr. 144. 
696 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 213-214. Zie ook J. VAN COMPERNOLLE, 

"Tegensprekelijk debat en wapengelijkheid in het cassatiegeding: een onvoltooide evolutie" in C. 

PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 134. 
697 Artikel 1097/1 Ger.W., zoals toegevoegd door de wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure, BS 15 mei 2014. 
698 Artikel 1097, derde lid Ger.W., zoals gewijzigd door de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, 

harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk 

procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. 
699 Artikel 37 van het besluit van de Soevereine Vorst van 15 maart 1815 houdende het organiek reglement 

van de rechtspleging in verbreking, Pasin. 1813-1815, I, 490. 
700 C. FAIDER, "Eloge de M. le conseiller Stas", La Belgique Judiciaire 1877, (993) 998. Vrij vertaald: 

hoeder van wetten en recht. 
701 A. WAUTERS, "Het arrest Borgers van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", Rechtskundig 

Weekblad 1991-92, (1105) 1105; B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een 

waarachtig precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997, 14. 
702 J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie" in P. VAN 

ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in 

privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 158, 169. 
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objectiviteit een wetenschappelijk advies te verschaffen aan het Hof omtrent de 

voorgelegde rechtsvraag, geïnspireerd op de bestaande cassatierechtspraak. De wijze 

waarop het parket die taak uitoefent, heeft evenwel onder invloed van de rechtspraak van 

het EHRM fundamentele wijzigingen ondergaan in de laatste decennia.  

144. De onmogelijkheid om te antwoorden op de conclusie van de advocaat-generaal en 

zijn deelname aan het beraad vond het EHRM aanvankelijk ongewoon, maar schadeloos: 

de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het parket en de maatschappelijke consensus 

omtrent het systeem, stonden een schending van artikel 6.1 EVRM in de weg.703 De 

deelname aan het beraad door de advocaat-generaal was de voortzetting van diens 

raadgevende opdracht en was belangrijk in het bewaken van de rechtseenheid.704 Dat de 

conclusie van het openbaar ministerie niet aan tegenspraak onderworpen was, werd 

afdoende verantwoord door de eigen aard van de cassatieprocedure waarin de advocaat-

generaal geen partij is en door het puur juridische karakter van de conclusie.705 Het EHRM 

veranderde in 1991 het geweer van schouder, zich beroepend op het grotere belang dat het 

sinds 1970 hechtte aan het adagium justice must not only be done, it must also be seen to 

be done: volgens het EHRM verliest de advocaat-generaal die voor een partij in ongunstige 

zin heeft geconcludeerd vanuit het oogpunt van die partij zijn onpartijdigheid.706 Om die 

reden moeten partijen in de mogelijkheid worden gesteld om te antwoorden op de conclusie 

van het openbaar ministerie,707 en mag de advocaat-generaal niet deelnemen aan het beraad.  

In antwoord op deze veroordelingen van België door het EHRM paste de wet van 14 

november 2000 de cassatieprocedure grondig aan, nadat het Hof zich in de praktijk reeds 

naar deze rechtspraak had geschikt.708 In de eerste plaats voorzag deze wet de mogelijkheid 

voor de partijen om kennis te nemen van de schriftelijke conclusie van het parket en er 

                                                 
703 EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 27-38, 41. 
704 EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 34; ECRM 9 december 

1986, nr. 10938/84, Kaufman/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 6. 
705 EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 41; ECRM 9 december 

1986, nr. 10938/84, Kaufman/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 5. 
706 EHRM 30 oktober 1991, nr. 12005/86, Borgers/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 24-28. Het Hof breidde die 

rechtspraak uit tot civiele zaken met het arrest Vermeulen (EHRM 20 februari 1996, nr. 19075/91, 

Vermeulen/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 31-34; EHRM 25 juni 1997, nr. 20122/92, Van Orshoven/België, 

hudoc.echr.coe.int, r.o. 39-41). Zie ook EHRM 31 maart 1998, nr. 23043/93, Reinhardt en Slimane-

Kaïd/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 103; EHRM 7 juni 2001, nr. 39594/98, Kress/Frankrijk, 

hudoc.echr.coe.int, r.o. 81-87. Zie voor een kritiek op deze rechtspraak de dissenting opinion van rechter ad 

hoc Marcel Storme in het Borgers-arrest en A. WAUTERS, "Het arrest Borgers van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens", Rechtskundig Weekblad 1991-92, (1105) 1105-1107. Zie voor een bespreking P. 

TAELMAN, "Twee ophefmakende arresten: Europees Hof Rechten van de Mens 20 februari 1996 over de 

rol van het Openbaar Ministerie in civiele Zaken en Cass., 5 januari 1996, over de nietigheidsleer" in 

Gandaius Actueel II, Antwerpen, Story Scientia, 1997, 123-146; J. DU JARDIN, "Justice must not only be 

done; it must also be seen to be done" in X (ed.), Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, 

Larcier, 2003, 37-52. 
707 Wanneer een partij zonder vertegenwoordiging procedeert voor het (Franse) Hof van Cassatie, moet ook 

hij kennis krijgen van de conclusie van de advocaat-generaal. Het is niet vereist dat hij er ook op kan 

antwoorden (EHRM 8 februari 2000, nr. 27362/95, Voisine/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 31-33). 
708 Wet van 14 november 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het 

openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters 

en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering, BS 19 december 2000. 
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zowel schriftelijk als mondeling opmerkingen op te formuleren.709 Elke partij kan ter zitting 

verzoeken om daartoe de zaak te verdagen. Ten tweede maakte de wet komaf met de 

aanwezigheid van de advocaat-generaal bij de beraadslaging met raadgevende stem. 

145. Dat het EHRM de advocaat-generaal steeds meer als een procespartij ziet, blijkt ook 

uit de veroordeling van Frankrijk wegens schending van artikel 6 EVRM doordat het 

verslag van de raadsheer-verslaggever en zijn ontwerp van arrest wel aan de advocaat-

generaal maar niet aan de partijen werd meegedeeld.710 Sindsdien ontvangt de advocaat-

generaal niet langer het ontwerp van arrest van de raadsheer-verslaggever en krijgen de 

partijen op dezelfde voet als de advocaat-generaal inzicht in het beschrijvende gedeelte van 

het verslag.711 In België ontvangt de advocaat-generaal steeds het voorontwerp van arrest 

van de raadsheer-verslaggever, waarna tussen beide een dialoog kan volgen.712 De 

advocaat-generaal neemt geen kennis van het schriftelijke beraad dat volgt op de 

neerlegging van het verslag. Het ontwerp van arrest dat als basis voor de beraadslaging 

dient, is aan het geheim van de beraadslaging onderhevig en voor de advocaat-generaal 

sinds zijn uitsluiting van het beraad verboden terrein.713 Het Belgische Hof van Cassatie 

schikt zich voorlopig niet naar de rechtspraak van het EHRM die de communicatie van het 

verslag van de raadsheer-verslaggever aan de advocaat-generaal op de korrel neemt. Daar 

komt in de nabije toekomst wellicht verandering in.714 

                                                 
709 Artikelen 1105 en 1107 Ger.W., zoals gewijzigd door de wet van 14 november 2000. Zie voor een 

uitgebreide bespreking: J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van 

Cassatie" in P. VAN ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie 

in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 163-165. De noot in 

antwoord op de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie kan geen nieuw middel bevatten. Ze moet 

verband houden met de in de memorie aangevoerde middelen, maar kan deze aanvullen noch uitbreiden 

(Cass. 29 juni 2010, P.10.0006.N, www.juridat.be; Cass. 30 oktober 2012, P.12.0423.N, www.juridat.be). 
710 EHRM 31 maart 1998, nr. 23043/93, Reinhardt en Slimane-Kaïd/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 105. 

Dit arrest werd later bevestigd, zie EHRM 3 december 2002, nr. 48221/99, Berger/Frankrijk, 

hudoc.echr.coe.int, r.o. 42 en 43. 
711 N. FRICERO, "Evolutie van de functies van het Franse Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. 

(eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 47; J. BORÉ en L. BORÉ, La 

cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 546. Deze praktijk achtte het EHRM verenigbaar met artikel 

6 EVRM. Zie EHRM 26 juni 2003, nr. 45019/98, Pascolini/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 23; EHRM 14 

oktober 2003, nr. 53892/00, Lilly France/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 25. 
712 Zie voor een bespreking van de werkwijze van het Hof J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar 

ministerie voor het Hof van Cassatie" in P. VAN ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo 

vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 

2002, 161-163; I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING 

VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), 

Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 175-176. 
713 J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie" in P. VAN 

ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in 

privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 168. 
714 Er is een procedure hangende bij het EHRM die de communicatie van het voorontwerp van arrest van de 

raadsheer-verslaggever aan de advocaat-generaal, en meer in het algemeen de communicatie tussen beide 

actoren, op de korrel neemt (Manzano Diaz/België, nr. 26402/17). De klacht van de verzoeker luidt als volgt: 

“Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et plus particulièrement le principe de l’égalité des armes, le 

requérant se plaint de ne pas s’être vu communiquer, avant l’audience publique et contrairement à l’avocat 

général, l’avant-projet et le projet de décision établi par le conseiller-rapporteur. Il se plaint en outre du 

colloque singulier qui existerait entre le conseiller-rapporteur et l’avocat général, lors duquel la teneur des 

conclusions de l’avocat général auraient été dévoilées et l’arrêt à intervenir aurait été discuté, voire préparé, 

en concertation.” Het is niet duidelijk wanneer een uitspraak zal volgen.  
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Sinds het parket bij het Hof van Cassatie van het beraad is uitgesloten, heeft het een deel 

van zijn eigenheid als amicus curiae verloren. Op functioneel vlak lijkt het parket daarom, 

meer dan vroeger het geval was, op een parket bij een vonnisgerecht.715 Het optreden van 

de advocaat-generaal wordt meer autonoom en geïsoleerd van de werkzaamheden van het 

Hof enerzijds,716 en blootgesteld aan het debat tussen de partijen anderzijds. 

2.4.2.3 Uitdagingen voor het cassatiehof: tussen hamer en aambeeld 

146. De wijzingen die in het licht van de EHRM-rechtspraak werden doorgevoerd in de 

cassatieprocedure, bleven relatief beperkt. Ze wijzigden de aard van het cassatiehof niet 

fundamenteel. De vereisten van het EVRM dreigen in de toekomst evenwel ook een invloed 

te hebben op de aard van de cassatiecontrole. 

Het cassatiehof bevindt zich tussen hamer en aambeeld. Het oefent langs de ene kant 

toezicht uit op de bodemrechters die zowel in feite als in rechte oordelen en langs de andere 

kant maakt zijn rechtspraak mogelijk het voorwerp uit van een controle door het EHRM, 

dat zowel de feiten als het recht in zijn oordeel betrekt. Het cassatiehof zelf beschikt niet 

over die vrijheid en beoordeelt enkel rechtsvragen. Het nut van de cassatieprocedure kan 

daarom in vraag worden gesteld.717 Deze problematiek kwam aan bod in enkele procedures 

tegen Frankrijk voor het EHRM. Volgens de eiser was de cassatieprocedure geen vereiste 

internrechtelijke procedure die moest uitgeput worden om een ontvankelijke vordering te 

kunnen instellen,718 omdat de onmogelijkheid voor het Hof om de zaak feitelijk te 

boordelen betekende dat deze procedure geen effectieve remedie kon zijn. Het EHRM 

oordeelde evenwel dat deze zienswijze niet klopt,719 omdat het cassatiehof minstens de 

feiten zoals vastgesteld door de bodemrechter in ogenschouw neemt en controle uitoefent 

op de kwalificatie ervan. 

                                                 
Enkele cassatiemagistraten voorspelden reeds dat de Belgische praktijk de toets van artikel 6 EVRM niet zou 

doorstaan. J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie" in P. VAN 

ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in 

privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 167-168; M. REGOUT, 

"Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation en matière civile" 

in A. BOSSUYT, B. DECONINCK, E. DIRIX, A. FETTWEIS en E. FORRIER (eds.), Liber spei et amicitiae 

Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 223. Het wekt verbazing dat het cassatiehof zich niet onmiddellijk 

heeft aangepast aan de rechtspraak van het EHRM, zeker nadat die enkele malen werd bevestigd in procedures 

tegen Frankrijk. Lang volgehouden tradities blijken bestand tegen externe druk. 
715 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 175. 
716 Het EHRM beschouwde in 1970 het parket nog als een medestander en objectieve raadgever van het Hof. 

EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 34. Het autonome karakter van 

het parket is bij de Franse Cour de cassation nog meer uitgesproken. Daar is er ten gevolge van het arrest 

Reinhardt en Slimane-Kaïd/Frankrijk van het EHRM geen communicatie meer van het ontwerp van arrest 

naar de advocaat-generaal. Die krijgt wel, samen met de partijen, het verslag van de raadsheer-verslaggever 

die geen indicatie bevat van de teneur van het ontwerp. J.-L. NADAL, "La jurisprudence de la Cour de 

Strasbourg: une chance pour le parquet général de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2005, (800) 800. In 

Nederland liggen de kaarten historisch gezien anders: het is het openbaar ministerie, eerder dan de zetel, die 

als eerste de zaak onderzoekt. Zie randnr. 526. 
717 Zie J.-F. BURGELIN, "La Cour de cassation en question", Recueil Dalloz 2001, (932) 932 e.v. 
718 Cfr. artikel 35 EVRM. 
719 EHRM 28 september 1999, nr. 29340/95, Civet/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 43. Zie ook EHRM 6 

maart 2001, nr. 39291/98, Hamaïdi/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 
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147. De proportionaliteitstoetsing staat centraal in de werkwijze van het EHRM en vereist 

een afweging van feitelijke elementen en rechtsoverwegingen.720 Zij behoort daarom tot 

het vertrouwde terrein van de feitenrechter. Hoe kan het Hof van Cassatie daarop controle 

uitoefenen, in het bijzonder wanneer niet de nationale norm strijdig wordt geacht met het 

EVRM, maar wel de toepassing van die norm in het licht van de specifieke omstandigheden 

van het geschil? 

Het uitoefenen van een wettigheidstoezicht op een door de bodemrechter uitgevoerde 

proportionaliteitstoetsing vergt een oordeel over die proportionaliteit. De cassatiecontrole 

op een bestreden beslissing kan de vorm aannemen van een lichte of marginale toetsing of 

van een zware of volle toetsing. Bij een marginale controle gaat het Hof na op de 

bodemrechter, op basis van de door hem vastgestelde feiten, wel wettig tot de conclusie 

kon komen die hij bereikte. Bij een volle toetsing gaat het Hof bepalen wat in de gegeven 

omstandigheden proportioneel is.721 Indien het Hof een zware controle zou uitvoeren op 

een proportionaliteitstoetsing, dreigen de doembeelden die Jean de Codt en Dirk Thijs 

ontwaren in hun voorwoord in het jaarverslag van 2018.722 Omdat de vraag wat al dan niet 

proportioneel is steeds moet worden bekeken in functie van de feitelijke omstandigheden 

van het geschil, dreigt een verregaande casuïstiek, de daarbij horende onvoorspelbaarheid  

en een verminderde veralgemeenbaarheid van de beslissing. Bovendien vergt het een 

motiveringsstijl die breekt met de voor het cassatiehof kenmerkende abstractie.723 

Fundamenteler is de invloed van een dergelijke toetsing op de aard van het cassatiehof: het 

zou eventueel een interne EVRM-conforme norm buiten toepassing moeten laten, omdat 

de toepassing van die norm strijdig is met het EVRM. Dit is moeilijk verenigbaar met de 

traditionele rol van het Hof van Cassatie, die erop gericht is de wet toepassing te doen 

vinden.  

Een Franse cassatiearrest van 4 december 2013 illustreert deze moeilijkheden.724 In de 

Franse doctrine is er in de nasleep van het arrest van een stroming ontstaan die pleit voor 

een volwaardige proportionaliteitstoetsing door het cassatiehof. In dit arrest voerde het Hof 

de door het beroepshof gemaakte proportionaliteitsafweging opnieuw uit en kwam tot een 

                                                 
720 F. TULKENS en S. VAN DROOGHENBROECK, "La Cour de cassation et la Cour européenne des droits 

de l'homme. Les voies de banalisation" in X (ed.), Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, 

Larcier, 2003, 135-136. 
721 Uit de (beperkte) cassatierechtspraak valt geen lijn te trekken in het standpunt van het Hof over de aard 

van controle op de proportionaliteit. In een arrest van 1 oktober 1997 oordeelde het Hof dat het aan de 

feitenrechter toekomt om te oordelen of een bij KB opgelegde inentingsverplichting een noodzakelijke 

maatregel tot bescherming van de gezondheid in de zin van artikel 8.2 EVRM uitmaakt (Cass. 1 oktober 

1997, P.97.0506.F, www.juridat.be). In een arrest van 24 januari 2001 lijkt het Hof daarentegen zelf de 

afweging te maken omtrent de noodzakelijkheid van de bestraffing van het bezit van verdovende middelen 

voor persoonlijk gebruik in een democratische samenleving, in het licht van artikel 8 EVRM (Cass. 24 januari 

2001, P.00.1402.F, www.juridat.be). 
722 J. DE CODT en D. THIJS, "Voorwoord" in HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2018, 12-13. 
723 C. JAMIN, "Cour de cassation: le fil et la pelote", Recueil Dalloz 2015, (1641) 1641. De laconieke 

motivering van het cassatiehof vormt bovendien voor het EHRM soms de aanleiding om een nabije controle 

op een bestreden cassatiearrest uit te oefenen. Zie randnr. 334. 
724 Zie randnr. 123. Er zijn nog arresten waarin het Hof toepassing lijkt te maken van een 

proportionaliteitstoets. Zie bv. Cass. (FR) 22 oktober 2015, nrs. 14-11.776-14-21.515 

www.legifrance.gouv.fr. Meer voorbeelden zijn terug te vinden in D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la 

Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ, 2017, 133-135. 
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tegengestelde conclusie. Het publiceerde nadien een persbericht waarin de 

geschiloverstijgende waarde van het arrest ontkend werd: de beslissing had enkel betekenis 

binnen de zeer specifieke feitelijke grenzen van dit geschil. De meningen in de Franse 

doctrine en rechtspraak over de wenselijkheid van deze evolutie, waarin het cassatiehof in 

zekere zin verwordt tot een nationaal filiaal van het EHRM,725 zijn verdeeld.726 Eerste 

voorzitter Bertrand Louvel noemt de cassatiecontrole een flexibel instrument, dat aan een 

proportionaliteitstoetsing niet in de weg staat.727 De Cour de cassation lijkt een 

proportionaliteitstoetsing volmondig te aanvaarden, zo blijkt althans uit een handleiding 

die het onlangs op zijn website plaatste.728 

2.5 Besluit 

148. Het Hof van Cassatie is een volwaardig hoogste rechtscollege dat autonoom en 

gezagsvol de wet interpreteert. Zijn rechtsvormende opdracht wordt door de literatuur en 

het cassatiehof zelf algemeen erkend. Ook de wetgever legitimeerde de eerdere praktijk 

door via aanpassingen aan de procedure ruimte te creëren voor de uitoefening van die 

opdracht. De grenzen van de rechtsvormende opdracht zijn evenwel niet duidelijk afgelijnd. 

Het is daarom onduidelijk waar de rechtsvormende bevoegdheid van het cassatiehof begint 

en eindigt, en hoe ze zich verhoudt ten opzichte van de rechtsvormende activiteit van de 

wetgever.  

De werkwijze van het cassatiehof is doorheen deze periode niet mee geëvolueerd met de 

gewijzigde opdracht. Dat geldt zeker voor België. In Frankrijk en Nederland vonden sinds 

de jaren 1990 wel hervormingen plaats die de werkwijze van het cassatiehof beter doen 

aansluiten bij de rechtsvormende rol die het aanvankelijk niet had. Deze hadden onder meer 

                                                 
725 Cfr. de zaak Pancaud die aanleiding gaf tot een arrest van het EHRM. De verzoeker wilde het vaderschap 

van zijn biologische vader wettelijk laten vaststellen. Een DNA test vond plaats op het moment dat er twijfels 

bestonden over het geestelijke vermogen van de biologische vader. Kort nadien overleed de man. Om die 

reden hield het hof van beroep van Bordeaux geen rekening met deze DNA-test, die volgens het hof niet met 

instemming had plaatsgevonden. De verzoeker tekende cassatieberoep aan wegens schending van artikel 8 

EVRM, maar het cassatiehof verklaarde zijn beroep “niet-toelaatbaar” omdat het geen serieus cassatiemiddel 

bevatte. Het EHRM maakte daarop een afweging tussen het belang van de verzoeker om zijn afstamming 

vast te stellen en het belang van derden om niet tegen hun wil aan DNA-tests onderworpen te worden. Het 

beroepshof had volgens het EHRM bij de belangenafweging teveel belang gehecht aan het recht van de 

biologische vader. Volgens het EHRM lag er aldus een schending van artikel 8 EVRM voor. EHRM 16 juni 

2011, nr. 19535/08, Pascaud/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. De rol van het cassatiehof in dit geschil was 

miniem. Het uitvoeren van een proportionaliteitstoets door het Hof van Cassatie had een procedure in 

Straatsburg en een veroordeling van de Franse staat misschien kunnen vermijden. 

In een gelijkaardig arrest waarin het EHRM opnieuw een schending van een verdragsbepaling vaststelde, 

haalde dit rechtscollege zelfs uit naar het Franse cassatiehof dat zich niet had uitgesproken over de schending 

van artikel 14 EVRM die de verzoeker aan de bestreden beslissing verweet. Het EHRM bekritiseerde die 

houding als volgt: “Elle [la Cour] note aussi que la Cour de cassation n’a pas répondu au moyen principal 

invoqué par le requérant et tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination tel que garanti par 

l’article 14 de la Convention. Or, elle a déjà jugé que les tribunaux doivent examiner avec rigueur les moyens 

ayant trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention dont ils sont saisis et qu’il s’agit là d’un 

corollaire du principe de subsidiarité […].” EHRM 7 februari 2013, nr. 16574/08, Fabris/Frankrijk, 

hudoc.echr.coe.int, r.o. 72. 
726 Zie voor een bespreking C. JAMIN, "Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle 

de proportionnalité en matière de droits fondamentaux", Revue trimestrielle de droit civil 2015, (263) 263 

e.v. 
727 B. LOUVEL, "Réflexions à la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2015, (1326) 1326. 
728 Zie www.courdecassation.fr/IMG///MEMENTO%20CDP%20CONSOLIDE.pdf.  
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een meer gerichte rechtsvorming tot doel om zo een antwoord te bieden op het belang van 

de toevalsfactor in de rechtsvorming. De invoering van een prejudiciële procedure was 

hierbij de meest in het oog springende hervorming.  

Een andere evolutie was de komst van (supranationale) hooggerechtshoven met soms 

concurrerende bevoegdheden. Deze gewijzigde context is een echte uitdaging voor het 

cassatiehof, dat zowel zijn rechtspraak als institutioneel diende te hervormen. Toekomstige 

conflicten daaromtrent blijven steeds mogelijk. Aan de andere kant hebben de 

internationaalrechtelijke instrumenten de cassatierechter ook meer armslag gegeven in zijn 

verhouding tot de wetgever.729 Internationaalrechtelijke instrumenten verplichten het 

cassatiehof om zich een rechtsvormende rol aan te meten en geven het daartoe ook de 

middelen. Aldus heeft de internationalisering van het recht het autonome karakter van het 

cassatiehof in het staatsbestel versterkt. Die evolutie is nog niet ten einde en betekent zowel 

een opportuniteit als een reële uitdaging voor de toekomst van het Hof van Cassatie. 

  

                                                 
729 N. HULS, "Introduction: from legitimacy to leadership" in N. HULS, M. ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), 

The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 22-

23. 
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HOOFDSTUK 3 DE WAARDE VAN EEN CASSATIEARREST 

 

3.1. Inleiding 

149. Als de bewaker van de rechtseenheid en de rechtszekerheid en als plaatsvervangende 

regelgever heeft het Hof van Cassatie een belangrijke taak in het Belgische rechtsbestel. 

Het oefent die taak uit via zijn rechtspraak. Die arresten en het gevolg dat ze kennen in de 

juridische gemeenschap, verdienen een nadere studie. In dit derde hoofdstuk wordt de 

waarde van een cassatiearrest voor de juridische gemeenschap onder de loep genomen. 

Daartoe wordt in de eerste plaats de rechtsvinding en rechtscreatie door het Hof bestudeerd 

(3.2). Vervolgens komt de motivering van een cassatiearrest aan bod (3.3). De motivering 

bepaalt hoe die rechtscreatie vorm wordt gegeven. Nadien wordt stil gestaan bij de vraag 

of een cassatiearrest bindend is voor de feitenrechters (3.4). Tot slot worden de 

communicatiekanalen tussen de cassatie- en de bodemrechter bestudeerd, en dus de wijze 

waarop een arrest ter kennis komt van zijn doelpubliek (3.5).  

3.2. Rechtsvinding en rechtscreatie 

150. De wijze waarop het Hof van Cassatie tot zijn beslissingen komt, is van belang om de 

waarde ervan te kunnen schatten. Het cassatiehof bouwt zijn beslissingen steeds op vanuit 

de wettekst die de bestreden beslissing zou hebben geschonden (3.2.1).730 De interpretatie 

die het Hof aldus aan een wetsbepaling geeft, is een vorm van rechtscreatie (3.2.2). In die 

rechtscreatie ligt de waarde van een cassatiearrest besloten.731  

3.2.1 Rechtsvinding  

151. Opgericht als beschermer van het œuvre van de wetgever, is de wet het wapen van de 

cassatierechter. De toepassing van de wet vereist steeds een interpretatie ervan (3.2.1.1). 

De cassatierechter laat zich daarbij onder meer leiden door de travaux préparatoires van 

de wet (3.2.1.2). 

3.2.1.1 Wetsinterpretatie door de cassatierechter 

152. Het Hof controleert de legaliteit van de door middel van een cassatieberoep 

rechtsgeldig bestreden beslissing (artikel 608 Ger.W.).732 Het wettigheidstoezicht dat het 

Hof uitoefent veronderstelt de interpretatie van de wet. Om te kunnen toetsen of de 

bestreden beslissing de wet schendt, moet immers in de eerste plaats worden bepaald welke 

vereisten de wet stelt.  

                                                 
730 De enige uitzondering hierop vormen de algemene rechtsbeginselen die het Hof van Cassatie niet met een 

wetsbepling in verband brengt. Zie randnr. 81 
731 Althans voor de juridische gemeenschap. Voor de partijen ligt de waarde van een cassatiearrest eerder 

besloten in de rechtsbescherming die het biedt. 
732 Zo gaf Isaac Le Chapelier, de verslaggever in de voorbereiding van het latere decreet van 27 november 

1790, in het parlement de volgende beschrijving van de werkzaamheid van de cassatierechter: “De quoi 

s’agit-il en effet? De comparer l’arrêt rendu avec la loi.” J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives 

parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. 

Première série, 1787 à 1799, XX, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1885, 485. 
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153. Bij elke wetsbepaling bestaat ontegensprekelijk de nood tot interpretatie.733 De 

zogenaamde realistische interpretatietheorie vertrekt vanuit de idee dat een wetsbepaling, 

afhankelijk van de interpretatie die eraan wordt gegeven, steeds verschillende normen 

omvat.734 De betekenis van een tekst is namelijk geen eigenschap ervan maar is steeds een 

projectie van de interpretatie door de ontvanger.735 Vooraleer geïnterpreteerd te worden, 

omvat een tekst mogelijkerwijs verschillende betekenissen. Het is de interpretatie die aan 

een tekst een norm ontleent.736 De betekenis van een tekst gaat de interpretatie ervan dus 

niet vooraf, maar is het product van die interpretatie. De normzender heeft daarbij, 

afhankelijk van de gehanteerde termen, weinig vat op de normontvanger en de wijze 

waarop deze de regel interpreteert en toepast. De wet, eens afgekondigd, begint een eigen 

leven te leiden buiten de controle van de wetgever om: “Le legislateur doit reconnaître, 

comme le poète, que ce qu’il a écrit ne lui appartient plus.”737 Juridische interpretatie staat 

daarom steeds gelijk met een zekere juridische discretie,738 die al naargelang het geval 

breed dan wel beperkt kan zijn. De termen van een wetsbepaling en het wettelijke kader 

waarin die bepaling past, bepalen de grenzen van die discretie. 

154. Het Hof van Cassatie houdt evenwel soms anders voor wanneer het toepassing maakt 

van het adagium in claris cessat interpretatio: een heldere wet behoeft geen interpretatie.739 

Die zienswijze is gebrekkig.740 De vaststelling dat een wetsbepaling duidelijk is en dus 

                                                 
733 F. OST, "L'interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur" in M. VAN 

DE KERCHOVE (ed.), L'interprétation en droit: approche multidisciplinaire, Brussel, Faculté universitaires 

Saint-Louis, 1978, 110; M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 

1979, 47.  

Zie ook Thomas Hobbes: “All Laws, written, and unwritten, have need of Interpretation. […] The written 

laws, if they be short, are easily misinterpreted, from the divers significations of a word or two; if long, they 

be more obscure by the divers significations of many words; insomuch as no written law, delivered in few or 

many words, can be well understood, without a perfect understanding of the final causes for which the law 

was made, the knowledge of which final causes is in the legislator.” T. HOBBES, Leviathan, Londen, 

Routledge, 1894, 128. 
734 Zie voor een bespreking van deze realistische interpretatietheorie M. TROPER, La théorie du droit, le 

droit, l'état, Parijs, PUF, 2001, 69-84; M. TROPER, "Interprétation" in D. ALLAND en S. RIALS (eds.), 

Dictionnaire de la culture juridique, Parijs, PUF, 2003, 843-845.  
735 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 43-44, 331. 
736 M. TROPER, La théorie du droit, le droit, l'état, Parijs, PUF, 2001, 74. 

Léon Cornil lijkt die zienswijze te onderschrijven. Zo stelt hij in zijn mercuriale van 1950: “[…] elle [la Cour 

de cassation] va énoncer en des formules précises, des règles qui, jusque-là, n’avaient reçu dans la législation 

qu’une consécration implicite et que ces formules précises seront désormais considérées comme faisant corps 

avec le texte des lois.” L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des 

Tribunaux 1950, (489) 493. 
737 O. DUPEYROUX, "La Jurisprudence, source abusive de droit" in X (ed.), Mélanges offerts à Jacques 

Maury, II, Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 373. Zie in dezelfde zin R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à 

la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 713-714. 
738 A. BARAK, "On society, law, and judging", Tulsa Law Review 2011, (297) 301.  
739 Bv. Cass. 21 februari 1967, Arresten Cassatie 1967, 789; Cass. 22 december 1994, C.94.0035.F, 

www.juridat.be. Zie voor een overzicht: M. VAN DE KERCHOVE, "La doctrine du sens clair des textes et 

la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique" in M. VAN DE KERCHOVE (ed.), L'interprétation en 

droit: approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 18-19. 

Deze doctrine is ook terug te vinden in het ter ziele gegane livre préliminaire van de Code civil, meer bepaald 

in titel V, artikel V: “Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer 

l’esprit […].” 
740 Cfr. François Laurent: “C’est se faire une fausse idée de l’interprétation que de croire qu’il n’y faut 

recourir que lorsque les lois sont obscure ou insuffisantes.” F. LAURENT, Principes de droit civil, I, Brussel, 
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geen interpretatie behoeft, is op zichzelf reeds een interpretatie van die tekst.741 Bovendien 

hangt die vermeende helderheid ook af van de feiten waarop de tekst moet worden 

toegepast.742 De helderetekstdoctrine wordt daarom door critici meestal weggezet als een 

techniek om een interpretatie van het cassatiehof te verhullen en aldus op voorhand te 

isoleren tegen mogelijke kritiek.743  

3.2.1.2 Bronnen van wetsinterpretatie 

155. Bij de interpretatie van de wet put het cassatiehof ogenschijnlijk enkel uit 

nevenproducten van die wetgeving. Het Hof verwijst doorgaans naar de wil van de 

wetgever en de wetsgeschiedenis als interpretatiebron. In 1936 stelde het cassatiehof dat 

“toute loi, même pénale, doit être interprétée selon la volonté du législateur.”744 De wil van 

de wetgever weegt daarbij soms zwaarder door dan de eigenlijke wettekst. Zo oordeelde 

het Hof in 1925 dat “il convient parfois de rechercher ce qu’a voulu dire le législateur, 

plutôt que ce qu’il a dit littéralement; qu’il est préférable, en principe, de supposer qu’il a 

employé une expression traduisant imparfaitement sa pensée, plutôt de lui prêter une 

pensée issue de l’arbitraire.”745 Procureur-generaal Paul Leclercq gaat drie jaar later nog 

verder door de tekst van de wet elke betekenis te ontzeggen: “[…] La loi […] n’est pas le 

texte. Le texte n’enchaîne pas l’interprète, il n’enchaîne que l’ouvrier imprimeur et le 

                                                 
Bruylant, 1869, 339. Zie ook procureur-generaal Paul Leclercq: “Les conseillers de la Cour de cassation ont 

appris, au cours de leur carrière consacrée à l’étude de la loi, que rien n’est rare comme un texte légale qui 

soit parfaitement clair.” Cass. 9 februari 1925, Pasicrisie 1925, I, concl. P. Leclercq, 135. 

In dezelfde zin F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 14; F. RIGAUX, 

La nature du contrôle de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, 280-282; W. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, "Beschouwingen over de herziening van de Grondwet", Rechtskundig Weekblad 1972-73, (433) 

436-437; F. DUMON, "De opdracht van de hoven en rechtbanken - enkele overwegingen", Rechtskundig 

Weekblad 1975-76, (193) 210-211; M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, 

Kluwer, 1979, 26-27; R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et 

al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 157-158. 
741 M. VAN DE KERCHOVE, "La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation 

de Belgique" in M. VAN DE KERCHOVE (ed.), L'interprétation en droit: approche pluridisciplinaire, 

Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 37-38; M. TROPER, La théorie du droit, le droit, l'état, 

Parijs, PUF, 2001, 75; M. TROPER, "What is interpretation of the law for the French judge?" in Y. 

MORIGAWA et al. (eds.), Interpretation of law in the age of enlightenment: from the rule of the king to the 

rule of law, New York, Springer, 2011, 142. 
742 Zo zijn artikelen 36 (de federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de 

Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat) en 187 (de Grondwet kan noch geheel, noch ten dele 

worden geschorst) van de Grondwet op het eerste zicht glashelder. Desondanks oordeelde het Hof van 

Cassatie in zijn arrest van 11 februari 1919 dat de Koning tijdens de Duitse bezetting van België de 

wetgevende macht alleen kon uitoefenen (Cass. 11 februari 1919, Pasicrisie 1919, I, 9). Zelfs de helderste 

regel kan in bepaalde omstandigheden moeilijk toepasbaar zijn. Cfr. H.L.A. HART, The Concept of Law, 

Oxford, OUP, 2012, 124-136. 
743 M. VAN DE KERCHOVE, "La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation 

de Belgique" in M. VAN DE KERCHOVE (ed.), L'interprétation en droit: approche pluridisciplinaire, 

Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 48-50; M. TROPER, "Interprétation" in D. ALLAND en 

S. RIALS (eds.), Dictionnaire de la culture juridique, Parijs, PUF, 2003, 843; B. BOUCKAERT en B. DE 

MOOR, Handleiding juridisch schrijven, Antwerpen, Maklu, 2004, 110.  
744 Cass. 16 juni 1936, Pasicrisie 1936, I, 297. In dezelfde zin F. DUMON, "De opdracht van de hoven en 

rechtbanken - enkele overwegingen", Rechtskundig Weekblad 1975-76, (193) 209-210. 
745 Cass. 9 februari 1925, Pasicrisie 1925, I, 142. In een arrest van 18 november 1924 stelde het Hof dat de 

uitvoerende macht “ne peut étendre pas plus qu’il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient de 

dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement 

d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit.” Cass. 18 november 1924, Pasicrisie 

1925, I, 27. Het Hof hanteert dezelfde principes bij de interpretatie van de wet. 
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premier ne doit pas être confondu avec le second. Le texte est l’enveloppe de la chose 

essentielle: la pensée que l’auteur du texte, par celui-ci, a voulu exprimer. C’est la pensée, 

le contenu, qui enchaîne l’interprète, et non le texte, le contenant. Or, le texte, même clair, 

peut ne pas être l’expression de la pensée du législateur.”746 Die zienswijze versterkt de 

vrijheid van de cassatierechter om, binnen bepaalde grenzen, creatief om te springen met 

een wettekst. 

156. De parlementaire voorbereiding van wetgeving speelt een belangrijke rol in het 

rechtsvindingsproces van de cassatierechter, die evenwel afneemt naarmate een 

wetsbepaling ouder is.747 De verwijzingen naar deze interpretatiemethode in de 

cassatierechtspraak zijn legio: vele arresten verwijzen naar de parlementaire 

voorbereiding,748 de wetsgeschiedenis,749 de doelstelling van de wetgever,750 de 

uitdrukkelijk wil van de wetgever,751 of naar een combinatie van deze.752 Soms slaat het 

Hof evenwel de bal mis bij het achterhalen van de bedoeling van de wetgever, waarna die 

laatste orde op zaken stelt.753 Het is de rechter toegelaten om te rade te gaan bij de 

parlementaire werkzaamheden van andere wetgeving wanneer die tot hetzelfde doel strekt 

als de wetgeving volgens dewelke hij moet oordelen.754 Een appel op de wetsgeschiedenis 

is volgens het Hof evenwel niet toegelaten wanneer de wetsbepaling klaar en duidelijk is.755 

Hier komt de kaduke helderetekstdoctrine weer om de hoek kijken. 

                                                 
746 Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 65. François Laurent staat erg kritisch 

tegenover dit uitgangspunt. “Quand on s’écarte de la loi, il n’y a plus de base fixe pour l’interprète: de là ces 

révolutions qui se produisent dans la jurisprudence de la cour de cassation.” F. LAURENT, Cours 

élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 86. 
747 C. PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 78. Henk Snijders stelde dit vast in zijn 

onderzoek naar de rechtsvinding in de Hoge Raad. Zie H. SNIJDERS, Rechtsvinding door de burgerlijke 

rechter: een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de gerechtshoven, Deventer, Kluwer, 

1978, 41. 
748 Cass. 6 februari 2015, C.13.0612.N, www.juridat.be; Cass. 11 februari 2015, P.15.0160.F, 

www.juridat.be; Cass. 7 april 2016, F.14.0097.N, www.juridat.be; Cass. 7 november 2016, C.15.0023.N, 

www.juridat.be; Cass. 4 januari 2017, P.16.0843.F, www.juridat.be. 
749 Cass. 29 oktober 2015, C.14.0305.N, www.juridat.be; Cass. 10 maart 2016, F.14.0034.N, www.juridat.be; 

Cass. 9 juni 2016, C.15.0433.N, www.juridat.be; Cass. 16 december 2016, D.16.0008.N, www.juridat.be; 

Cass. 14 maart 2017, P.17.0010.N, www.juridat.be; Cass. 12 februari 2018, S.17.0047.N, www.juridat.be; 

Cass. 27 november 2018, P.18.0689.N, www.juridat.be. Met wetsgeschiedenis wordt de 

wordingsgeschiedenis van de wet bedoeld. M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, 

Antwerpen, Kluwer, 1979, 234. 
750 Cass. 10 december 2015, C.13.0558.N, www.juridat.be; Cass. 6 september 2016, P.16.0917.N, 

www.juridat.be; Cass. 18 april 2017, P.17.0105.N, www.juridat.be; Cass. 14 december 2017, C.17.0236.N, 

www.juridat.be. 
751 Cass. 21 maart 2017, P.15.0153.N, www.juridat.be. 
752 Cass. 12 januari 2015, C.12.0601.N, www.juridat.be; Cass. 31 januari 2017, P.16.1004.N, www.juridat.be; 

Cass. 25 april 2017, P.17.0080.N, www.juridat.be. 
753 Zo oordeelde het Hof in zijn arrest van 16 januari 2004 dat het zevenjarige verblijf in de zin van artikel 

12bis, §1, 3° van het wetboek van de Belgische nationaliteit geen wettig verblijf diende te zijn (Cass. 16 

januari 2004, C.03.0370.F, www.juridat.be). De wetgever achtte die interpretatie van het Hof, die een illegaal 

verblijf zou valoriseren, manifest strijdig met zijn duidelijk verwoorde bedoeling (Ontwerp van 

programmawet, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 51-1437/1 en 51-1438/1, 173). Om die reden bevatte de 

programmawet van 27 december 2004 (BS 31 december 2004) een interpretatieve wetsbepaling die een einde 

maakte aan de interpretatie van het cassatiehof. 
754 Cass. 15 juni 1956, Arresten Cassatie 1956, 875. 
755 Cass. 22 december 1994, C.94.0035.F, www.juridat.be; Cass. 30 juni 2006, C.05.0117.F, www.juridat.be.  
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Het beroep op de wil van de wetgever lag in het verleden vaak onder vuur.756 In de 

parlementaire voorbereiding is soms steun te vinden voor verschillende lezingen van 

eenzelfde wetsbepaling. Dat blijkt duidelijk uit de interpretatie die het Hof in de loop van 

de geschiedenis aan artikel 918 BW heeft gegeven. In 1864 steunde het Hof zich op de 

parlementaire voorbereidingen om te stellen dat de term vervreemding in deze 

wetsbepaling eveneens schenkingen omvat.757 Die interpretatie werd in 1915 bevestigd, 

opnieuw met verwijzing naar de wetsgeschiedenis.758 In 1950 keerde het Hof op zijn 

stappen terug. Het oordeelde dat de vervreemdingen waarvan sprake in artikel 918 BW niet 

de schenkingen met behoud van vruchtgebruik omvatten, en verwees daarvoor opnieuw 

uitvoerig naar de voorbereidende werken.759 Hieruit blijkt dat er soms voor verschillende 

interpretaties steun kan te vinden zijn in de voorbereidende werkzaamheden. Dit voorbeeld 

doet ook vermoeden dat er naast de parlementaire voorbereidingen andere factoren de 

wetsinterpretatie determineren.760 De praktijk om louter te verwijzen naar de 

“wetsgeschiedenis” of de “parlementaire voorbereiding”, zonder aan te duiden welke 

passages worden bedoeld, heeft dus niet steeds veel overtuigingskracht.761 

157. De spectaculaire toename van wetgeving, zowel op regionaal, federaal als Europees 

niveau, heeft een weerslag op de rechtsvinding. Bij gebrek aan standvastigheid in de 

wetgeving vindt het cassatiehof steun in de fundamenten van het recht eerder dan in zijn 

snel wijzigende dagelijkse uitdrukkingen.762 Het Hof hanteert daarom soms een 

teleologische interpretatie, geïnspireerd door de algemene rechtsbeginselen, die soms tot 

                                                 
756 François Laurent toonde zich kritisch tegenover het beroep op de parlementaire voorbereidingen, dat 

volgens hem louter een middel was om de wet te doen zeggen wat de interpretator wil. F. LAURENT, Cours 

élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 16, 22-25, 37. Zie voor enkele kritische kanttekeningen 

bij deze praktijk M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, I, Parijs, LGDJ, 1922, 86; J.-M. MARCKX, 

"A propos de la valeur des travaux préparatoires dans l'interprétation des lois", La Belgique Judiciaire 1927, 

(257) 257-263; F. VAN DER BURG, "De wil van de wetgever en de rechtsvormende taak van de rechter" in 

X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 50-57; M. TROPER, La théorie du droit, le droit, l'état, Parijs, PUF, 

2001, 72-73. De kritiek spitst zich vooral toe op het fictieve karakter van deze wetgever, de onmogelijkheid 

om de beweegredenen van individuele parlementsleden te kennen en de mogelijke vergissingen en fouten die 

in die parlementaire voorbereiding sluipen. Daarnaast worden wetteksten vaak voorbereid door de 

administratie. Bovendien is het onduidelijk wélke wetgever wordt bedoeld: de historische of de huidige? Over 

het algemeen luidt de kritiek dat er teveel belang wordt gehecht aan deze werken. 

Zie ook Jeremy Bentham: “The word interpretation has a very different meaning in the mouth of a lawyer, 

from what it has when employed by other people. To interpret a passage in an author, is to bring out of it the 

sense which the writer had in his mind; to interpret a law, in the sense at least of the Roman lawyers, is often 

to get rid of the intention clearly and plainly expressed, and to substitute some other for it, in the presumption 

that this new sense was the actual intention of the legislator!” J. BENTHAM, Theory of legislation, Londen, 

Trübner & Co., 1882, 155. 
757 Cass. 1 juli 1864, Pasicrisie 1864, I, 389-390.  
758 Cass. 23 december 1915, Pasicrisie 1917, I, 5. 
759 Cass. 20 januari 1950, Arresten Cassatie 1950, 312-313. 
760 Cfr. François Laurent, die stelt dat de interpretator in de bewoordingen van de wet leest wat hij wil, en 

voor die lezing argumenten zoekt in de letterlijke interpretatie van de wet, dan wel in de voorbereidende 

werkzaamheden, achterliggende principes, traditie, of billijkheid. F. LAURENT, Cours élémentaire de droit 

civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 14-16. 
761 M. VAN HOECKE, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 230-231. 
762 Cfr. I. VEROUGSTRAETE, "De rechter en de macht" in M. STORME (ed.), Recht en macht, Brussel, 

Koninklijke academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1990, 190. 
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een resultaat kan leiden dat ver verwijderd is van de letter van de wet.763 Al naargelang het 

geval maakt het Hof volgens gewezen sectievoorzitter Claude Parmentier gebruik van een 

exegetische, wetshistorische, teleologische of evolutieve interpretatiemethode.764 Het 

gebruik van deze verschillende interpretatiemethoden laat het Hof toe om de boodschap 

van de wetgever te identificeren. Die verschillende interpretatiemethoden, die geen interne 

hiërarchie kennen, geven het Hof ook een aanzienlijke bewegingsvrijheid. De veelheid aan 

interpretatiemethoden en -bronnen verhoogt immers de keuzemogelijkheid van de 

cassatierechter.765  

158. Daarnaast sturen ook andere bronnen het rechtsvindingsproces van de cassatierechter. 

Een belangrijke plaats daarin is weggelegd voor de eerdere eigen rechtspraak, die de 

vrijheid van de cassatierechter om een nieuwe zaak te beoordelen sterk beknot: het Hof 

waakt immers streng over de consistentie van zijn rechtspraak, die een noodzakelijke 

voorwaarde is om rechtseenheid te kunnen scheppen en behouden.766 Ook de rechtspraak 

van andere rechters kan van belang zijn. De beslissingen van onder andere het HvJ EU, het 

EHRM en het Grondwettelijk Hof bepalen in belangrijke mate de grenzen van de 

interpretatievrijheid van het Hof van Cassatie. Ook rechtsleer vormt ongetwijfeld een 

inspiratiebron voor de cassatierechter. Het belang van deze buiten de wet en zijn 

voorbereiding gelegen kenbronnen van het recht valt evenwel niet af te leiden uit de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie, omwille van de heteronome motiveringsstijl die het 

aanhangt.767 Dat die bronnen evenwel van groot belang zijn, bevestigen de conclusies van 

de advocaat-generaal.768 

3.2.2 Rechtscreatie 

159. In tegenstelling tot wat de (uiterlijke) wijze van rechtsvinding van het Hof doet 

geloven, vormt het cassatiehof wel degelijk op autonome wijze recht (3.2.2.1). Doordat de 

rechtscreatie van het Hof steeds de vorm aanneemt van een wetsinterpretatie, verwordt het 

Hof tot een “para-wetgever” (3.2.2.2).  

3.2.2.1 Wetsinterpretatie is rechtscreatie 

160. Los van de wijze waarop het cassatiehof de wet interpreteert, staat vast dat die 

interpretatie steeds noodzakelijk is. Er zijn weinig wetsbepalingen die in alle mogelijke 

contexten duidelijk zijn, een logisch gevolg van de open textured aard van het recht.769 Elke 

wetsinterpretatie veronderstelt de creatie van een rechtsregel.770 Het is in de majorpremisse 

                                                 
763 I. VEROUGSTRAETE, "Introduction. Juge de cassation" in X (ed.), Imperat Lex: Liber Amicorum Pierre 

Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 4. 
764 C. PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 76. 
765 Cfr. P. SCHOLLEN, De greep van de wetgever op de rechter, Brugge, die Keure, 2011, 37. 
766 Zie randnr. 198. 
767 Zie randnr. 169. 
768 Zie randnr. 175. 
769 H.L.A. HART, The Concept of Law, Oxford, OUP, 2012, 124-136. Cfr. F. LAURENT, Cours élémentaire 

de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 14. 
770 J. DABIN, La technique de l'élaboration du droit positif spécialement en droit privé, Brussel, Bruylant, 

1935, 22-28; W. VAN GERVEN, Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 

Uitgeverij 1973, 129-130; B. CARDOZO, The Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale University 

Press, 1977, 165-167; P. DEUMIER, "Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation", 
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van zijn syllogistische redeneerpatroon dat het Hof vanuit een wetsbepaling een rechtsregel 

construeert en die vervolgens toepast.771 In de uitwerking van die major ligt het creatief 

vermogen van de cassatierechter besloten.772 Die creativiteit blijft evenwel grotendeels 

verborgen. Het Hof stelt zijn majorpremisse steeds voor alsof het de eigenlijke 

wetsbepaling is eerder dan zijn invulling daarvan.773 Dat komt omdat het Hof de keuzes die 

het bij de wetsinterpretatie maakt, niet motiveert. Het Hof verbindt zijn oplossing met de 

tekst van de wet en, of dat nu zo is of niet, doet uitschijnen alsof de band rechtstreeks, 

noodzakelijk en dwingend is. De rechtscreatie geschiedt dus steeds via een 

wetsinterpretatie.774 

161. Die koppeling tussen rechtsvorming en wetsbepaling775 heeft verschillende gevolgen. 

Het heeft er enerzijds toe geleid dat het Hof in staat was om toezicht uit te oefenen op de 

praetoriaanse rechtsvorming en aldus de rechtseenheid kon blijven bewaken.776 Bovendien 

legitimeert de subsumptie onder een wetsbepaling de rechtsvorming door de rechter, omdat 

die niet in het ijle maar op basis van wetgeving plaatsvindt.777 Anderzijds verbergt ze de 

rechtsvorming door het cassatiehof achter een legalistische en heteronome façade van een 

getrouwe wetstoepassing.778 Die werkwijze geeft het Hof een aanzienlijke 

                                                 
Archives de philosophie du droit 2006, (49) 53-56; J.-B. BELDA, Apparence et réalité des discours de la 

Cour de cassation: Etude positive et critique d’un office en mutation, onuitg. doctoraatsthesis Université de 

Montpellier, 2016, 269.  
771 I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1084; A. SMETRYNS, "De motivering door de 

cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, 

Brussel, Larcier, 2011, 91; P. MAFFEI, "De rol van de opperste gerechtshoven in de totstandkoming van de 

rechtsnorm" in A. ALEN et al. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, 

Brussel, Bruylant, 2018, 735. 
772 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 159. Zie voor Frankrijk Y. CHARTIER, 

La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 100. 

Een bijzonder interessant onderzoek erin bestaan op grote schaal de majorpremissen van het Hof te 

vergelijken met de wetsbepalingen waarvan de schending wordt ingeroepen. Op die manier zou de 

rechtscreatie van het Hof duidelijk voor het voetlicht treden. 
773 “[La Cour de cassation] n’a jamais entendu devancer l’œuvre du législateur et se substituer à lui, c’est 

toujours dans un texte écrit qu’elle a puisé le principe dont elle devait s’inspirer.” E. FAYE, La Cour de 

cassation, Parijs, Marescq, 1903, 13.  
774 M. VAN DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 1985, 

(209) 232. Cfr. Pierre Bellet over de wijze waarop het Franse cassatiehof aan rechtsvorming doet: “Mais 

craignant le scandale, et fidèle sur ce point à l'évangile, elle l'a fait sans bruit et en sauvegardant les 

apparences d'une parfaite obéissance à la loi. Utilisant d'une manière imperturbable, le cadre du syllogisme, 

en visant en tête de ses arrêts, des articles du Code qui n'avaient plus rien à voir avec leur contenu.” P. 

BELLET, "Grandeur et servitudes de la Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 1980, 

(293) 295. 
775 Enige ironie daaromtrent is de rechtsleer niet vreemd. Zo stelt Michel Villey: “C’est vraiment une chose 

admirable que la logique de nos magistrats, leur aptitude à relier, avec une maîtrise consommée, à de vieux 

articles du Code civil des solutions de jurisprudence qui disent exactement le contraire.” M. VILLEY, Seize 

Essais de Philosophie de Droit, Parijs, Dalloz, 1969, 269. 
776 A. BAYART, "L'article 4 du Code civil et la mission de la Cour de cassation", Journal des Tribunaux 

1956, (353) 354. 
777 F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 120.  
778 E. STEINER, French Legal Method, Oxford, OUP, 2002, 169; I. RORIVE, Le revirement de 

jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 53; N. MOLFESSIS, "Loi et 

jurisprudence", Pouvoirs 2008, afl. 3, (87) 93.  
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bewegingsvrijheid: “la jurisprudence, au moins la judiciaire, n’avouant jamais sa création 

d’une règle juridique nouvelle et la présentant toujours au moyen d’une interprétation 

constructive comme une application de la loi, la règle jurisprudentielle prend, par cette 

fiction, figure et valeur de règle légale. Pour la même raison, elle peut aller, sans le dire, 

à l’encontre d’une loi antérieure.”779 Wanneer het Hof zijn koers wijzigt – wat ook wel 

omschreven wordt als “omgaan” – wordt de nieuwe oplossing simpelweg voorgesteld als 

de betere interpretatie van dezelfde wetsbepaling.780 Daarnaast beschermt de vermeende 

noodzakelijkheid van de beslissing het Hof tegen kritiek.781 Die werkwijze doet immers 

uitschijnen dat rechtsvorming slechts bestaat uit het ontdekken van een reeds bestaande 

regel door een betere lezing van de wettekst eerder dan de creatie van een nieuwe 

rechtsregel.782  

162. De interpretatie die het Hof aan een wetsbepaling geeft, neemt de plaats in van de tekst 

van die bepaling.783 Miskenning van de cassatierechtspraak wordt immers op eenzelfde 

manier behandeld als de miskenning van de wet.784 Wanneer een rechtbank er een andere 

wetsinterpretatie dan het cassatiehof op nahoudt, censureert die laatste de beslissing wegens 

                                                 
779 J. MAURY, "Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le droit privé 

français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, 50. Cfr. J.-L. 

HALPÉRIN, "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" in R. BADINTER (ed.), 

Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française, Parijs, Fayard, 1989, 

234.  

Zie ook Ivan Verougstraete: “Dit heeft tot gevolg dat de rechter door de uitleggingsmethoden die de zijnen 

zijn, de draagwijdte van de norm kan bepalen eventueel op een geheel andere wijze dan bedoeld was door de 

oorspronkelijke wetgever, doch steeds onder verwijzing naar een heteronoom gegeven. Hetgeen de rechter 

doet is in feite nagaan wat de wetgever zou beslist hebben indien hij rekening had kunnen houden met de 

evolutie van de maatschappij.” I. VEROUGSTRAETE, "De rechter en de macht" in M. STORME (ed.), Recht 

en macht, Brussel, Koninklijke academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 

1990, 185-186. In dezelfde zin M. TROPER, "What is interpretation of the law for the French judge?" in Y. 

MORIGAWA et al. (eds.), Interpretation of law in the age of enlightenment: from the rule of the king to the 

rule of law, New York, Springer, 2011, 143-144. De rechter beschikt dus paradoxaal over meer 

bewegingsruimte wanneer hij recht vormt onder de beschermende paraplu van een wetsbepaling, dan wanneer 

hij dat doet in de afwezigheid van enige wettelijke norm. Zie P. ESMEIN, "La jurisprudence et la loi", Revue 

trimestrielle de droit civil 1952, (17) 20. 

Zie voor een overzicht van creatieve, soms contra legem Franse cassatierechtspraak J.-B. BELDA, Apparence 

et réalité des discours de la Cour de cassation: Etude positive et critique d’un office en mutation, onuitg. 

doctoraatsthesis Université de Montpellier, 2016, 282-300. 
780 E. VAN DIEVOET, Het burgerlijk recht in België en Nederland van 1800 tot 1940: de rechtsbronnen, 

Antwerpen, De Sikkel, 1943, 386. 
781 M.E. STORME, "Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van 

rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de 

traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, (971) 980-981. 
782 Cfr. Ernest Krings: “het Hof is geen wetgever. Het levert alleen zijn bijdrage tot het werk van de wetgever 

door diens wil te verduidelijken.” E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de 

rechtsvorming (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 314. 
783 J. BOULANGER, "Notations sur le pouvoir créateur de la jurisprudence civile", Revue trimestrielle de 

droit civil 1961, (417) 425-426; P. DELNOY, "Pour une reqûete en interpretation devant la Cour de 

cassation", Journal des Tribunaux 1992, (321) 322. Zie ook L. CORNIL, "La Cour de cassation: 

considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 493; B. VAN DEN BERGH, "'Recht zkt 

Zekerheid' voor vaste relatie", Rechtskundig Weekblad 2010-11, (346) 358. 
784 F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 254. 
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schending van die wet.785 Het Hof identificeert de wet dus met zijn interpretatie ervan.786 

“La loi est devenue la bouche de la juge”,787 vat Rémy deze evolutie met een boutade 

samen. De draagwijdte van de wet wordt daardoor bepaald door de toepassing die de 

(cassatie)rechtspraak ervan maakt.788 Slechts weinig wetsbepalingen ontsnappen 

daaraan.789 Aldus lijkt de vrees van Robespierre bewaarheid te zijn geworden:  

“Comment la cour de cassation sera-t-elle dans l’impuissance de d’adopter 

un esprit de principes différents de ceux du législateur, si elle est un corps 

séparé, distinct du corps législatif, et en même temps souverain et 

indépendant? […]. Il suit donc que s’il adopte des vues et une volonté 

différentes de celles du législateur, il pourra l’élever au-dessus du 

législateur lui-même: qu’il sera, en dernière analyse, l’arbitre de la 

législation, qu’il pourra altérer ou ébranler à son gré par l’abus arbitraire 

qu’il fera de son autorité indépendante. […] On a senti que si une autre 

autorité que celle du législateur pouvait interpréter les lois, elle finirait par 

les altérer et par élever sa volonté au-dessus de la sienne.”790 

Het cassatiehof wil doen geloven dat het de buikspreekpop is van de wet(gever).791 In 

realiteit liggen de verhoudingen wellicht eerder omgekeerd: het cassatiehof kan de wet 

                                                 
785 R. KRUITHOF, "Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgisch verbintenissenrecht?" in W. VAN 

GERVEN (ed.), Hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, 39-40. Zie ook M.E. STORME, 

"Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en 

rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de traditie", Tijdschrift 

voor Privaatrecht 1995, (971) 978; L. MONTAZEL, Entre fait et droit: histoire d'un pouvoir judiciaire. Les 

techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, Frankfurt am Main, Vitorrio 

Klostermann, 1998, 89. 
786 Zie M. VAN HOECKE en S. VANDENBOGAERDE, "Basic features of the Belgian legal system" in M. 

KRUITHOF en W. DE BONDT (eds.), Introduction to Belgian law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2017, 30. 

In Frankrijk en Nederland werd die realiteit ook vastgesteld. Cfr. Perreau: “Il ne faut pas oublier qu’en vue 

d’assurer l’unité de l’interprétation de la loi, la Cour de cassation entend la notion de violation de la loi 

d’une manière extrêmement large, au point d’y comprendre la fausse interprétation de celle-ci, c’est-à-dire, 

l’interprétation différant de la sienne.” E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, 

Parijs, Librairie des sciences politiques et sociales, 1923, 50. Paul Scholten deed eenzelfde vaststelling voor 

de Nederlandse Hoge Raad, zie P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1931, 116. 

Het verbaast dan ook niet dat volgens Huub Willems, op dat moment vicepresident van het Amsterdamse 

gerechtshof, de cassatierechtspraak een belangrijkere rechtsbron is dan de tekst van de wet. H. WILLEMS, 

"De Hoge Raad gespiegeld: een visie vanuit de feitenrechtspraak", Trema 2005, (253) 253.  
787 P. RÉMY, "La part faite au juge", Pouvoirs 2003, afl. 4, (22) 31. 
788 M. SOMERHAUSEN, "La motivation et la mission normative du juge" in C. PERELMAN en P. 

FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 23. 
789 O. DUPEYROUX, "La Jurisprudence, source abusive de droit" in X (ed.), Mélanges offerts à Jacques 

Maury, II, Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 361. 
790 J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, XV, Parijs, Imprimerie Paul 

Dupont, 1883, 670. 
791 Cfr. J. DAWSON, The oracles of the law, Ann Arbor, The University of Michigan Law School, 1968, 

411; H. MUIR WATT, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation et l’élaboration de la norme" in N. 

MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 57. 
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doen zeggen wat het wil.792 De beperkingen waaraan die mogelijkheid onderhevig is, 

komen aan bod in onderdeel 3.4.  

3.2.2.2 Metalegislatieve aard van de cassatierechtspraak 

163. De officiële rechtsbronnenleer leert dat de wet de primaire rechtsbron is.793 

Rechtspraak is, net zoals de algemene rechtsbeginselen, slechts een aanvullende bron.794 

Deze theorie verbergt een realiteit waarin het belang en de autoriteit van de rechtspraak die 

van de wet minstens evenaart.795 Emile Van Dievoet omschreef de kennis van de 

precedenten als de eerste vereiste voor de rechter.796 Zijn vaststelling heeft sinds het 

interbellum alleen aan geldingskracht gewonnen en geldt niet alleen meer voor de rechter: 

in Frankrijk kan het niet op de hoogte zijn van vaststaande maar ook nieuwe 

cassatierechtspraak de professionele aansprakelijkheid van juridische actoren in het 

                                                 
792 Cfr. François Laurent: “[…] on aboutit à faire dire à la loi, non ce que le législateur a voulu, mais ce que 

l’interprète veut. Mettre l’esprit de la loi au-dessus du texte, c’est en définitive, faire une loi nouvelle. 

L’interprète se fait législateur.” F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 

16. 

Aloïs Van Oevelen maakte in een annotatie een vreemde gedachtesprong die in dit licht relevant is. Zo stelde 

hij dat, doordat de cassatierechtspraak sinds de inwerkingtreding van een wet radicaal gewijzigd was, ook de 

bedoeling van de wetgever met die wet zou gewijzigd zijn. A. VAN OEVELEN, "Kritische beschouwingen 

bij een kritisch vonnis ten aanzien van de zgn. loondoorbetalingsarresten van het Hof van Cassatie" (noot 

onder Politierechtbank Brussel 8 februari 2011), Tijdschrift van de Vrederechters 2012, (577) 579. Het 

veralgemenen van deze redenering zou betekenen dat de parlementaire voorbereiding van wetgeving steeds 

geïnterpreteerd moet worden in het licht van de op dat moment geldende cassatierechtspraak, waarbij een 

nieuwe cassatielijn de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, zoals te vinden in de parlementaire 

voorbereidingen, wijzigt. De wetgever zou op die manier quasi geheel buitenspel worden geplaatst. 
793 G. MARTYN, R. DEVLOO en Y. JORENS, Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, die 

Keure, 2014, 101; M. DE JONCKHEERE, Inleiding tot het recht, Brugge, die Keure, 2014, 12; M. VAN 

HOECKE en S. VANDENBOGAERDE, "Basic features of the Belgian legal system" in M. KRUITHOF en 

W. DE BONDT (eds.), Introduction to Belgian law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2017, 27. 
794 M. VAN HOECKE, "De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding" in M. VAN HOECKE 

(ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 4-5. Zie ook R. DAVID, "La jurisprudence", 

Revue de la Recherche Juridique 1985, (775) 781. 
795 Zie R. DAVID, "La jurisprudence", Revue de la Recherche Juridique 1985, (775) 778. 
796 E. VAN DIEVOET, Het burgerlijk recht in België en Nederland van 1800 tot 1940: de rechtsbronnen, 

Antwerpen, De Sikkel, 1943, 346. 
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gedrang brengen.797 Vertrekkend vanuit de stelling van de legal realists798 dat het recht is 

wat de rechtbanken toepassen,799 moet worden vastgesteld dat er geen verschil is tussen 

een jurisprudentiële creatie en een formele wet.800 Dat klopt ook vanuit het standpunt van 

                                                 
797 In Frankrijk brengen juridische actoren zoals de advocaat of de notaris hun professionele aansprakelijkheid 

in het gedrang wanneer ze onwetend zijn omtrent het bestaan van nieuwe cassatierechtspraak. Het handelen 

in onwetendheid van het bestaan van een relevante rechtspraakommekeer vormt een tekortkoming aan de 

middelenverbintenis die de advocaat aangaat om zijn cliënt bij te staan. Zie Cass. (FR) 15 oktober 1985, nr. 

84-12.309, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 14 mei 2009, nr. 08-15.899, www.legifrance.gouv.fr. Een 

notaris kan niet worden verweten een rechtspraakwijziging niet te hebben voorzien: de beoordeling van zijn 

eventuele aansprakelijkheid moet geschieden in het licht van de stand van de rechtspraak op het moment van 

zijn tussenkomst (Cass. (FR) 25 november 1997, nr. 95-22.240, www.legifrance.gouv.fr). Wanneer een 

nieuwe ontwikkeling in de cassatierechtspraak de tussenkomst van de notaris recent voorafgaat, moet worden 

nagegaan of dit cassatiearrest op het moment van die tussenkomst de nodige publiciteit had gekregen (Cass. 

(FR) 12 oktober 2016, nr. 15-18.659, www.legifrance.gouv.fr). Wanneer er evenwel een ontwikkeling 

merkbaar is in de rechtspraak die aanleiding kan geven tot een ommekeer, moet de notaris wijzen op het 

bestaan van die onzekerheid (Cass. (FR) 7 maart 2006, nr. 04-10.101, www.legifrance.gouv.fr). 

In België is omtrent deze vraag geen (gepubliceerde) rechtspraak terug te vinden. Ludovic de Gryse raakt 

deze vraag kort aan, zonder er dieper op in te gaan. L. DE GRYSE, "De beroepsaansprakelijkheid van 

advocaten" in H. VANDENBERGHE (ed.), Onrechtmatige daad: actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 

1979, 114. 

Voor Zwitserland, zie het arrest van de Tribunal fédérale van 10 juli 2008: “Sous l’angle de la responsabilité 

du mandataire, on ne peut pas exiger d’un avocat qu’il prenne connaissance de tous les arrêts du Tribunal 

fédéral accessibles par internet ou de tous les arrêts et articles publiés dans les nombreuses revues juridiques 

existant en Suisse. Le Tribunal fédéral publie ses arrêts de principe au Recueil officiel […]. C’est donc la 

publication dans ce recueil qui, en règle générale, est déterminante pour dire à partir de quel moment un 

avocat devrait avoir connaissance d’une nouvelle jurisprudence.  

Il résulte de l’analyse historique présentée au considérant 3.2.3.2 ci-dessus que le 20 décembre 2000, jour 

où l’intimé a conclu avec l’assurance les conventions d’indemnisation incriminées, la nouvelle jurisprudence 

du Tribunal fédéral, d’après laquelle un homme peut, selon les circonstances, réclamer l’indemnisation de 

son dommage ménager, n’avait pas été publiée au Recueil officiel; comme on l’a vu, elle ne l’a été qu’en 

2003, à l’A.T.F. 129 III 135 et s. Dans ce contexte, on ne peut pas faire grief à l’intimé de n’avoir pas connu 

la jurisprudence en matière de réparation du dommage ménager.  

Il est tout à fait possible qu’avant la publication de l’arrêt précité au Recueil officiel, certains arrêts 

cantonaux et divers articles juridiques parus dans différents médias aient prôné la réparation du préjudice 

domestique qu’a subi à l’occasion d’un sinistre un homme prenant part à la tenue du ménage. Mais il ne 

s’agissait pas alors d’un principe juridique consacré par la jurisprudence publiée au Recueil officiel des 

arrêts du Tribunal fédéral. Il suit de là que c’est à bon droit que la Cour de justice a nié que le défendeur ait 

mal exécuté son obligation de mandataire dans le cas présent.” Trib. féd. (Zwitserland) 10 juli 2008, 4A 

190/2008, www.bger.ch, r.o. 3.2.3.3. 
798 Zie voor een studie van de legal realists en hun kijk op het recht: J. LEVIN, How judges reason: the logic 

of adjudication, New York, Peter Lang, 1992, 106-111. 
799 Zie O. WENDELL HOLMES JR., "The path of the law", Harvard Law Review 1897, afl. 8, (457) 460-

461; K. LLEWELLYN, The Bramble Bush: the Classic Lectures on the Law and Law School, New York, 

OUP, 2008, 3, 16, 39, 79. 
800 Zie bv. Gabriel Baudry-Lacantinerie: “Il peut arriver qu’en présence d’une jurisprudence constante sur 

une question donnée, les particuliers, sachant qu’il est vain de chercher à y résister, sous peine de perdre 

leurs procès, font de sa solution la base de leur conduite, à l’égal d’une disposition législative.” G. 

BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 54. Zie ook H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 21. Ernest Krings drukte zich in dezelfde 

zin uit:“Lorsque’on sait que la jurisprudence [de la Cour de cassation] est stable, tout avocat digne de ce 

nom s’en inspirera pour déconseiller à ses clients un procès voué à l’échec. Ceci vaut tant pour les 

juridictions du fond que pour la Cour.” Cass. 24 december 1987, Pasicrisie 1988, I, concl. E. Krings, 508. 

Hetzelfde geldt voor Léon Cornil: “Les arrêts de la Cour de cassation ont aujourd’hui une autorité à ce point 

comparable à celle de la loi que les éditeurs des codes ont pris l’habitude d’en insérer le résumé à la suite 

des articles interprétés et que juges et justiciables sont bien près de considérer ces notes comme faisant corps 

avec la loi elle-même. Théoriquement, une question résolue par la Cour de cassation demeure ouverte ; […] 

Dans la pratique, les solutions données par la Cour de cassation sont admises par tous.” L. CORNIL, "La 

Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 492.  
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de justitiabele: beide dringen zich even nadrukkelijk aan hem of haar op.801 Die praktische 

gelijkschakeling met de wet geldt pas wanneer die praetoriaanse rechtsregel een zekere 

stabiliteit heeft verkregen en zich zodanig met een wetsbepaling vereenzelvigt dat tekst en 

interpretatie samensmelten. Om die reden heeft enkel vaststaande cassatierechtspraak 

feitelijke kracht van wet.802 De rechterlijke rechtsvorming culmineert aldus in materieel 

oogpunt in een deelname aan de uitoefening van de wetgevende macht:803 “La 

jurisprudence finit par s’imposer.”804  

164. Die metalegislatieve en normatieve rol van de cassatierechtspraak wordt algemeen 

erkend, zowel door de doctrine als door magistraten in en bij het cassatiehof. Zo noemt 

Charles Faider de cassatierechtspraak in 1885 “le complément de la loi même, qui est la loi 

pratique, socialement comprise, progressivement appliquée, caractérisant cette mission 

vraiment législative qui s’exerce soit par vos arrêts rendus en chambres réunies, soit par 

une répétition d’arrêts sur un même point de doctrine, soit par des arrêts de principes 

prononcés dans l’intérêt de la loi.”805 Zijn woorden vinden een echo in de mercuriales van 

                                                 
801 A. CÉLICE, Du pouvoir législatif de la Cour de cassation, Aix, Pust, 1888, 18; G. RIPERT, Les forces 

créatrices du droit, Parijs, LGDJ, 1955, 385. O. DUPEYROUX, "La Jurisprudence, source abusive de droit" 

in X (ed.), Mélanges offerts à Jacques Maury, II, Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 259, 363. 
802 J. MAURY, "Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le droit privé 

français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, 31; P. LECLERCQ, 

"De la Cour de cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général 

Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 74; R. KRUITHOF, "Naar een 'Gouvernement des juges' in het 

Belgisch verbintenissenrecht?" in W. VAN GERVEN (ed.), Hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, 

Maklu, 1992, 57. Zie François Laurent: “Mais ce que ne devrait être qu’une autorité de raison est devenu 

une domination: je parle de la jurisprudence de la cour de cassation. Les avocats n’osent pas introduire un 

procès quand ils ont contre eux un arrêt de la cour suprême, parce qu’ils savent que les tribunaux et les cours 

d’appel craignent de se mettre en opposition avec une cour qui casse leur décisions. Quand il se trouve une 

cour qui résiste, les plaideurs finissent par plier: à quoi bon intenter un procès, alors qu’on est sûr d’avance 

d’échouer? Ainsi la cour de cassation exerce un pouvoir que l’on peut appeler tyrannique, un pouvoir plus 

grand que celui de la loi: les interprètes n’ont pas un respect excessif pour la loi, tandis qu’ils plient trop 

souvent sous la jurisprudence.” F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 

85. Paul Scholten komt tot eenzelfde conclusie voor wat betreft de Nederlandse Hoge Raad: P. SCHOLTEN, 

Algemeen Deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1974, 87-88. Zie ook Maxime Lemosse: “Sans doute, aucun arrêt 

de la Cour n’a de portée générale et ne s’impose à l’avenir dans un procès semblable, mais une telle décision 

constitue un précédent qui, sauf revirement ou contradiction de jurisprudence toujours possible mais peu 

fréquent, sera tenu pour règle par les juges à venir.” M. LEMOSSE, "La Cour de cassation au dix-neuvième 

siècle" in ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE 

CASSATION (ed.), Le Tribunal et la Cour de cassation 1790-1990, Parijs, Litec, 1990, 86. In dezelfde zin 

C.-E. DELVINCOURT, Institutes de droit civil français, I, Parijs, Gueffier, 1809, 4, voetnoot 1; M. VAN 

DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 1985, (209) 234; 

R. CUMMINS, "The general principles of law, seperation of powers and theories of judicial decision in 

France", International and Comparative Law Quarterly 1986, (594) 621-622; P. JESTAZ, "La jurisprudence: 

réflexions sur un malentendu", Recueil Dalloz 1987, (11) 13. 
803 O. DUPEYROUX, "La Jurisprudence, source abusive de droit" in X (ed.), Mélanges offerts à Jacques 

Maury, II, Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 362. 
804 J. BOULANGER, "Notations sur le pouvoir créateur de la jurisprudence civile", Revue trimestrielle de 

droit civil 1961, (417) 438. 
805 C. FAIDER, "La Cour de cassation. Discours prononcé par M. le procureur général Faider", La Belgique 

Judiciaire 1885, (1569) 1575. 
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Paul Leclercq,806 Léon Cornil,807 Raoul Hayoit de Termicourt808 en Walter Ganshof van 

der Meersch809 en in de teksten van Henri Rolin.810 Anderen dichten het cassatiehof een 

metalegislatieve rol toe, zoals Jean du Jardin811, of een quasi-normatieve rol, zoals Pierre 

Marchal en Eliane Liekendael,812 Ivan Verougstraete813 en Paul Maffei.814 Volgens Jacques 

Velu tot slot, wordt de rechtspraak in de wet geïntegreerd.815 

Die bijzondere waarde van de cassatierechtspraak ontgaat ook de doctrine niet. De 

cassatierechtspraak wordt in de Franse en Belgische rechtsleer voorgesteld als de gelijke 

van de wet. André Dupin stelt het in 1822 als volgt: “La jurisprudence des arrêts a autant 

de force qu’une loi précise.”816 Een eeuw later volgen Colin en Capitant die zienswijze: 

“les arrêts de la cour de cassation jouissent […] d’une autorité presque égale à celle de la 

loi elle-même.”817 Bij Marty en Raynaud klinkt dit zo : “En pratique nombre de formules 

dégagées par la Cour de cassation dans ses arrêts sont reproduites et appliquées à l’égal 

des textes légaux.”818 François Laurent meent dat het gezag van de rechtspraak dat van de 

wetgeving overstijgt.819 Adhémar Esmein noemt de rechtspraak “la véritable expression du 

droit civil; elle est la loi réelle et positive.”820 De cassatierechtspraak wordt ook door de 

                                                 
806 Paul Leclercq heeft het over “une ajoute à la loi.” P. LECLERCQ, "De la Cour de cassation" in J. FAURÈS 

en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 

74. In zijn conclusie onder het arrest van 26 januari 1928 stelt hij dat “quand elle [la Cour de cassation] a 

interprété la loi, son interprétation se confond avec la loi elle-même.” Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, 

I, concl. P. Leclercq, 64. 
807 Cornil noemt de cassatierechtspraak “le complément de la loi”. L. CORNIL, "La Cour de cassation: 

considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 496. 
808 Volgens Hayoit de Termicourt is de cassatierechtspraak “een aanvulling op de wet”. R. HAYOIT DE 

TERMICOURT, "De voltallige zittingen in het Hof van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 1967-68, (65) 71.  
809 Ganshof van der Meersch stelt onder meer dat de interpretatie van het cassatiehof zich met de wet verbindt. 

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", 

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1970, (3) 13. 
810 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 277, vn. 3. 
811 J. DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht", Rechtskundig 

Weekblad 2001-02, (649) 649. Dat deed ook de gewezen eerste voorzitter van het Franse Hof van Cassatie, 

Pierre Bellet. P. BELLET, "Grandeur et servitudes de la Cour de cassation", Revue internationale de droit 

comparé 1980, (293) 297, 299. 
812 E. LIEKENDAEL en P. MARCHAL, “Het grondwettelijk statuut van het Hof van Cassatie”, Parl.St. 

Kamer 1997-1998, nr. 1675/4, (58) 59. 
813 I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1072. 
814 P. MAFFEI, "De rol van de opperste gerechtshoven in de totstandkoming van de rechtsnorm" in A. ALEN 

et al. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 635. 
815 J. VELU, "Vertegenwoordiging en rechterlijke macht (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1996-97, 

(585) 597. 
816 A. DUPIN, De la jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 43. André Dupin (1783-1865) 

was van 1830 tot 1852 en opnieuw van 1857 tot 1865 procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Tussen 

1832 en 1839 was hij bovendien voorzitter van de Chambre des députés en van 1849 tot 1851 voorzitter van 

de assemblée législative. In 1822, ten tijde van het verschijnen van bovengenoemd werk, was hij nog 

advocaat, wat verklaart waarom hij bij de rechtsgeleerden is opgenomen. 
817 A. COLIN en H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, I, Parijs, Dalloz, 1923, 36. 
818 G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit civil, I, Parijs, Sirey, 1956, 200. 
819 F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 88. 
820 A. ESMEIN, "La jurisprudence et la doctrine", Revue trimestrielle de droit civil 1902, (5) 12. 
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rechtsleer quasi-wetgevende kracht toegekend.821 Volgens André Vanwelkenhuyzen wordt 

de rechterlijke interpretatie geïncorporeerd in de wet.822 Henri De Page noemt de 

rechtspraak “le droit positif applicable.”823 Het recht is volgens hem volledig overgeleverd 

aan de rechtspraak: “le droit est ce que la jurisprudence en fait.”824 Walter Van Gerven tot 

slot stelt dat er inhoudelijk geen onderscheid te maken valt tussen de normatieve kracht van 

door rechtspraak en door wetgeving geformuleerde regels.825 Hij noemt de hoogste rechter 

een supplerende wetgever.826 Verschillende auteurs zien om die reden in de (vaststaande) 

cassatierechtspraak de herrijzenis van de arrêts de règlement.827  

165. Ook de wetgever heeft de quasi-legislatieve kracht van de cassatierechtspraak 

onderkend toen in 1935 in het kader van de taalwet in gerechtszaken besloten werd om de 

arresten steevast in beide landstalen te publiceren. In het verslag van de parlementaire 

commissie staat te lezen: “On a fait valoir que les arrêts de la Cour de cassation 

intéressent, non seulement les parties, mais toute la Nation, parce que ces arrêts 

constituent, en réalité, une addition à la loi, addition que chacun a le droit de comprendre, 

comme chacun a le droit de comprendre la loi.”828 Ondanks deze volmondige erkenningen 

van de metalegislatieve waarde van de cassatierechtspraak, worden slechts zelden 

kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de cassatierechtspraak tot stand komt in 

                                                 
821 D. DE BÉCHILLON, "Observations sur la motivation des arrêts", La Semaine Juridique 2016, afl. 1-2 

(supplement), (35) 35. Zie reeds subsituut-procureur-generaal Albert Célice, die in 1888 zijn mercuriale rede 

aan dit onderwerp wijdde: A. CÉLICE, Du pouvoir législatif de la Cour de cassation, Aix, Pust, 1888, 4-5. 
822 A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en P. 

FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 255. 
823 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 21. 
824 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 21. 
825 W. VAN GERVEN, "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in W. VAN GERVEN en J. 

LEIJTEN (eds.), Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 28. In dezelfde zin 

P. JESTAZ, "La jurisprudence: réflexions sur un malentendu", Recueil Dalloz 1987, (11) 13. 
826 W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 119. 
827 Zo bv. Edouard Lambert: “Toute décision de principe de la Cour de cassation prend, pour les juridictions 

subordonnées, la valeur pratique d’un arrêt de règlement.” E. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la 

lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis, Parijs, Marcel Giard, 1921, 2, voetnoot 1. In dezelfde zin 

G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 54; E.-H. PERREAU, 

Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques et sociales, 1923, 37; 

F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 214; L. MONTAZEL, Entre fait et droit: histoire d'un 

pouvoir judiciaire. Les techniques de la cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, 

Frankfurt am Main, Vitorrio Klostermann, 1998, 88-89; J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, 

Parijs, Gallimard, 2012, 203-204. 

Sommige cassatiemagistraten weerleggen die gedachte, door te stellen dat de cassatiearresten geen algemene 

draagwijdte hebben. E. KRINGS, "Enkele beschouwingen betreffende rechtsstaat, scheiding der machten en 

rechterlijke macht", Rechtskundig Weekblad 1989-90, (169) 176. Die zienswijze klopt weliswaar in theorie, 

maar houdt in de realiteit weinig steek. 

De arrêts de règlement konden door de Conseil du Roi worden verbroken. F. LAURENT, Principes de droit 

civil, I, Brussel, Bruylant, 1869, 331; G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil 

Sirey, 1919, 49. Voor de arresten van het Hof van Cassatie bestaat die mogelijkheid niet. Alleen intrekking 

is mogelijk (artikelen 1113 en 1114 Ger.W.).  
828 M. MARCK, "Rapport complémentaire fait au nom de la commission de la chambre des représentants", 

Pasinomie 1935, (443) 446.  
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vergelijking met het productieproces dat aan de totstandkoming van wetgeving voorafgaat. 

Slechts enkelen gaan hierop in.829  

3.3 De motivering van een cassatiearrest 

166. De waarde van een cassatiearrest wordt in belangrijke mate bepaald door zijn 

motivering. De motiveringsstijl van het cassatiehof heeft enkele specifieke eigenschappen. 

In de eerste plaats nemen de cassatiearresten steeds een welbepaalde vorm aan (3.3.1). 

Daarnaast worden ze gekenmerkt door een heteronome motivering (3.3.2) en een typerende 

beknoptheid (3.3.3). Deze elementen zijn niet aanwezig bij de conclusies van het parket bij 

het Hof, waardoor er in de schoot van het cassatiehof een discursieve bifurcatie bestaat 

(3.3.4). 

3.3.1 Vorm 

167. Vorm en motivering gaan in de cassatierechtspraak hand in hand.830 Het Hof gaat uit 

van een Aristotelische logica en giet zijn arresten in de vorm van een syllogisme. In de 

majorpremisse geeft het Hof de in strijd zijnde wettelijke regels weer. De minorpremisse 

omvat de relevante wetsbepalingen zoals de bodemrechter die toepaste. In de conclusie 

volgt het oordeel van het cassatiehof na de toetsing van de minor aan de major: vernietiging 

van de bestreden beslissing dan wel verwerping van het cassatieberoep. Die eigenlijke 

toetsing gebeurt stilzwijgend, enkel het resultaat ervan wordt bekend gemaakt. Het 

syllogisme doet daarom uitschijnen dat de uiteindelijke conclusie de enige mogelijke is.831 

De syllogistische redenering motiveert de uiteindelijke beslissing niet inhoudelijk maar 

houdt slechts een formele rechtvaardiging ervan in: “while the syllogism sets forth the 

results of thinking, it has nothing to do with the operation of thinking” [oorspr. nadruk].832 

De uitkomst is in feite reeds bepaald bij het construeren van de majorpremisse. Veegens 

drukte dit prozaïsch uit: “uit de hoed komt een konijn dat er vooraf is ingestopt.”833  

168. De structuur van de arresten van het Hof is doorheen de jaren slechts weinig gewijzigd. 

De traditionele overwegende stijl werd in 2006 verlaten waardoor de arresten niet langer 

uit één langgerekte zin bestaan. Sinds 2002 is een cassatiearrest ook gestructureerd in 

verschillende onderdelen.834 Twee onderdelen komen steeds in een cassatiearrest voor. Het 

                                                 
829 W. VAN GERVEN, "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in W. VAN GERVEN en J. 

LEIJTEN (eds.), Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 28-29; A.M. HOL, 

"Individualisering en juridisering. Determinanten van de moderne rechtscultuur" in X (ed.), De rol van de 

rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, 1995, 15-16; N. MOLFESSIS, "Loi et jurisprudence", Pouvoirs 2008, afl. 3, (87) 93. In 

het achtste hoofdstuk van dit proefschrift wordt dieper op deze vraag ingegaan. 
830 P. MARCHAL, "De stijl van de arresten van het Hof van Cassatie in civiele zaken (1832-2010)" in B. 

DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De 

Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 401. 
831 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 159; R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar 

van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, 

Brussel, Larcier, 2008, 149. 
832 J. DEWEY, "Logical Method and Law", Cornell Law Quarterly 1924-25, (17) 22.  
833 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1971, 160. 
834 P. MARCHAL, "De stijl van de arresten van het Hof van Cassatie in civiele zaken (1832-2010)" in B. 

DAUWE et al. (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010.  
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eerste, genaamd “rechtspleging voor het Hof”, zet kort de procedure voor het cassatiehof 

uiteen. Het tweede, getiteld “beslissing van het Hof”, beantwoordt de cassatiemiddelen en 

wordt gevolgd door het dictum. Tussen die twee vaste onderdelen komen soms nog andere 

delen voor. Vaak is er een onderdeel genaamd “cassatiemiddelen”, waarin het Hof vermeldt 

hoeveel middelen de eiser in cassatie aanvoerde. Soms worden die middelen ook 

weergegeven, maar even vaak vermeldt het Hof dat zij in bijlage zijn toegevoegd. Die 

bijlage wordt evenwel niet altijd publiek gemaakt. Heel zelden wordt het eerste onderdeel 

gevolgd door een rubriek getiteld “feiten”.835 Soms draagt deze als titel “feiten en 

procedurevoorgaanden”,836 een andere keer “voorafgaande procedure”837 of “voorafgaande 

rechtspleging”.838 Eenmaal heet dit onderdeel “voorafgaande procedure en relevante 

gegevens”.839 In dit onderdeel geeft het Hof, wanneer relevant, de feiten van het geschil 

weer zoals vastgesteld door de bodemrechter.840 Soms licht het Hof in deze rubriek ook de 

strekking van het middel van de eiser in cassatie toe of geeft het een overzicht van de 

voorafgaande procedure. Dit is vaak het geval wanneer in het geschil reeds een arrest is 

geveld door het Grondwettelijk Hof of een supranationaal rechtscollege. 

3.3.2 Heteronoom karakter 

169. De motivering van een cassatiearrest sluit nauw aan bij de rechtsvindingstechnieken 

die het Hof hanteert. Het cassatiehof steunt zijn arresten enkel op een bron die buiten zijn 

zeggingskracht ligt, nl. de wet. Andere bronnen hanteert het Hof ogenschijnlijk niet.841 De 

door het Hof erkende algemene rechtsbeginselen die niet met een wetsbepaling in verband 

worden gebracht,842 vormen de enige uitzondering op deze praktijk. Deze motiveringsstijl 

heet heteronoom te zijn843 en vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van het 

cassatiemechanisme als bewaker van de wet. 

De verwijzingen in de cassatierechtspraak illustreren dit heteronome karakter. Het Hof 

verwijst in zijn motivering traditioneel niet naar andere bronnen dan de wet en haar 

voorbereidende werkzaamheden.844 Verwijzingen naar de eigen precedenten komen niet 

                                                 
835 In het arrest van 9 oktober 2017 gaat de rubriek “feiten” het onderdeel “rechtspleging voor het Hof” vooraf. 

Cass. 9 oktober 2017, S.12.0062.N, www.juridat.be. 
836 Zie o.a. Cass. 4 december 2007, P.07.1163.N, www.juridat.be; Cass. 25 mei 2009, S.08.0009.N, 

www.juridat.be; Cass. 4 februari 2010, C.08.0596.N, www.juridat.be; Cass. 20 mei 2010, C.07.0172.N, 

www.juridat.be; Cass. 9 maart 2015, S.12.0062.N, www.juridat.be; Cass. 28 juni 2018, F.17.0016.N, 

www.juridat.be. 
837 Cass. 1 juli 2014, P.14.0969.N, www.juridat.be; Cass. 28 april 2015, P.14.1341.N, www.juridat.be; Cass. 

10 januari 2017, P.14.0856.N, www.juridat.be; Cass. 14 maart 2017, P.17.0010.N, www.juridat.be; Cass. 19 

juni 2018, P.18.0467.N, www.juridat.be. 
838 Cass. 13 april 2010, P.10.0005.N, www.juridat.be. 
839 Cass. 29 augustus 2018, P.18.0902.N, www.juridat.be. 
840 Zie bv. Cass. 17 februari 2017, C.16.0195.N, www.juridat.be; Cass. 10 mei 2017, P.17.0461.F, 

www.juridat.be; Cass. 9 oktober 2017, S.12.0062.N, www.juridat.be; Cass. 29 november 2017, P.17.1145.F, 

www.juridat.be; Cass. 8 maart 2018, C.17.0402.N, www.juridat.be; Cass. 3 mei 2018, C.17.0387.N, 

www.juridat.be. 
841 Cfr. E. VAN DIEVOET, Het burgerlijk recht in België en Nederland van 1800 tot 1940: de rechtsbronnen, 

Antwerpen, De Sikkel, 1943, 323. 
842 Zie randnr. 81. 
843 Zie voor een studie van de heteronome en autonome motivering G. WIARDA, Drie typen van 

rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980. 
844 Zie randnr. 155 e.v. 
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voor.845 De zeldzame uitzonderingen bevestigen die regel.846 Het Hof hanteert de eigen 

rechtspraak – zo blijkt het althans uit zijn beslissingen – niet als een autonome 

rechtsbron.847 Het Hof verwijst niet naar rechtsleer. Het beschouwt zichzelf immers niet als 

een academische instelling.848 Ook axiologische overwegingen849 of argumenten van socio-

economische aard komen in de arresten niet voor. 

170. In de laatste jaren lijkt het cassatiehof deze orthodoxie te milderen. Alhoewel het de 

doctrine of de eigen rechtspraak nog steeds onvermeld laat, zijn in de motivering van zijn 

beslissingen verwijzingen terug te vinden naar de rechtspraak van het Grondwettelijk 

                                                 
845 B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een 

hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997, 23-24; A. SMETRYNS, "De motivering door de 

cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, 

Brussel, Larcier, 2011, 91. Voor Nederland, zie Jan Drion: “Een der belangrijkste overwegingen, de 

overweging die in vele gevallen de beslissing bepaalt, zal men echter tevergeefs in onze jurisprudentie 

zoeken: de precedenten worden doodgezwegen, hoewel iedereen weet dat zij springlevend zijn. […] Pas als 

onze rechters breken met deze zonderlinge gewoonte – in wezen een overblijfsel uit de legistische periode 

van de vorige eeuw – zal een behoorlijke studie van het stare decisis in ons land mogelijk worden.” J. DRION, 

Stare decisis. Het gezag van precedenten, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, 40-41. 
846 Zie bv. het arrest van 21 juni 1928 waarin het Hof, met verwijzing naar het feit dat latere wetgeving en 

bijbehorende parlementaire voorbereiding de eerdere cassatierechtspraak van 5 mei 1887 bevestigde, geen 

reden zag om die eerdere rechtspraak te verlaten (Cass. 21 juni 1928, Pasicrisie 1928, I, 200). Zie ook het 

arrest van 3 februari 1938, waarin het Hof overwoog: “Attendu que telle est la jurisprudence de la Cour 

(Cass. 4 novembre 1937); que la partie demanderesse n’invoque aucune raison nouvelle qui obligerait à s’en 

écarter” (Cass. 3 februari 1938, Pasicrisie 1938, I, 34). In een arrest van 27 september 1928 verwijst het Hof 

naar een precedent uit 1880 en geeft daarmee impliciet aan dat de omstandigheden sindsdien niet voldoende 

gewijzigd zijn om het verlaten van het precedent te rechtvaardigen (Cass. 27 september 1928, Pasicrisie 

1928, I, 235). Een verwijzing naar een eerder arrest komt om dezelfde redenen voor in een beslissing van 

1935 (Cass. 31 januari 1935, Pasicrisie 1935, I, 133). Soms verwijst het Hof ook louter naar zijn vaste 

rechtspraak in abstracto (zie bv. Cass. 8 juni 1843, Pasicrisie 1844, I, 7; Cass. 19 maart 1846, Pasicrisie 

1847, I, 235; Cass. 6 mei 1853, Pasicrisie 1853, I, 336; Cass. 28 mei 1936, Pasicrisie 1936, I, 279). Een zeer 

zeldzaam voorbeeld in de recente cassatierechtspraak is het arrest van 18 januari 2008, waarin het Hof naar 

twee van zijn eerdere arresten verwijst (Cass. 17 januari 2008, F.07.0057.N, www.juridat.be, r.o. 4). Deze 

verwijzingen vallen evenwel te verklaren vanuit de aard van de discussie waarover het Hof oordeelde, nl. de 

vraag of een bepaalde wet al dan niet een interpretatieve wet was. Twee andere recente voorbeelden, nl. de 

arresten van 24 juli 2007 en 15 oktober 2009, komen in hoofdstuk 4 uitgebreid aan bod. 
847 Cfr. Cass. 3 januari 1837, Pasicrisie 1837, I, 7.  
848 C. PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 80. 
849 Een beperkt onderzoek van de cassatierechtspraak gepubliceerd op de Juridat databank, leert dat het Hof 

in zijn arresten het begrip rechtseenheid nooit in de mond neemt. Nochtans staat de rechtseenheid centraal in 

de taak van het cassatiehof. Het begrip rechtszekerheid komt soms wel voor, maar wordt zo te zien niet op 

zelfstandige basis ingeroepen. In enkele arresten dicht het Hof op basis van de wetsgeschiedenis een 

wettelijke regeling het oogmerk van het beschermen van de rechtszekerheid toe. Zie Cass. 28 januari 2016, 

C.14.0237.N, www.juridat.be; Cass. 29 januari 2016, C.14.0006.F, www.juridat.be. Een andere weg 

waarlangs de rechtszekerheid zijn weg vindt naar de cassatierechtspraak is via de algemene rechtsbeginselen. 

Het Hof beschouwt het recht op rechtszekerheid als een corollarium van het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur. Zie bv. Cass. 7 april 2016, F.14.0209.N, www.juridat.be. Het is dus via een heteronome 

rechtsvinding dat het Hof het beginsel van de rechtszekerheid in zijn oordeelsvorming betrekt. 
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Hof850 en het HvJ EU.851 Deze verwijzingen zijn meestal defensief, i.e. om aan de 

verplichting tot prejudiciële vraagstelling te ontsnappen, of om te wijzen op een eerder 

arrest dat in de zaak werd gewezen. Verwijzingen naar beslissingen van het EHRM komen 

hoegenaamd niet voor.852 Het cassatiehof zoekt weliswaar steun in “het EVRM, zoals het 

EHRM het uitlegt”853 of in een bepaling van het EVRM “zoals uitgelegd door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens”,854 of het beroept zich op de rechtspraak van dit 

rechtscollege,855 maar noemt geen arresten bij naam. Het cassatiearrest van 31 oktober 2017 

illustreert die praktijk.856 In deze beslissing maakt het Hof toepassing van de EHRM 

rechtspraak uit het princiepsarrest Ibrahim/Verenigd Koninkrijk.857 In een uitvoerig arrest 

volgt het Belgische cassatiehof de zienswijze van het EHRM. De niet-limitatieve lijst van 

tien factoren die volgens het EHRM mee in overweging moeten worden genomen om de 

eerlijkheid van een proces (artikel 6 EVRM) te beoordelen, nemen de cassatierechters 

                                                 
850 Cass. 27 maart 2012, P.11.1701.N, www.juridat.be; Cass. 3 april 2015, C.13.0035.N, www.juridat.be; 

Cass. 2 oktober 2015, C.14.0172.F, www.juridat.be; Cass. 18 maart 2016, C.12.0388.F, www.juridat.be; 

Cass. 2 september 2016, P.14.0019.N, www.juridat.be; Cass. 20 september 2016, P.13.1652.N, 

www.juridat.be; Cass. 26 oktober 2016, P.16.0288.F-P.16.0290.F, www.juridat.be; Cass. 10 maart 2017, 

C.14.0162.N, www.juridat.be; Cass. 31 maart 2017, C.14.0349.N, www.juridat.be; Cass. 11 oktober 2017, 

P.17.0215.F, www.juridat.be; Cass. 12 januari 2018, F.16.0127.F, www.juridat.be; Cass. 18 januari 2018, 

F.16.0015.N, www.juridat.be; Cass. 12 maart 2018, S.15.0060.N, www.juridat.be; Cass. 16 april 2018, 

C.13.0008.N, www.juridat.be; Cass. 17 april 2018, P.18.0028.N, www.juridat.be; Cass. 3 mei 2018, 

C.17.0121.N, www.juridat.be; Cass. 19 juni 2018, P.18.0467.N, www.juridat.be; Cass. 2 oktober 2018, 

P.18.691.N, www.juridat.be; Cass. 16 november 2018, C.16.0065.N, www.juridat.be; Cass. 27 november 

2018, P.18.0007.N, www.juridat.be. De verwijzingen in deze arresten waren niet naar beslissingen van het 

Grondwettelijk Hof gewezen op een prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie of van een ander 

rechtscollege in de zaak waarover het cassatiehof moest oordelen. 
851 Zie voor enkele recente voorbeelden: Cass. 11 maart 2016, F.14.0120.F, www.juridat.be; Cass. 2 

september 2016, F.14.0206.N, www.juridat.be; Cass. 24 maart 2017, F.15.0048.N, www.juridat.be; Cass. 8 

mei 2017, C.16.0121.N, www.juridat.be; Cass. 9 oktober 2017, S.12.0062.N, www.juridat.be; Cass. 12 

oktober 2017, C.17.0278.N, www.juridat.be; Cass. 2 november 2017, C.16.0083.N, www.juridat.be; Cass. 

27 november 2017, C.15.0345.F, www.juridat.be; Cass. 20 maart 2018, P.17.1017.N, www.juridat.be; Cass. 

26 april 2018, C.16.0192.N, www.juridat.be; Cass. 24 mei 2018, C.17.0514.N, www.juridat.be; Cass. 28 juni 

2018, F.17.0016.N, www.juridat.be; Cass. 11 september 2018, P.17.0839.N, www.juridat.be; Cass. 22 

november 2018, C.17.0126.F, www.juridat.be. 
852 Een arrest van 17 november 2009 is op dat vlak een witte raaf. In die beslissing verwees het Hof naar het 

Taxquet arrest van het EHRM. In de zaak waarover het Hof uitspraak deed, had het Antwerpse hof van assisen 

deze rechtspraak genegeerd (Cass. 17 november 2009, P.09.0903.N, www.juridat.be). Zie ook het arrest van 

10 mei 1989 (Cass. 10 mei 1989, Arresten Cassatie 1988-89, 1055) en de de beslissing van 22 december 

2016, waarin het cassatiehof verwijst naar en citeert uit een arrest van het EHRM (Cass. 22 december 2016, 

C.10.0051.F, www.juridat.be). 

Soms verwijst het cassatiehof wel naar een specifiek arrest van het EHRM wanneer het een cassatiemiddel 

samenvat dat op dat arrest steunt. Zie bv. Cass. 6 juni 2008, P.08.0151.N, www.juridat.be; Cass. 27 oktober 

2009, P.09.0939.N, www.juridat.be; Cass. 15 november 2016, P.16.1037.N, www.juridat.be. Andere keren 

verwijst het Hof bij het samenvatten van de middelen van de eiser louter naar “de rechtspraak van het 

EHRM”. Cass. 22 juni 2010, P.10.0872.N, www.juridat.be. Wellicht volgt het Hof hierbij eenvoudigweg het 

middel. 
853 Cass. 1 juni 2006, C.05.0494.N, www.juridat.be.  
854 Cass. 24 maart 2015, P.14.1298.N, www.juridat.be; Cass. 10 april 2018, P.17.1135.N, www.juridat.be; 

Cass. 13 november 2018, P.18.0787.N, www.juridat.be; Cass. 27 november 2018, P.18.0007.N, 

www.juridat.be; Cass. 26 februari 2019, P.18.1028.N, www.juridat.be; Cass. 26 februari 2019, P.18.1067.N, 

www.juridat.be. 
855 Cass. 21 december 2009, S.04.0129.F, www.juridat.be; Cass. 21 december 2009, C.03.0328.F, 

www.juridat.be; Cass. 10 april 2018, P.17.1135.N, www.juridat.be. 
856 Cass. 31 oktober 2017, P.17.0255.N, www.juridat.be. 
857 EHRM 13 september 2016, nr. 50541/08, Ibrahim et al./Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int. 
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verbatim over. Een verwijzing naar het arrest waar het Hof de mosterd haalde, ontbreekt 

evenwel. Slechts in een voetnoot bij de publicatie van dit cassatiearrest prijkt er een 

verwijzing naar het Ibrahim arrest. Veertien maanden na de uitspraak van het arrest, op 18 

december 2018 om precies te zijn, publiceerde het Hof bovendien op zijn website een 

nieuwsbericht over dit arrest waarin het op de toepassing van die EHRM-rechtspraak 

wijst.858 De praktijk om de EHRM rechtspraak onvermeld te laten in de cassatiearresten, 

lijkt echter te kenteren. In twee arresten uitgesproken in 2018 verwees het Hof uitdrukkelijk 

naar specifieke beslissingen van het EHRM. In het arrest van 28 juni 2018, waarin het Hof 

een prejudiciële vraag stelt aan het HvJ EU, lijken die verwijzingen als doel te hebben de 

beslissing van het HvJ EU te beïnvloeden.859 Dergelijke finaliteit ontbreekt in het arrest 

van 8 november 2019.860 Die praktijk lijkt sindsdien niet meer herhaald te zijn.  

Het heteronome karakter van de hedendaagse cassatierechtspraak is minder uitgesproken 

dan een tiental jaren terug. Toch blijft het Hof een zelfontkennende houding aanhangen. 

Het erkent dan wel de rechtsvormende eigenschappen van de rechtspraak van de 

supranationale hoven, wat zich uit in de verwijzingen naar hun arresten, maar blijft de 

normativiteit van de eigen rechtspraak ontkennen. Dit zal duidelijk blijken in hoofdstuk 4. 

3.3.3 Beknoptheid  

171. Het Hof beperkt zijn motivering doorgaans tot wat minimaal vereist is om de 

cassatiemiddelen te beantwoorden.861 Die beknoptheid behoort tot de cassatietraditie. 

Vanuit functioneel oogpunt was een omstandige motivering niet vereist voor de loutere 

uitoefening van een wettigheidstoezicht op de feitenrechtspraak. De cassatiearresten 

hadden geen geschiloverstijgende draagwijdte en waren slechts relevant voor de 

procespartijen. Het Hof zag namens de wetgever toe op de naleving van de wet en de 

motivering van zijn arresten kon volstaan met dezelfde imperatoria brevitas als zijn 

broodheer. De Franse kanselier Michel de l’Hospital (1507-1573) verklaarde de 

beknoptheid van de wet als volgt: “la loi commande, elle n'est pas faite pour instruire, elle 

n'a pas besoin de convaincre.”862 Het cassatiehof neemt eenzelfde houding aan ten opzichte 

van zijn rechtspraak. De stijl van het Hof is daarom legislatief eerder dan 

                                                 
858 “Het Hof van Cassatie maakt in een arrest dd. 31/10/2017 (P.17.0255.N) toepassing van de recente Salduz-

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Ibrahim/V.K. van 13 september 

2016[…].” justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_129 (raadpleging 3 januari 2019).  
859 Cass. 28 juni 2018, F.17.0016.N, www.juridat.be.  
860 Cass. 9 november 2018, C.17.0220.N-C.17.0318.N, www.juridat.be. Het valt op dat de meeste van deze 

vernieuwende beslissingen afkomstig zijn van de Nederlandstalige sectie. Of dit toeval is dan wel het gevolg 

van uiteenlopende werkmethoden, is onduidelijk. 
861 A. SMETRYNS, "De motivering door de cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT et al. (eds.), 

Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 94-95. Het Hof is immers, volgens Paul 

Leclercq, geen academische instelling. Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 64. 
862 Geciteerd door M. LEROY, La Loi. Essai sur la théorie de l'autorité dans la démocratie, Parijs, Giard & 

Brière, 1908, 94. Cfr. P. DEUMIER, "Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation", 

Archives de philosophie du droit 2006, (49) 53; J.-B. BELDA, Apparence et réalité des discours de la Cour 

de cassation: Etude positive et critique d’un office en mutation, onuitg. doctoraatsthesis Université de 

Montpellier, 2016, 422-424. 
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jurisprudentieel.863 Intussen is algemeen aanvaard dat de cassatierechtspraak in bepaalde 

gevallen wel een geschiloverstijgende waarde heeft. De beknoptheid bleef desondanks. 

172. Die traditionele beknoptheid kent meerdere oorzaken: zo vreest het Hof soms 

moraliserend te zijn en meent het dat de beknoptheid de rechtszekerheid bevordert, omdat 

ze het Hof toelaat om vast te houden aan bepaalde formuleringen.864 Het cassatiehof 

hanteert in het bijzonder een beknopte motiveringstrant wanneer het onontgonnen terrein 

betreedt en de gevolgen van zijn optreden moeilijk kan inschatten.865 Redenen die niet 

essentieel zijn in het redeneerproces worden achterwege gelaten, omdat ze twijfel kunnen 

verwekken omtrent de toedracht van de rechtsregel.866 Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat 

de beknopte stijl het gezag van de arresten verhoogt.867 De imperatoria brevitas speelt dus 

nog steeds.  

173. De hermeneutisch gesloten redeneerstijl maakt de rechtspraak van het Hof weinig 

toegankelijk.868 De cassatiearresten zijn wel steeds formeel gemotiveerd, want alle voor het 

redeneerproces onontbeerlijke stappen worden geëxpliciteerd. De lezer blijft evenwel 

dikwijls op zijn honger zitten omtrent de redenen die het Hof tot een bepaalde zienswijze 

bewogen. De beknoptheid leidt ertoe dat de overwegingen die de beslissing steunen niet 

altijd kunnen afgeleid worden uit het arrest. Dat kan tot onzekerheid leiden omtrent de 

betekenis en draagwijdte van het arrest.869 De vraag of dit cassatieleerstuk een brede 

toepassing kent dan wel Einzelfallgerechtigkeit uitmaakt, of hoe het zich verhoudt tot de 

bestaande cassatierechtspraak, blijft onbeantwoord. Het maken van abstracties op basis van 

een enkel cassatiearrest is voor de jurist daarom vaak een risicovolle onderneming.  

Bovendien overweegt het Hof geen alternatieven voor de interpretatie van een wetsbepaling 

die het aanhoudt. De valabele alternatieven870 worden genegeerd door deze beknopte 

redeneertrant die de realiteit niet weerspiegelt.871 Van de beslissing gaat daarom een zekere 

                                                 
863 Zie C. FAIDER, "La jurisprudence progressive: la révision du code civil", La Belgique Judiciaire 1884, 

(1569) 1574. 
864 I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1078-1080. 
865 C. PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 80.  
866 P. MARCHAL, "De stijl van de arresten van het Hof van Cassatie in civiele zaken (1832-2010)" in B. 

DAUWE et al. (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 409. 
867 J. DU JARDIN, "De niet-strafrechtelijke taken van het openbaar ministerie", Rechtskundig Weekblad 

2004-05, (761) 779. 
868 W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak", Rechtskundig Weekblad 1997-98, (209) 220. 
869 C. PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 79. Zie ook Ludo Cornelis: “La lecture 

de l’arrêt du 30 janvier 2015 n’a rien d’évident ou de rassurant. Heureux les lecteurs qui, sur cette seule 

base, sont en mesure d’en déterminer le sens et la portée. L’auteur de ces lignes n’en fait pas partie.” L. 

CORNELIS, "Mal aimé, mal armé: l’ordre public en droit privé" (noot onder Cass. 30 januari 2015), Revue 

critique de jurisprudence belge 2017, (190) 190-191. 
870 Walter Van Gerven maakte tweemaal een denkoefening waarin hij op basis van dezelfde gegevens als 

deze waarover het rechtscollege beschikte, een inhoudelijk tegengestelde beslissing minstens even 

aannemelijk maakte. Zie W. VAN GERVEN, "Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers 

van de onderneming", Rechtskundig Weekblad 1976-77, (65) 75-78; W. VAN GERVEN, "Creatieve 

rechtspraak", Rechtskundig Weekblad 1997-98, (209) 215-220. 
871 Cfr. Benjamin Cardozo (1870-1938), rechter in het Amerikaanse federale hooggerechtshof: “As the years 

have gone by, and as I have reflected more and more upon the nature of the judicial process, I have become 
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onvermijdelijkheid uit,872 een techniek die critici munitie ontzegt. De impressie van 

onfeilbaarheid van het oordeel van het Hof wordt nog versterkt door het syllogistische 

redeneerpatroon. Omwille van deze beknopte en stellige motiveringsstijl omschrijven 

commentatoren de cassatierechtspraak vaak als laconiek873 en apodictisch.874 

174. Deze beknoptheid uit zich ook op een andere manier: het Hof zal zijn motivering 

steeds beperken tot het formuleren van een antwoord op de cassatiemiddelen.875 Het zal 

dus in beginsel niet buiten de lijnen van een cassatiemiddel kleuren. Sommige raadsheren 

betreurden die traditie.876 Hoe sterk die traditie is, blijkt uit de rede die procureur-generaal 

Patrick Duinslaeger uitsprak tijdens de rouwhulde naar aanleiding van het overlijden van 

afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts op 23 februari 2016: 

“Het was dan ook een regelmatig terugkerende grote frustratie van Luc 

[Huybrechts] dat een bepaald cassatiemiddel niet ver genoeg strekte om hem 

toe te laten een klare en duidelijke stelling in te nemen over een 

belangwekkend rechtspunt dat naar het vaak terechte oordeel van Luc, 

dringend moest worden opgelost. Uit didactische ijver zocht Luc, die niet 

wilde wachten tot er in de toekomst wel een middel zou worden aangevoerd 

dat zou toelaten een antwoord te formuleren dat het rechtspunt definitief zou 

oplossen, dan maar zijn heil in de techniek van het insluiten in het 

ontwerparrest van een zo goed mogelijk weg gecamoufleerd obiter dictum 

dat – als een terloopse opmerking in de marge van het antwoord op het 

eigenlijke rechtsprobleem – in het arrest meteen ook een oplossing of 

                                                 
reconciled to the uncertainty, because I have grown to see it as inevitable. I have grown to see that the process 

in its highest reaches is not discovery, but creation; and that the doubts and misgivings, the hopes and fears, 

are part of the travail of mind, the pangs of death and the pangs of birth, in which principles that have served 

their day expire, and new principles are born.” B. CARDOZO, The Nature of the Judicial Process, New 

Haven, Yale University Press, 1977, 166-167. Albie Sachs, gewezen rechter in het Zuid-Afrikaanse 

Grondwettelijk Hof, spreekt zich in dezelfde zin uit: “[…] every judgment I write tells a lies against itself. 

[...] This, then, is the falsity: the pretence implicit in the presentation of a judgment that it has been written 

exactly in the way it appears. All hesitations, sometimes even reversals of position on certain points, have 

been eviscerated from the final version. All to-ing and fro-ing in the process of its construction has been 

eliminated. Completely left out of account is the complexity of the process by which the final reasoned 

decision has been arrived at. In sum, the final format of the judgment belies the manner in which it has been 

produced.” A. SACHS, The strange alchemy of life and law, Oxford, OUP, 2009, 39. 
872 R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van 

Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 149.  
873 Zie bv. F. OST, "Droit propre, motivation laconique et interprétation restrictive" (noot onder Cass. 2 

december 1992), Journal des Tribunaux 1993, (401) 401. 
874 B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en een 

hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997, 36; R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het 

Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 149; P. DE TAVERNIER, "Over de motivering van arresten van het Belgische Hof van 

Cassatie" in A.G. CASTERMANS et al. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 30. 
875 E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming (eerste deel)", 

Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 315; R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" 

in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 

165-167. 
876 Zie bv. L. HUYBRECHTS, "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten denken" in 

F. DERUYCK et al. (eds.), Amicus curiae: liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 

235. 
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minstens een oriëntatie meegaf voor een ander verwant, maar niet echt 

opgeworpen rechtsprobleem. Luc wist zeer goed dat het formuleren van een 

dergelijk obiter dictum helemaal niet tot de tradities van het Hof behoort en 

één van zijn grote frustraties was dan ook door het openbaar ministerie 

betrapt te worden op een dergelijk obiter dictum dat naar zijn oordeel, 

onontbeerlijk was uit didactisch oogpunt.”877 

Zelfs wanneer er een duidelijke nood bestaat aan een antwoord van het cassatiehof op een 

prangende rechtsvraag, blijft het Hof, of althans enkele van zijn leden, vasthouden aan de 

traditionele orthodoxie. 

3.3.4 Discursieve bifurcatie 

175. Dat de heteronome wijze van rechtsvinding en motivering abstractie maakt van de 

realiteit, blijkt uit de conclusies van het parket bij het Hof van Cassatie.878 Zij compenseren 

in zekere zin de beknopte en steriele motivering van de cassatiearresten.879 Het parket bij 

het Hof waakt over de lijn van de cassatierechtspraak880 en geeft daarom in zijn conclusies 

vaak aan hoe de bestreden beslissing zich verhoudt tot die precedenten. De advocaat-

generaal verwijst zowel naar rechtspraak als rechtsleer. Daarnaast is er in de conclusies wel 

plaats voor overwegingen van sociale, economische of ethische aard.881 In zijn conclusie 

verwijst de advocaat-generaal waar relevant ook naar buitenlandse rechtspraak en 

rechtsleer.882 De rechtsvinding van de advocaat-generaal is met andere woorden in 

belangrijke mate autonoom. De conclusies tonen aan dat de cassatierechtspraak wel 

degelijk een normatieve waarde heeft, iets wat uit de arresten niet blijkt.  

                                                 
877 P. DUINSLAEGER, “Rede van de heer Patrick Duinslaeger, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie”, 

in Hof van Cassatie, Verenigde Kamers rechtszitting van 23 februari 2016. Overlijden van de heer Luc 

Huybrechts, emeritus afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, 2016, justitie.belgium.be/sites/default/files 

/downloads/herdenkingsboekje_rouwhulde_luc_huybrechts.pdf, 23-24. 
878 Ook het verslag van de raadsheer-verslaggever is autonoom gemotiveerd. Cfr. L. HUYBRECHTS, "A 

commentary on Lasser's analysis from the Belgian Court of Cassation's perspective" in N. HULS, M. 

ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and 

Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 193. Dit verslag wordt evenwel nooit publiek gemaakt. De stijl van het 

verslag komt om die reden hier niet verder aan bod. 
879 J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie" in P. VAN 

ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in 

privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 162; M. REGOUT, "Verba 

volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation en matière civile" in A. 

BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 222. Zie ook 

EHRM 7 juni 2001, nr. 39594/98, Kress/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 78. Charles Faider meende dat het 

niet aan de rechter toekomt om uit te weiden maar aan de advocaat-generaal. C. FAIDER, "Eloge de M. le 

conseiller Stas", La Belgique Judiciaire 1877, (993) 996. 
880 Cass. 12 mei 1930, Pasicrisie 1930, I, concl. B. Jottrand, 221; J. LINSMEAU en H. BOULARBAH, "La 

Cour de cassation, entre le pourvoi et les conclusions du ministère public" in P. VAN ORSHOVEN en M. 

STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en 

sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 193. 
881 A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare 

orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/redes, 112.  
882 Zie voor een (empirische) studie E. DIRIX, "The use of comparative law before the Belgian Court of 

Cassation" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & 

Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 717-726. 
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Dezelfde argumenten als deze waarop de advocaat-generaal zich baseert, spelen 

ongetwijfeld een rol bij het beraad van de raadsheren, maar worden in de arresten niet tot 

uitdrukking gebracht. Indien het Hof de zienswijze van de advocaat-generaal volgt, biedt 

de gelijkluidende conclusie een inkijk in de precieze beweegredenen van het Hof omdat de 

advocaat-generaal bij het opstellen van zijn conclusie kennis heeft van het voorontwerp 

van arrest opgesteld door de raadsheer-verslaggever.883 Kennis van de conclusie staat dus 

dikwijls gelijk met kennis van het voorontwerp. Bij een andersluidende conclusie is dit 

minder het geval, maar ook dan biedt de conclusie een referentiekader dat de lezer dankbaar 

aangrijpt.884 Een afwijkende conclusie relativeert ook de beslissing van het cassatiehof.885 

Ook het jaarverslag vormt, voor enkele arresten, een informatiebron waar bijkomende 

duiding te vinden is, net als de voetnoten die onder een arrest worden gepubliceerd in de 

tijdschriftreeksen Pasicrisie belge en Arresten van het Hof van Cassatie.886  

176. De communicatie van het Hof vertoont aldus een discursieve bifurcatie.887 Aan de ene 

kant bestaat er een officieel discours met een gesloten en strikt heteronome motivering dat 

de idee van een mechanische wetstoepassing bestendigt. Dit discours is terug te vinden in 

de beslissingen van het Hof. Aan de andere kant is er het officieuze discours in de 

nevenproducten van een cassatiearrest, met een open en meer autonome motiveringsstijl.888  

3.4 Het bindend karakter van een cassatiearrest 

177. Die normatieve en metalegislatieve aard van de cassatierechtspraak roept vragen op. 

Hierboven werd gesteld dat de cassatierechtspraak dezelfde waarde heeft als een 

wetsbepaling. Die stelling verdient nuance. De bindende kracht die van de 

                                                 
883 J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie" in P. VAN 

ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in 

privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 161-162. Deze werkwijze 

staat momenteel ter discussie bij het EHRM wegens vermeende schending van het beginsel van de 

wapengelijkheid. De eiser en verweerder in cassatie hebben in tegenstelling tot de advocaat-generaal geen 

kennis van het initiële voorontwerp. Zie randnr. 145. 
884 Procureur-generaal Jean du Jardin stelde dat andersluidende conclusies bijdragen tot de rechtsontwikkeling 

omdat ze het debat over het gevelde arrest voeden. J. DU JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie 

voor het Hof van Cassatie" in P. VAN ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het 

openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 163. 

J. DU JARDIN, "De niet-strafrechtelijke taken van het openbaar ministerie", Rechtskundig Weekblad 2004-

05, (761) 778. Dit veronderstelt natuurlijk wel dat die conclusie ook gepubliceerd wordt. Zie ook EHRM 7 

juni 2001, nr. 39594/98, Kress/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 78. 
885 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 222. 
886 I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1070. Zie voor deze twee bronnen randnr. 208. 
887 Zie voor de term M. LASSER, Judicial Deliberations: a comparative analysis of judicial transparency 

and legitimacy, Oxford, OUP, 2004. 
888 H. MUIR WATT, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation et l’élaboration de la norme" in N. 

MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 57; M. LASSER, 

Judicial Deliberations: a comparative analysis of judicial transparency and legitimacy, Oxford, OUP, 2004, 

30-61. Lasser corrigeerde met zijn onderzoek de vaak ronduit negatieve kijk van bepaalde, vooral 

Amerikaanse, comparatisten op het Franse Hof van Cassatie, door te wijzen op hun enge 

onderzoeksperspectief dat slechts het eigenlijke arrest voor ogen houdt en de bijproducten van een arrest 

negeert. Zie bv. J. DAWSON, The oracles of the law, Ann Arbor, The University of Michigan Law School, 

1968, 410-411. 
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cassatierechtspraak uitgaat, is relatief.889 Ze wordt in de eerste plaats theoretisch verhinderd 

door artikel 6 Ger.W. (3.4.1). Die wetsbepaling heeft haar traditionele betekenis verloren 

en versterkt in zijn huidige toepassing de rechterlijke rechtsvorming eerder dan ze in de 

weg te staan. Het bindende karakter van de cassatierechterspraak moet worden gezien in 

het licht van de verhoudingen tussen het cassatiehof en de bodemrechters (3.4.2). Die 

verklaart die bindende kracht maar relativeert deze ook onmiddellijk. Die relativiteit blijkt 

ook het feit dat het Hof soms op zijn eerdere beslissingen terugkomt (3.4.3). 

3.4.1 Artikel 6 Gerechtelijk Wetboek 

178. Artikel 6 Ger.W. vormt op het eerste gezicht een onoverkomelijke belemmering voor 

rechterlijke rechtsvorming. Dat was ook de betekenis die zijn geestelijke vaders eraan 

toedichtten (3.4.1.1). De wijze waarop deze bepaling vandaag wordt toegepast, heeft een 

tegengestelde finaliteit: ze operationaliseert het verborgen karakter van de rechterlijke 

rechtsvorming en versterkt die aldus (3.4.1.2). 

3.4.1.1 Oorspronkelijke betekenis 

179. Artikel 6 Ger.W. bepaalt dat rechters geen uitspraak mogen doen bij wege van 

algemene en als regel geldende beschikking. Deze bepaling was, vóór de totstandkoming 

van dit wetboek, te vinden in artikel 5 van het Napoleontische Burgerlijk Wetboek. De 

voorlopers van deze bepaling maken duidelijk welke finaliteit ze had. Zo bepaalden de 

artikelen 10 en 12 van titel II van de wet van 16-24 augustus 1790 op de gerechtelijke 

organisatie dat de rechtbanken rechtstreeks noch onrechtstreeks de wetgevende macht 

mochten uitoefenen en geen arrêts de règlements mochten uitvaardigen. Latere 

grondwetsbepalingen herhaalden deze beginselen.890 Aldus was artikel 5 C.civ. gericht op 

het verhinderen van de oude praktijk van de arrêts de règlement,891 en dus op het 

beschermen van de scheiding der machten.892 

Artikel 5 C.civ. kan niet los worden gezien van artikel 4 C.civ. De laatste bepaling 

legitimeert het regelgevend optreden van de rechter in geval van lacunaire wetgeving, een 

activiteit die op zich strijdig is met de principes die aan het codificatiestreven ten grondslag 

liggen. De eerste bepaling beschermt de integriteit van het wetboek en de wil van de 

                                                 
889 In dit onderdeel wordt abstractie gemaakt van de verplichting voor de verwijzingsrechter om de zienswijze 

van het Hof van Cassatie te volgen (artikel 1110, vierde lid Ger.W.). 
890 Zie titel III, hoofdstuk V, artikel 3 van de Grondwet van 3 en 4 september 1791 en artikel 203 van de 

Grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795). 
891 C. TOULLIER, Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 92; J. LOCRÉ 

DE ROISSY, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, I, Parijs, Treuttel et Würtz, 1827, 

402; C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil français, I, Parijs, LGDJ, 1869, 125-126; F. LAURENT, 

Principes de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1869, 330-332; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil 

belge, I, Brussel, Bruylant, 1948, 22; M.E. STORME, "Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het 

privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van 

een onderschatte rechtsbron: de traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, (971) 974; M. ADAMS, "Law 

is as I've told you before. Over de zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken in België", Tijdschrift 

voor Privaatrecht 1997, (1329) 1387.  
892 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 255; M. ADAMS, "Waar 

theorie en praktijk elkaar ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar met ons positieve recht?" in M. 

STORME (ed.), Liber amicorum Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme, Gent, Story-Scientia, 2004, 

18. 
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wetgever door dat regelgevend optreden te beperken tot het aan de rechter voorliggende 

geschil.893 De miskenning van dit verbod werd strafrechtelijk beteugeld.894 

Door artikel 5 C.civ. kan een rechterlijke uitspraak enkel gezag hebben tussen de in het 

geding zijnde partijen en enkel wat betreft het daarin beslechte geschilpunt.895 Rechters 

mogen enkel uitspraak doen over wat hen voorgelegd wordt, zonder te mogen uitweiden 

over hoe een andere zaak zou worden beslecht896 of zich voor de toekomst te verbinden aan 

een bepaalde interpretatie van de wet.897 Voorbeelden uit de rechtspraak tonen aan dat deze 

bepaling in het begin van de negentiende eeuw inderdaad op deze wijze werd toegepast.898  

3.4.1.2 Huidige betekenis 

180. Artikel 6 Ger.W. heeft veel van zijn vroegere betekenis verloren. Uiterst zelden doet 

zich nog een toepassingsgeval voor dat binnen de oorspronkelijke finaliteit van deze 

bepaling valt.899 Het zijn voornamelijk onrechtstreekse inbreuken die in de praktijk 

                                                 
893 Cfr. Portalis: “Or, le juge deviendrait législateur, s'il pouvait, par des règlements, statuer sur les questions 

qui s'offrent à son tribunal. Un jugement ne lie que les parties entre lesquelles il intervient. Un règlement 

lierait tous les justiciables et le tribunal lui-même. Il y aurait bientôt autant de législations que de ressorts. 

Un tribunal n'est pas dans une région assez haute pour délibérer des règlements et des lois. Il serait 

circonscrit dans ses vues, comme il l'est dans son territoire; et ses méprises ou ses erreurs pourraient être 

funestes au bien public. L'esprit de judicature, qui est toujours appliqué à des détails, et qui ne prononce que 

sur des intérêts particuliers, ne pourrait souvent s'accorder avec l'esprit du législateur, qui voit les choses 

plus généralement et d'une manière plus étendue et plus vaste. Au surplus, les pouvoirs sont réglés; aucun ne 

doit franchir ses limites.” J.-E.-M. PORTALIS, Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, 

Parijs, Joubert, 1844, 159. 

Aanvankelijk zou deze bepaling anders geformuleerd worden. Het oorspronkelijk ontwerp las als volgt: “Il 

est défendu aux juges d’interpréter les lois par voie de disposition générale et réglementaire.” Deze versie 

haalde evenwel de eindmeet niet omdat de rechterlijke bevoegdheid om de wet te interpreteren omstreden 

was. J. DE MALLEVILLE, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, I, Parijs, 

Nève, 1822, 12. Zie voor een weergave van de argumenten pro en contra: J. LOCRÉ DE ROISSY, La 

législation civile, commerciale et criminelle de la France, I, Parijs, Treuttel et Würtz, 1827, 403-404. 
894 Artikel 127, 1° van de code pénal bepaalde dat de rechters en parketmagistraten, “qui se seront immiscés 

dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en 

arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si 

les lois seront publiées ou exécutées”, worden ontzet uit hun ambt en hun burgerlijke en politieke rechten 

verliezen. 
895 C.-E. DELVINCOURT, Institutes de droit civil français, I, Parijs, Gueffier, 1809, 5-6; V. MARCADÉ, 

Cours élémentaire de droit civil français ou explication théorique et pratique du code civil, I, Parijs, Cotillon, 

1850, 61-62. In die zin is artikel 23 Ger.W., dat de grenzen van het gezag van gewijsde aangeeft, een 

toepassing van artikel 6 Ger.W. 

Als dusdanig vervult artikel 6 Ger.W. dezelfde rol als het onderscheid in het Angelsaksische recht tussen 

obiter dicta en ratio decidendi. Enkel de laatste zijn bindend, wat belet dat rechters volwaardige wetgevers 

zouden worden. R. POSNER, How judges think, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2008, 81. 
896 C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, I, Brussel, Decq, 1847, 123-124; R. CUMMINS, "The general 

principles of law, seperation of powers and theories of judicial decision in France", International and 

Comparative Law Quarterly 1986, (594) 623-624. 
897 G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 49. 
898 Zie de rechtspraak die Jean Baptiste Joseph Pailliet aanhaalt. J. PAILLIET, Manuel de droit civil, 

commercial et criminel, Brussel, Tarlier, 1834, 12-13. 
899 M. ADAMS, "Waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar met ons 

positieve recht?" in M. STORME (ed.), Liber amicorum Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme, 

Gent, Story-Scientia, 2004, 15. Cfr. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 

1948, 22. 

Zie bv. het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt van 10 november 1994, waarin de rechtbank 

oordeelt dat de eis van de verzoekende partij zodanig ruim geformuleerd is dat ze de rechter vraagt een 
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voorkomen: de rechter mag zich niet gebonden achten door andere beslissingen, omdat hij 

of zij op die manier een algemene en als regel geldende draagwijdte toekent aan een 

rechterlijke beslissing.900 Artikel 6 Ger.W. heeft vandaag dus vooral betekenis als een 

verkapte motiveringsverplichting.901 Daarnaast blijft deze wetsbepaling betekenis houden 

als de waarborg van het principe van de rechterlijke interpretatievrijheid: de rechter is niet 

gebonden door enige andere rechtspraak, zij het de eigen precedenten of de beslissingen 

van hiërarchisch hogere rechtscolleges.902 Dat geldt ook voor het Hof, dat dus steeds vrij is 

om op zijn rechtspraak terug te komen.903 

De rechter mag in de motivering van zijn beslissing niet doen uitschijnen dat hij zich 

gebonden acht door vroegere rechtspraak.904 Wanneer de feitenrechter zich steunt op 

cassatierechtspraak, ligt enkel dan een schending van artikel 6 Ger.W. voor wanneer hij 

niet de redenen vermeldt waarom hij zich bij die rechtspraak aansluit.905 In die gevallen 

kent de rechter die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte toe. Het 

Hof hanteert diezelfde zienswijze bij verwijzingen naar vonnissen of arresten van 

                                                 
uitspraak te vellen die niet alleen inter partes, maar ook ten opzichte van derden zou gelden. Rb. Hasselt 10 

november 1994, Rechtskundig Weekblad 1994-95, 1087.  
900 M. ADAMS, "Law is as I've told you before. Over de zwaartekrachtwerking van rechterlijke uitspraken 

in België", Tijdschrift voor Privaatrecht 1997, (1329) 1387. 
901 M. ADAMS, "Een rechtstheoretische glosse bij artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek" (noot onder Rb. 

Hasselt 10 november 1994), Rechtskundig Weekblad 1994-95, (1087) 1088; M. ADAMS, "Waar theorie en 

praktijk elkaar ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar met ons positieve recht?" in M. STORME (ed.), 

Liber amicorum Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme, Gent, Story-Scientia, 2004, 18. 

Wanneer de rechter als motivering van zijn beslissing uitsluitend naar een andere rechterlijke beslissing 

verwijst zonder de redenen daarin vervat weer te geven, schendt hij de grondwettelijke motiveringsplicht 

omdat dergelijke motivering het Hof niet toelaat zijn wettigheidscontrole uit te oefenen. Zie bv. Cass. 7 

oktober 1915, Pasicrisie 1915-16, I, 453; Cass. 18 juni 1951, Arresten Cassatie 1951, 621; Cass. 15 december 

1988, Arresten Cassatie 1988-89, 469; Cass. 25 juni 2004, C.03.0606.F, www.juridat.be.  

Ook in Frankrijk worden beslissingen die louter steunen op (cassatie)rechtspraak verbroken wegens 

schending van artikel 455 CPC, dat de motiveringsverplichting omhelst. Zie M. TROPER en C. 

GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. SUMMERS (eds.), Interpreting 

precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 115, 117-118. 
902 G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 53; H. DE PAGE, 

Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 254.  
903 W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", 

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1970, (3) 10; P. BELLET, "Grandeur et servitudes de la Cour de 

cassation", Revue internationale de droit comparé 1980, (293) 296; M.E. STORME, "Bedenkingen bij de 

door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. 

Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 

1995, (971) 977. 
904 S. VAN OVERBEKE, "Verwijzing naar rechtspraak in de rechterlijke beslissing" (noot onder Cass. 12 

april 1994), Rechtskundig Weekblad 1994-95, (500) 501; M. ADAMS, "Waar theorie en praktijk elkaar 

ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar met ons positieve recht?" in M. STORME (ed.), Liber amicorum 

Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme, Gent, Story-Scientia, 2004, 15. 
905 Cass. 31 mei 1961, Pasicrisie 1961, I, 1057; Cass. 9 oktober 1962, Pasicrisie 1963 I, 174; Cass. 12 april 

1994, P.93.0230.N, www.juridat.be; Cass. 24 juni 1998, P.98.0359.F, www.juridat.be; Cass. 20 september 

1999, S.98.0056.F, www.juridat.be; Cass. 13 februari 2004, C.03.0203.F, www.juridat.be.  

Wanneer de rechter die redenen wel vermeldt en aldus een eigen overtuiging uitdrukt, ligt er geen schending 

voor. Zie bv. Cass. 17 februari 1997, S.96.0081.F, www.juridat.be; Cass. 2 april 1998, C.95.0017.N, 

www.juridat.be; Cass. 27 september 2000, P.00.0287.F, www.juridat.be; Cass. 14 oktober 2003, 

P.03.0518.N, www.juridat.be; Cass. 22 oktober 2004, F.03.0028.N, www.juridat.be; Cass. 29 oktober 2008, 

P.08.0547.F, www.juridat.be. 
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bodemrechters of arresten van de Raad van State.906 De rechter mag dus wel expliciet 

steunen op andere rechterlijke beslissingen – de rechtszekerheid en coherentie kunnen er 

maar bij winnen – maar om een wettelijk afdoende gemotiveerde beslissing te nemen is het 

noodzakelijk dat de rechter daarenboven aangeeft dat de erin uitgedrukte zienswijze ook 

de zijne is.907 Wanneer de rechter niet verwijst naar een bepaalde beslissing maar wel de 

motieven ervan woordelijk overneemt, ligt geen schending van artikel 6 Ger.W. voor.908  

181. Een belangrijk gevolg van de huidige toepassingsmodaliteiten van artikel 6 Ger.W. is 

de bestendiging van het verhuld karakter van de rechterlijke rechtsvorming. Door te 

vereisen dat verwijzingen naar rechtspraak slechts ten overvloede in de motivering mogen 

figureren en een beslissing niet zelfstandig mogen schragen, wordt de begoocheling dat de 

rechter slechts de wet toepast verder in stand gehouden. Deze bepaling bewaakt aldus het 

ophouden van een schijn, wat blijkt uit het feit dat het niet volgen van een vaste 

cassatierechtspraak tot een verbreking zou leiden, maar het uitdrukkelijk aangeven dat 

vaststaande cassatierechtspraak de uitkomst van een geschil beheerst, ook in een 

vernietiging zou resulteren. De rechter mag aldus de cassatiearresten woordelijk 

overnemen, maar mag zich niet door middel van een simpele verwijzing aansluiten bij die 

arresten. Wanneer de rechter verwijst naar de cassatierechtspraak, moet hij er acht op slaan 

dat hij niet aangeeft die wetsinterpretatie te volgen omdàt het Hof van Cassatie zo beslist 

heeft. Aldus verplicht artikel 6 Ger.W. de feitenrechters om aan rechtsvorming te doen 

zoals het Hof van Cassatie dat doet: via de interpretatie van de wet.909 De herhaling van 

bepaalde formules ontleed aan de cassatierechtspraak beschermt aldus de officiële 

                                                 
906 Cass. 17 december 1997, P.97.1119.F, www.juridat.be; Cass. 9 april 2001, S.99.0167.F, www.juridat.be; 

Cass. 21 mei 2001, S.00.0146.N, www.juridat.be; Cass. 6 januari 2005, C.02.0522.F, www.juridat.be; Cass. 

3 januari 2013, C.12.0172.F, www.juridat.be. 

Zie voor Frankrijk het arrest van 29 april 1980, waarin het cassatiehof oordeelde dat “le conseil des 

prud’hommes a fait sienne la doctrine énoncée dans un arrêt de la Cour de cassation dont les parties avaient 

fait état et qu’elles avaient discuté devant lui.” Om die reden was het gebrek aan verdere motivering in de 

bestreden beslissing niet in strijd met de motiveringsvereiste. Cass. (FR) 29 april 1980, nr. 78-41.262, 

www.legifrance.gouv.fr. Een arrest waarin het Hof de bestreden beslissing bevestigde omdat het hof van 

beroep “n’a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de cassation” (Cass. (FR) 27 oktober 1999, nr. 

98-44.627, www.legifrance.gouv.fr), werd door Yves Chartier omschreven als een “erreur de plume”. Y. 

CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 115. 
907 S. VAN OVERBEKE, "Verwijzing naar rechtspraak in de rechterlijke beslissing" (noot onder Cass. 12 

april 1994), Rechtskundig Weekblad 1994-95, (500) 501. Zie de aldaar geciteerde rechtspraak. Zie ook R. 

DAVID, "La jurisprudence", Revue de la Recherche Juridique 1985, (775) 790-791; M.E. STORME, 

"Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en 

rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de traditie", Tijdschrift 

voor Privaatrecht 1995, (971) 975.  
908 Cass. 19 september 2014, F.13.0143.N, www.juridat.be. 
909 F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 119. Cfr. de Nederlandse praktijk die Paul Scholten 

beschrijft: “Het komt zo goed als niet voor, dat de rechter uitdrukkelijk zegt, dat hij de een of andere kwestie 

zus of zo beslist, omdat de Hoge Raad dat zo gedaan heeft. Dat hij het doet, is daarom niet minder waar. Men 

moet het echter van elders weten; uit de rechtspraak zelf kan men het alleen in zoverre afleiden, dat de 

argumenten en de formules van de Hoge Raad worden overgenomen [oorspr. cursivering].” P. SCHOLTEN, 

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen deel, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1931, 116. Nederland kende of kent geen gelijkaardige (motiverings)verplichting als die 

vervat in artikel 6 Ger.W. De praktijk die Scholten beschrijft, is dus wellicht een uitvloeisel van de 

heteronome motiveringsstijl die ook de Hoge Raad op dat moment nog aanhield. 
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bronnentheorie die enkel de wet als bindende rechtsbron erkent.910 Het statuut van 

rechtspraak als autonome rechtsbron wordt dus niet alleen door het Hof van Cassatie 

ontkend, maar door de toepassing van artikel 6 Ger.W. ook door de bodemrechters. Aldus 

kan de rechterlijke rechtsvorming in de schaduw van de wet bestaan zonder in strijd te 

komen met deze bepaling.911 Artikel 6 Ger.W. is met andere woorden de sluitsteen van het 

heimelijke karakter van de rechterlijke rechtsvorming. 

3.4.2 De consensus van de juridische gemeenschap als oorzaak en legitimatie van 

bindende cassatierechtspraak 

182. De vraag naar de waarde van een cassatiearrest kan niet worden beantwoord zonder 

het verbindende karakter ervan te bestuderen. Vinden de cassatiearresten steeds navolging? 

En zo ja, waardoor is die volgzaamheid ingegeven? De oorzaak van het verbindende 

karakter van de cassatierechtspraak is te vinden in het proces waarlangs deze tot stand 

komt: in een dialoog tussen de feitenrechters en het cassatiehof (3.4.2.1). Het product van 

deze samenwerking is de creatie van bindende rechtspraak (3.4.2.2). Dit proces loopt niet 

altijd even vlot, wat het voorbeeld van de loondoorbetalingsarresten illustreert (3.4.2.3). 

3.4.2.1 Samenwerking in de rechtsvorming 

183. Stabiele praetoriaanse rechtsregels ontstaan niet uit dictaten van het Hof van Cassatie 

of door de herhaalde beslissingen van bodemrechters. Om recht te vormen, zijn beide tot 

elkaar veroordeeld: het cassatiehof kan geen regels uitvaardigen zonder inspiratie te vinden 

in de feitenrechtspraak of zonder de steun van de hoven en rechtbanken (3.4.2.1.1). 

Omgekeerd kan ook de feitenrechtspraak geen stabiele regels produceren zonder de 

tussenkomst van het cassatiehof (3.4.2.1.2). 

3.4.2.1.1 Het cassatiehof is afhankelijk van de feitenrechters 

184. De arresten van het Hof van Cassatie zijn juridisch onaantastbaar. Het cassatiehof 

controleert de uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid van de feitenrechters912 maar 

kent boven zich geen gelijkaardig controleorgaan.913 Tegen een cassatiearrest staat geen 

(intern) rechtsmiddel open.914 Een informeel controlemechanisme is evenwel te vinden in 

                                                 
910 Cfr. M.E. STORME, "Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze 

van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de 

traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, (971) 978-981. 
911 De feitenrechters handelen immers pas in strijd met artikel 6 Ger.W. wanneer het Hof oordeelt dat ze dat 

doen. Enkel wanneer ze uitdrukkelijk aan rechtspraak het statuut van bindende rechtsbron kennen, verbreekt 

het cassatiehof. Wat het Hof zelf betreft, vat Paul Leclercq het standpunt goed weer: “En maintenant, sauf 

cas exceptionnels, sa jurisprudence, la cour ne viole pas la défense de prononcer par voie de disposition 

générale et réglementaire (Code civil, art. 5). Elle ne prononce pas, en effet, par voie de disposition générale; 

son attitude est la conséquence de sa mission.” Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 

67, voetnoot 1.  
912 G. CARRÉ, Traité des lois de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions civiles, VIII, 

Parijs, Dupont et Cailleux, 1834, 134. 
913 Zolang het cassatiehof louter tot taak had om de toepassing van de wet door de rechtbank te controleren, 

controleerde het in feite de mate waarin de lagere norm (toepassing van de wet door de rechter) conform de 

hogere norm was (de wet). Cfr. H. KELSEN, General theory of law and state, Cambridge (MA), Harvard 

University Press, 2009, 154. Nu het Hof zelf de wet interpreteert en er geen référé législatif meer bestaat, is 

er geen hogere instantie die controleert in welke mate de lagere (rechtspraak) met de hogere norm (wet) 

overeenstemt. 
914 Cass. 21 juni 1928, Pasicrisie 1928, I, 201. Zie ook Cass. 14 augustus 2012, P.12.1293.N, www.juridat.be. 

Er staat geen annulatieberoep bij het Grondwettelijk Hof open tegen een cassatiearrest. Dit werd in het 
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de vrijheid waarover de bodemrechters beschikken om de cassatierechtspraak al dan niet te 

volgen. Artikel 6 Ger.W. waarborgt het principe van de rechterlijke interpretatievrijheid: 

de rechter is ondanks het bestaan van een gerechtelijke hiërarchie niet gebonden door enige 

andere rechtspraak, zij het de eigen precedenten of de beslissingen van hiërarchisch hogere 

rechtscolleges.915 Alleen de verwijzingsrechter weet zich gebonden door het cassatiearrest 

(artikel 1110, vierde lid Ger.W.). Die vrijheid betekent dat de bodemrechters de 

cassatierechtspraak controleren.916  

De draagwijdte van een cassatieleerstuk hangt namelijk af van de toepassing die er in de 

praktijk van wordt gemaakt.917 Door een cassatieleerstuk te negeren, ontnemen de 

bodemrechters de cassatierechtspraak alle waarde. Dit gedrag kan hen gelet op artikel 6 

Ger.W. niet worden verweten. Het al dan niet vaststaande karakter van een cassatieleerstuk 

hangt aldus af van de weerstand of navolging die het oproept bij de hoven en 

rechtbanken.918 Massale rebellie van de feitenrechters en rechtsgeleerde kritiek kan zelfs 

een princiepsarrest doen kantelen.919 Zonder de steun van de feitenrechters staat het 

cassatiehof machteloos, oordeelde Paul Leclercq: “Et vous voyez par là que vos décisions 

[i.e. van het Hof van Cassatie] n’influencent indirectement la solution de la contestation, 

qu’en cas d’accord entre le pouvoir judiciaire et votre court, accord se manifestant soit 

par l’arrêt de rejet, soit, après cassation, par l’adhésion du pouvoir judiciaire. À défaut de 

cette adhésion, la seule portée de la cassation était la disparition de l’arrêt cassée; quand 

le pouvoir judiciaire vous contredisait, sa décision devenait définitive sauf nouveau 

                                                 
verleden wel geprobeerd, zie GwH 16 maart 2017, nr. 38/2017, www.const-court.be. In Spanje bestaat die 

mogelijkheid wel, zie M. DE BENITO, "Civil Cassation in Spain: Past, Present, and Future" in C. VAN 

RHEE en Y. FU (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 2017, 112. 
915 H. RIVIÈRE, Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de cassation 

en matière civile, et dans l'ordre du Code Napoléon, Parijs, Cosse et Marchal, 1862, 32; G. BAUDRY-

LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 53; H. DE PAGE, Traité élémentaire 

de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1948, 254; J. VELU, "Vertegenwoordiging en rechterlijke macht 

(slot)", Rechtskundig Weekblad 1996-97, (625) 628. 

De rechters beschikken aldus over meer marge dan bv. administratieve agentschappen of overheden. Het 

ministerie van landsverdediging kreeg in het kopje van het cassatiearrest van 4 november 1937 een veeg uit 

de pan: “La mission de la Cour est d’assurer l’unité de l’interprétation des lois: il y est fait obstacle par ceux 

qui considèrent ses décisions comme ne devant pas être observée.” Cass. 4 november 1937, Pasicrisie 1937, 

I, 327. 
916 L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 

489; M.-N. JOBARD-BACHELIER, X. BACHELIER en J. BUK LAMENT, La technique de cassation: 

pourvois et arrêts en matière civile, Parijs, Dalloz, 2013, 88.  
917 P. DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 24. Cfr. het onderzoek van 

McMillion en Vance, dat aantoont dat kritiek van de federale beroepshoven op beslissingen van het 

Amerikaanse federale hooggerechtshof in belangrijke mate bepaalt of het hooggerechtshof terugkomt op zijn 

rechtspraak. C. MCMILLION en K. VANCE, "Criticism from Below: the Supreme Court's decision to revisit 

cases", Journal of Law and Courts 2017, (81) 81-103. 
918 J. MAURY, "Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le droit privé 

français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, 42; R. 

WARLOMONT, "L'autorité du précédent judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation en Belgique 

et en France", Annales de droit et de sciences politiques 1951, (69) 79; M. VAN DE KERCHOVE, 

"Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 1985, (209) 233; M. TROPER en 

C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. SUMMERS (eds.), Interpreting 

precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 122. Zie ook W. MURPHY, "Lower Court 

Checks on Supreme Court Power", The American Political Science Review 1959, (1017) 1017-1031. 
919 P. DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 19.  
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pourvoi.”920 Om die reden houdt het Hof bij de uitwerking van zijn rechtspraak rekening 

met de zienswijze van de bodemrechters.921 Wanneer de feitenrechters, in het bijzonder de 

hoven van beroep, zich niet achter de cassatierechtspraak scharen, is dat vaak de voorbode 

van een wijziging in de cassatierechtspraak.922  

185. Ook in een ander opzicht is het cassatiehof afhankelijk van de bodemrechters. De 

rechtsvorming van het Hof wordt gevoed vanuit de feitenrechtspraak.923 Volgens Cornil 

vervullen de feitenrechters een essentiële rol in de rechtsvorming: “Mêlées aux 

contingences, elles résolvent avant nous les difficultés nées des transformations des idées 

et des faits; ce sont elles qui réalisent l’évolution du droit; nous ne sommes là que pour 

régler ce développement.”924 In de rechtspraak van de eerstelijnsrechtbanken vinden 

maatschappelijke problemen hun weerslag.925 Zij staan in nauw contact met de 

maatschappelijke realiteit en zijn daarom “véritables laboratoires du droit vivant”.926 

Omwille van het geringe geschiloverstijgende belang dat aan hun rechtspraak wordt 

toegekend, zijn ze veel vrijer om te experimenteren en afstand te nemen van de bestaande 

wetgeving en rechtspraak, om op die manier in het voorliggende geschil aan maatwerk te 

doen.927 Alhoewel de normatieve waarde van een enkel vonnis dus relatief beperkt is,928 

                                                 
920 P. LECLERCQ, "De la Cour de cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique 

du Procureur général Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 72. In Nederland stelt de Hoge Raad wellicht 

om die reden in zijn arresten soms vast dat de meerderheid van de feitenrechtspraak gevestigd is in de zin van 

de oplossing die de Raad voorstaat. Zie bv. Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.2. 
921 Zie bv. het arrest van 31 mei 1881 omtrent de nationaliteit van het niet-erkende natuurlijke kind, geboren 

in België. De drie beroepshoven stelden dat dit kind bij de geboorte de Belgische nationaliteit verwierf, terwijl 

de cassatierechtspraak, in verenigde kamers uitgesproken, in tegengestelde zin gevestigd was. “Conflit 

singulier, grave, regrettable et dont les conséquences sont fâcheuses!” Om die reden nodigde procureur-

generaal Charles Faider het Hof uit om op zijn rechtspraak terug te komen, wat het evenwel niet deed. Cass. 

31 mei 1881, Pasicrisie 1881, I, concl. Ch. Faider, 293. Uiteindelijk maakte de wetgever een einde aan deze 

divergentie door de interpretatie van de beroepshoven tot wet te verheffen. 

In Frankrijk verwijst het cassatiehof veelvuldig naar de posities van de feitenrechters in de voorbereidende 

werken van een cassatiearrest. Zie P. DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 24.  

Onderzoek naar de beslissingen van het Amerikaanse federale hooggerechtshof in geval van uiteenlopende 

rechtspraak in de circuits toont aan dat dit rechtscollege doorgaans de meerderheidsoplossing volgt. S. 

LINDQUIST en D. KLEIN, "The Influence of Jurisprudential Considerations on Supreme Court 

Decisionmaking: A Study of Conflict Cases", Law & Society Review 2006, (135) 135-162. 
922 Cfr. H. RIVIÈRE, Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de 

cassation en matière civile, et dans l'ordre du Code Napoléon, Parijs, Cosse et Marchal, 1862, 75. 
923 P. DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 24. Cfr. T. HANSFORD, J. 

SPRIGGS II en A. STENGER, "The Information Dynamics of Vertical Stare Decisis", The Journal of Politics 

2013, (894) 894-906.  
924 L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 

497. Zie ook Frédéric Zenati: “La jurisprudence suprême ne sort pas toute armée du cerveau des magistrats 

de la Cour de cassation et du Conseil d’État.” F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", 

Recueil Dalloz 1992, (247) 248. 
925 M.-A. FRISON-ROCHE en S. BORIES, "La jurisprudence massive", Recueil Dalloz 1993, nr. 11. 
926 J. CRUET, La vie du droit et l'impuissance des lois, Parijs, Flammarion, 1908, 73. F. ZENATI, "La 

motivation des décisions et les sources du droit", Recueil Dalloz 2007, (1553) na vn. 38. Cfr. I. 

VEROUGSTRAETE, "Introduction. Juge de cassation" in X (ed.), Imperat Lex: Liber Amicorum Pierre 

Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 4.  
927 Cfr. M.-A. FRISON-ROCHE en S. BORIES, "La jurisprudence massive", Recueil Dalloz 1993, nr. 7. 
928 I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1066-1067. 
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inspireert de feitenrechtspraak als geheel de cassatierechtspraak,929 die verder af staat van 

de maatschappelijke realiteit.930 Zo wacht het Franse cassatiehof vaak om positie in te 

nemen totdat enkele beroepshoven zich over een bepaald vraagstuk hebben kunnen 

uitspreken en de aftastende exploratie van een rechtsvraag aldus wat gekristalliseerd is.931 

Dit is in België niet anders. Wanneer het Hof een bepaald middel niet wenst te 

beantwoorden omdat de kwestie nog niet ‘rijp’ is, kan strategisch gebruik van de 

cassatietechniek verhinderen dat het Hof zich over die rechtsvraag moet uitspreken.932 Het 

Hof zal vaak ook wachten om een algemene regel te formuleren totdat de praktijk alle 

toepassingsgevallen van die regel voldoende verkend heeft.933 Door stapsgewijs 

rechtsregels te scheppen, kan het Hof de reacties van bodemrechters en doctrine mee in 

overweging nemen.934 De vitaliteit van het recht hangt aldus af van de bodemrechters.935 

Uit de botsing van de lagere rechtspraak ontwikkelt zich het recht; door de contestatie van 

rechtspraak die niet langer als passend in het tijdsgewricht wordt beschouwd, ontstaat 

innovatie. Het cassatiehof abstraheert hermeneutisch deze feitelijke rechtspraak en 

distilleert daaruit de rechtsregels.936 “La loi vient d’en haut; les bonnes jurisprudences se 

font par en bas.”937 

                                                 
929 C. LARHER-LOYER, "La jurisprudence d'appel", La Semaine Juridique 1989, (nr. 3407) na vn. 22; G. 

GÉLINEAU-LARRIVET, "Le rôle des revirements de jurisprudence" in N. MOLFESSIS (ed.), La Cour de 

cassation et l'élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 162. Zie voor enkele Nederlandse voorbeelden 

B. KRANS, "Rechtsvorming van onderaf", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2017, (173) 173-

175. 
930 Cfr. Jean Cruet: “L’action novatrice de la jurisprudence commence toujours à se faire sentir dans les 

tribunaux inferieurs, parce qu’ils voient de plus près les intérêts et les désirs des justiciables; une juridiction 

trop élevée n’est pas apte à percevoir aussi rapidement et aussi nettement le courant des réalités sociales.” 

J. CRUET, La vie du droit et l'impuissance des lois, Parijs, Flammarion, 1908, 74. 
931 M. SALUDEN, "La jurisprudence, phénomène sociologique", Archives de philosophie du droit 1985, 

(191) 196; M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. 

SUMMERS (eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 122. 

In Nederland hecht de Hoge Raad belang aan de beslissingen van de feitenrechters, maar die waarde kan niet 

exact worden bepaald. Zo oordeelde de Raad in zijn beslissing van 5 april 2013 dat het gerechtshof ten 

onrechte had overwogen dat de omstandigheid dat de gepubliceerde (lagere) rechtspraak en de Nederlandse 

juridische literatuur een andere uitleg geven aan een bepaalde wetsbepaling dan door het hof juist wordt 

geacht, geen gewicht in de schaal legt. Het voegde eraan toe dat het gewicht dat bij de wetsuitlegging moet 

worden gehecht aan de feitenrechtspraak en de rechtsliteratuur van geval tot geval verschillend is. Hoge Raad 

(NL) 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1780, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3 en 3.9. In een arrest van 26 

februari 2016 stelt de Hoge Raad dit iets scherper: de omstandigheid dat een bepaalde wetsuitleg door de 

meerderheid van de feitenrechters en de literatuur wordt aanvaard, legt gewicht in de schaal maar niet steeds 

beslissend gewicht. Hoge Raad (NL) 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:335, www.rechtspraak.nl, r.o. 

3.9.2. 
932 Cfr. R. LINDON, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1975, (nr. 

2681) II, d; W. MURPHY, Elements of judicial strategy, Chicago, The University of Chicago Press, 1964, 

30. 
933 C. PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 73. 
934 C. PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 75. 
935 M.-A. FRISON-ROCHE en S. BORIES, "La jurisprudence massive", Recueil Dalloz 1993, nr. 8. De 

rechters van de rechtbanken van eerste aanleg zijn in principe gemiddeld een stuk jonger dan de 

cassatierechters. Ze vertegenwoordigen aldus de maatschappelijke vernieuwing en juridische innovatie 

binnen de rechtspraak. 
936 F. ZENATI, "La motivation des décisions et les sources du droit", Recueil Dalloz 2007, (1553) na vn. 52. 
937 J. CRUET, La vie du droit et l'impuissance des lois, Parijs, Flammarion, 1908, 74. 
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3.4.2.1.2 Feitenrechters zijn afhankelijk van het cassatiehof 

186. Het aantal eerstelijnsrechtbanken en hun geografische verspreiding creëert 

uiteenlopende rechtspraak. Een quasi afwezige publicatiecultuur van deze beslissingen en 

een gebrek aan kennismanagement binnen de rechterlijke macht versterken dit 

fenomeen.938 Door die lokale divergentie krijgt feitenrechtspraak slechts zelden 

stabiliteit.939 Als dit wel het geval is, kan die zich meestal hoogstens op het niveau van het 

ressort van de hoven van beroep en de arbeidshoven manifesteren.940 Als rechterlijke 

rechtsvorming permanent in dergelijke onstabiele toestand zou verkeren, zou ze zichzelf 

elke normatieve kracht ontzeggen en zichzelf aldus onmogelijk maken. Een tussenkomst 

van het Hof van Cassatie is vereist om eenheid en stabiliteit te brengen. De mogelijkheid 

dat het Hof een bepaalde wetsinterpretatie of -toepassing veroordeelt, heeft als gevolg dat 

lokale rechtspraak steeds precair is.941 Enkel de zegen van het cassatiehof kan de 

feitenrechtspraak een vaststaand karakter geven.942 Aldus is de rechtsvorming door de 

feitenrechters op zijn beurt afhankelijk van het Hof van Cassatie.  

3.4.2.2 De consensus als bron van bindende rechtspraak 

187. Onzekerheid, contestatie, tegenspraak en stapsgewijze vooruitgang kenmerken aldus 

het wordingsproces van praetoriaanse rechtsregels.943 Tussen bodemrechters en 

                                                 
938 P. DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 15. De bestaande publicatiecultuur, 

met zowel inhoudelijk als territoriaal gespecialiseerde tijdschriften, werkt fragmentatie bovendien in de hand. 

Enkele (historische) titels van die laatste categorie zijn: Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak, Tijdschrift voor 

West-Vlaamse Rechtspraak, Rechtspraak van de Haven van Antwerpen, Limburgs Rechtsleven, 

Jurisprudence de Liège, Le pli juridique: bulletin de la Commission scientifique commune aux barreaux de 

Charleroi, Mons et Tournai, Revue de jurisprudence du Hainaut, Recueil de la jurisprudence du Tribunal de 

Nivelles, Rechtspraak van sociaal recht: Brussel – Leuven – Nijvel, Jurisprudence commerciale des Flandres, 

Revue de jurisprudence de l'arrondissement de Charleroi en Turnhouts Rechtsleven. Het bestaan van deze 

lokale juridische tijdschriften bewijst het belang van lokale rechtspraak. Het idee dat de lokale rechtspraak 

meer belang vertoont voor de plaatselijke praktizijn dan niet-lokale rechtspraak, is immers een drijfveer achter 

hun ontstaan. Zie S. VANDENBOGAERDE, Vectoren van het recht: geschiedenis van de Belgische 

juridische tijdschriften, Brugge, die Keure, 2018, 324-325. Cfr. P. THÉRY, "La 'jurisprudence' des cours 

d'appel et l'élaboration de la norme" in N. MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, 

Parijs, Economica, 2004, 129. 
939 P. DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 22. 
940 C. LARHER-LOYER, "La jurisprudence d'appel", La Semaine Juridique 1989, (nr. 3407) na vn. 24; P. 

DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 23. Cfr. H. ROLIN, "Procedure en 

cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), Réforme de la procédure, III, 

Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 266. In het begin van de jaren ’80 werd een 

onderscheid vastgesteld in de rechtspraak van de Franse hoven van beroep met betrekking tot de gronden 

voor echtscheiding. Dit werd toegeschreven aan culturele verschillen tussen de verschillende delen van het 

land. Zie M.-A. FRISON-ROCHE en S. BORIES, "La jurisprudence massive", Recueil Dalloz 1993, nr. 7. 

Zie ook P. THÉRY, "La 'jurisprudence' des cours d'appel et l'élaboration de la norme" in N. MOLFESSIS 

(ed.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 129-132. 
941 C. LARHER-LOYER, "La jurisprudence d'appel", La Semaine Juridique 1989, (nr. 3407) onder II; A. P. 

DEUMIER, Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr, nr. 23. 
942 F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 250; P. DELNOY, "Pour une reqûete en interpretation 

devant la Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1992, (321) 322. Cfr. Albert Célice: “La jurisprudence, 

avec la sanction et sous le contrôle de la Cour suprême, crée la loi et la modifie […]. Ses décisions […] 

acquièrent une stabilité suffisante pour obtenir, aux yeux des praticiens, une autorité égale à celle de la loi.” 

A. CÉLICE, Du pouvoir législatif de la Cour de cassation, Aix, Pust, 1888, 18. 
943 J. CRUET, La vie du droit et l'impuissance des lois, Parijs, Flammarion, 1908, 73. Cfr. Louis-Joseph 

Faure in zijn toespraak voor het parlement op 8 maart 1807 omtrent het ontwerp voor de latere wet van 16 

september 1807: “Sans doute, la Cour de cassation est composée d’un plus grand nombre des magistrats 

qu’aucun tribunal : elle offre une réunion imposante d’hommes très distingués par leur expérience et par 
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cassatieraadsheren bestaat een onderlinge afhankelijkheid waardoor de rechtsvorming 

steeds het product is van een gezamenlijke inspanning.944 De validiteit van de rechtsregel 

hangt af van het al dan niet voorliggen van een consensus omtrent zijn bestaan en inhoud.945 

Wanneer voldoende rechters zich in een bepaalde zin uitspreken, verkrijgt die rechtspraak 

een zekere zwaartekrachtwerking.946 Wanneer die rechtspraak de zegen krijgt van het 

cassatiehof, ontstaat een stabiele en als wet geldende rechtsregel.947 De steun van het Hof 

is aldus een noodzakelijke voorwaarde om van een consensus te kunnen spreken, maar het 

is geen voldoende voorwaarde. Zonder de navolging van de feitenrechters verwerft een 

rechtsregel ontleend aan een cassatiearrest geen bindende kracht.948 Samenwerking is het 

                                                 
leurs lumières; mais la décision uniforme de plusieurs tribunaux indépendantes les uns des autres, de 

magistrats qui, par leurs connaissances profondes, et une longue habitude des affaires, ont aussi les plus 

justes droits à une confiance publique; cette décision, dis-je, ne peut être d’un poids léger dans la balance 

de la justice.” Louis-Joseph Faure, zoals weergegeven in P.-A. MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel 

et raisonné de jurisprudence, III, Brussel, Tarlier, 1825, 430. 

De doctrine speelt een bijzonder belangrijke rol in dit proces. De rechtsleer wordt gevoed door de rechtspraak, 

die ze becommentarieert en systematiseert. De rechtsleer werkt aldus de verschillende zienswijzen uit die ten 

opzichte van een bepaald juridisch vraagstuk bestaan en neemt meestal zelf ook positie in. Naderhand zoekt 

de rechtspraak steun in deze bijdragen. F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 259. Volgens 

Adhémar Esmein moeten rechtsgeleerden strijden tegen wetsinterpretaties die ze verkeerd achtten. Hij stelde 

vast dat rechtbanken vaak gevolg geven aan doctrinale kritiek en spreekt van “quelques grandes victoires, 

pacifiques et bienfaisantes, qu’elle a remportée sur ce terrain.” A. ESMEIN, "La jurisprudence et la 

doctrine", Revue trimestrielle de droit civil 1902, (5) 14-15. 
944 H. ROLIN, "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE L'ÉTAT (ed.), 

Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de l'état, 1938, 266; M. SALUDEN, 

"La jurisprudence, phénomène sociologique", Archives de philosophie du droit 1985, (191) 192; M. VAN 

DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 1985, (209) 233. 

Cfr. P. KIM, "Beyond Principal-Agent Theories: Law and the Judicial Hierarchy", Northwestern University 

Law Review 2011, (535) 538, 553. Zie ook Ernest Krings: “Het is duidelijk dat hoven en rechtbanken met 

zijn allen in alle opzichten grotelijks bijdragen tot de rechtsvorming, maar het aandeel van het Hof daarin is 

bijzonder gewichtig, omdat de arresten van het Hof wezenlijk tot doel hebben de eenheid in de rechtspraak 

en daardoor de rechtsvrede te verzekeren.” E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie 

tot de rechtsvorming (slot)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (345) 358. 
945 J. MAURY, "Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le droit privé 

français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, 48. Zo stelt Walter 

Ganshof van der Meersch dat wanneer de rechter over een ruime interpretatiebevoegdheid beschikt, hij niet 

zal “afwijken van het terrein waarop zijn uitlegging in de gemeenschap een ruime eensgezindheid zal vinden.” 

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, "Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening 

van het rechterlijk ambt", Rechtskundig Weekblad 1973-74, (113) 117. 

Deze consensus bepaalt overigens niet alleen de inhoud van de primaire rechtsregels maar ook hoe deze tot 

stand komen (i.e. secundaire regels): welke een objectieve interpretatiemethode is, en of een wettekst 

duidelijk en volledig is, hangt af van de rechtsvindingregels die binnen de juridische gemeenschap worden 

aanvaard. Zie K. ABRAHAM, "Three Fallacies of Interpretation: A Comment on Precedent and Judicial 

Decision", Arizona Law Review 1981, (771) 773-782. In verband met primaire en secundaire regels, zie 

H.L.A. HART, The Concept of Law, Oxford, OUP, 2012, 91-99. 
946 Cfr. de wisdom of the crowd waarnaar André Dupin refereert: “[La jurisprudence] est fondée […] sur 

l’opinion que ce qui a été déjà examiné plusieurs fois et décidé constamment de même par un grand nombre 

d’hommes réputés probes et instruits, est la vérité même, et qu’on ne peut plus s’égarer en jugeant comme 

eux.” A. DUPIN, De la jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 18. 
947 M. VAN DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 1985, 

(209) 234. Cfr. Paul Leclercq: “Quand, sur une difficulté juridique, l’accord s’établit entre vous [la Cour de 

cassation] et le pouvoir judiciaire, il détermine nécessairement le sens de la loi. […] l’arrêt de votre Cour 

est, après cette accord, une ajoute à la loi.” P. LECLERCQ, "De la Cour de cassation" in J. FAURÈS en J. 

DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 74.  
948 M. VAN DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 1985, 

(209) 233. 
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fundament van de rechterlijke rechtsvorming. Hiërarchie is hierbij minder van tel. Er is een 

relatieve onafhankelijkheid, met beïnvloeding van bovenaf en van onderuit.949 Alle rechters 

zijn aldus verwikkeld in een proces van zowel coöperatie als conflict, met als 

gemeenschappelijke doelstelling de creatie van een stabiel, gezaghebbend en coherent 

rechtssysteem.950 Stabiliteit is daarbij het sleutelwoord. Een te snel wijzigende rechtspraak 

reduceert de toepassing van de wet tot een loterij951 en hypothekeert de rechtszekerheid.952 

Dat ondergraaft het gezag van de rechtspraak en de coherentie van het rechtssysteem. 

188. Uit deze consensus omtrent de oplossing die een bepaald juridisch vraagstuk moet 

krijgen, ontstaat de feitelijk bindende kracht van de rechtspraak.953 De vaak gehoorde 

stelling dat praetoriaanse rechtspraak voortvloeit uit de herhaling van bepaalde formules954 

is daar een uitdrukking van: die herhaling bewijst immers het bestaan van een consensus 

omtrent die oplossing. Die consensus vestigt niet alleen jurisprudentiële regels maar 

legitimeert ook deze wijze van rechtsvorming.955 De opinio juris of “commune 

reconnaissance”956 is aldus het sleutelbegrip in de praetoriaanse rechtsvorming en de 

                                                 
949 Cfr. L. BAUM, "Responses of Federal District Judges to Court of Appeals Policies: An Exploration", The 

Western Political Quarterly 1980, (217) 224. Zie ook K. VINES, "The Role of Circuit Courts of Appeal in 

the Federal Judicial Process: A Case Study", Midwest Journal of Political Science 1963, (305) 307. 
950 P. KIM, "Beyond Principal-Agent Theories: Law and the Judicial Hierarchy", Northwestern University 

Law Review 2011, (535) 572. 
951 F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 88-89.  
952 Cfr. Henri De Page: “Lorsqu’une jurisprudence est établie, les justiciables sont en droit de s’y fier, et d’en 

tenir compte. La modifier trop facilement serait tromper leurs attentes légitimes, et substituer, dans le droit, 

le trouble et l’incohérence à l’ordre et à l’harmonie. Il n’est pire mal, dans le domaine de l’action, qu’une 

jurisprudence incertaine ou flottante.” H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, 

Bruylant, 1948, 256. Zie in dezelfde zin F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 

II, Parijs, LGDJ, 1919, 212-213; J. DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van 

het recht", Rechtskundig Weekblad 2001-02, (649) 650. 
953 Het is natuurlijk de vraag in welke mate deze consensus al dan niet in belangrijke mate opgelegd of 

gestuurd wordt door het Hof van Cassatie.  

Het oude systeem van de dubbele cassatie, waarbij een tweede cassatieberoep in eenzelfde zaak voor de 

verenigde kamers van het Hof werd gebracht, begunstigde deze dialoog tussen de feitenrechter en het Hof. 

De eerste verwijzingsrechter had immers kennis kunnen nemen van de zienswijze van één kamer van het Hof. 

Volgde deze rechter die zienswijze niet, dan was dit een indicatie van protest in de rechtspraak en werd de 

zaak voorgelegd aan de verenigde kamers. Om die reden meende advocaat-generaal Dumon in zijn conclusie 

bij het arrest van 2 mei 1969 dat enkel het cassatiemiddel dat binnen het toepassingsgebied van (oud) artikel 

1119 Ger.W. viel voor de verenigde kamers moest worden gebracht, terwijl de eerste kamer van het Hof de 

overige middelen van dit tweede cassatieberoep moest behandelen, om zodoende ook de mogelijkheid van 

dialoog tussen het Hof en de feitenrechtspraak wat die middelen betreft te behouden. Cass. 2 mei 1969, 

Rechtskundig Weekblad 1968-1969, concl. F. Dumon, 1931-1934. 

De voornaamste kritiek op het voorstel van procureur-generaal Dirk Thijs om de dubbele cassatie af te 

schaffen, had betrekking op het kortwieken van deze mogelijkheid tot dialoog. Hij stelde evenwel vast dat de 

artikelen 1119 en 1120 Ger.W. slechts zeer zelden toepassing vonden in de praktijk, en dat de dialoog dus 

voornamelijk via andere kanalen plaatsvindt. Zie D. THIJS, "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot 

modernisering van de cassatieprocedures in het licht van het proceseconomisch gebruik van middelen", 

Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1048. 
954 C. LARHER-LOYER, "La jurisprudence d'appel", La Semaine Juridique 1989, (nr. 3407) voor vn. 3; M. 

KÖHNE, "Informatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus curiae" in W. KEUKENS 

en M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 159.  
955 Cfr. P. ESMEIN, "La jurisprudence et la loi", Revue trimestrielle de droit civil 1952, (17) 20; W. VAN 

GERVEN, "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in W. VAN GERVEN en J. LEIJTEN (eds.), 

Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 29. 
956 P. JESTAZ, "La jurisprudence: réflexions sur un malentendu", Recueil Dalloz 1987, (11) 14. 
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volgzaamheid van de feitenrechter met betrekking tot de cassatierechtspraak. De rechter is 

immers niet alleen de bestemmeling van de cassatierechtspraak, maar bovenal ook de 

coauteur ervan. Die consensus, die niet onder de algemene bevolking maar wel onder de 

juridische actoren bestaat,957 wordt in de rechtspraak geoperationaliseerd onder de noemer 

rechtsvrede of paix judiciaire.  

189. De theoretische vrijheid om de cassatierechtspraak niet te volgen, vindt geen 

toepassing in de praktijk: in de rechtsleer wordt algemeen vastgesteld dat de feitenrechters 

de cassatierechtspraak volgen.958 Verschillende factoren verklaren die volgzaamheid. In de 

rechtsleer wordt de controle die het Hof uitoefent op de rechtspraak en dus de dwang die 

uitgaat van de sanctie van de cassatie, aangemerkt als een prikkel die tot volgzaamheid 

                                                 
957 J. MAURY, "Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le droit privé 

français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, 43; P. JESTAZ, 

"La jurisprudence: réflexions sur un malentendu", Recueil Dalloz 1987, (11) 15. Cfr. F. Dumon: “In zoverre 

de hoven en rechtbanken in de hun voorgelegde gevallen de interpretatie, rechtsvinding, coördinatie, 

harmonisatie die zij reeds in andere gevallen hebben goedgekeurd of die vroeger door andere rechtscolleges 

– zelf door een hof, ja zelfs in een enkel arrest – werden aangenomen, volgen, tot de hunne maken en aan hun 

eigen vonnissen of arresten ten grondslag leggen, in zoverre ook de justitiabelen, hun advocaten, notarissen 

en rechtskundige adviseurs een dergelijke houding of gedragslijn verwachten van de zijde van het 

rechtscollege dat van hun geval of geschil kennis dient te nemen … wordt deze interpretatie, rechtsvinding, 

coördinatie of harmonisatie een regel die zijn bron in de jurisprudentie vindt.” F. DUMON, "De opdracht van 

de hoven en rechtbanken - enkele overwegingen", Rechtskundig Weekblad 1975-76, (193) 201. 
958 Zie voor België: Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 67, voetnoot 1; H. DE 

PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1948, 255-256; W. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", Bulletin des arrêts de la 

Cour de cassation 1970, (3) 12-13; J. RUTSAERT en A. MEEÙS, "La Cour de cassation de Belgique", Revue 

internationale de droit comparé 1978, (247) 249; J. RUTSAERT, "Hof van Cassatie en ideaal opperste 

gerechtshof", Rechtskundig Weekblad 1980-81, (2089) 2095; E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het 

Hof van Cassatie tot de rechtsvorming (slot)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (345) 351; I. RORIVE, Le 

revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 72; M. VAN 

HOECKE en B. BOUCKAERT, Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2011, 61; P. SCHOLLEN, De greep 

van de wetgever op de rechter, Brugge, die Keure, 2011, 58; A. ALEN, J. CLEMENT, E. CLOOTS, B. 

DALLE, E. DE LANGE, S. FEYEN, P. GÉRARD, D. HALJAN, E. MAES, W. PAS, P. PEETERS, S. 

PEETERS, K. VAN GEYT, L. VERMEIRE en W. VERRIJDT, International Encyclopaedia of 

Constitutional Law: Belgium, Mechelen, Kluwer, 2013, 114; M. VAN HOECKE en S. 

VANDENBOGAERDE, "Basic features of the Belgian legal system" in M. KRUITHOF en W. DE BONDT 

(eds.), Introduction to Belgian law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2017, 30 en 36; D. THIJS, "Van wandelstok 

naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het licht van het proceseconomisch 

gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1048. 

Voor Frankrijk: G. BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 54; R. 

CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 1920, 733; M. ANCEL, 

"Réflexions sur l’étude comparative des Cours suprêmes et le recours en Cassation", Annales de l'Institut de 

droit comparé de l'Université de Paris 1938, afl. III, (285) 300; F. LAWSON, A common lawyer looks at the 

civil law, Ann Arbor, University of Michigan Law School, 1953, 83-86; J. DAWSON, The oracles of the law, 

Ann Arbor, The University of Michigan Law School, 1968, 404-405; R. DAVID, "La jurisprudence", Revue 

de la Recherche Juridique 1985, (775) 790; K. ZWEIGERT en H. KÖTZ, Introduction to Comparative Law, 

Oxford, OUP, 1998, 262-263; E. STEINER, French Legal Method, Oxford, OUP, 2002, 92; J. BELL, S. 

BOYRON en S. WHITTAKER, Principes of French Law, Oxford, OUP, 2008, 30. 

Zie voor Nederland: C. BRUNNER, "België-Nederland, twee culturen", Tijdschrift voor Privaatrecht 1994, 

(1) 2; COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008, 9; C. KLAASSEN, "De koers van de Hoge Raad: (on)voorspelbaar?", Tijdschrift voor Civiele 

Rechtspleging 2015, (140) 141. 

De vraag is natuurlijk in welke mate deze auteurs hun stelling baseren op objectief wetenschappelijk 

onderzoek dan wel op anekdotisch bewijs. Als het laatste het geval is, biedt die stelling weinig zekerheid. 
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aanzet.959 De aansporing die van die mogelijkheid van verbreking uitgaat, moet evenwel 

worden gerelativeerd. Zij is wellicht eerder symbolisch van aard.960 Het is geen krachtige 

impuls omdat het dreigement van de cassatie vaak illusoir is: de meerderheid van de 

rechterlijke beslissingen is immers niet vatbaar voor cassatie. En zelfs wanneer dat het 

geval is, ontmoedigen een aanzienlijk langere rechtsstrijd en de bijkomende kosten de 

partijen om cassatieberoep aan te tekenen. Cassatieberoepen zijn dus een relatief zeldzaam 

fenomeen.961 De mogelijkheid van hervorming in hoger beroep is in dat opzicht slechts een 

alternatief voor zover de relevante beroepsinstelling zelf nauwgezet de cassatierechtspraak 

volgt.  

De redenen voor navolging moeten wellicht onder meer worden gevonden in het morele 

gezag van het Hof: non ratione imperii, sed imperio rationis.962 Als instelling die belast is 

met de bewaking van de rechtseenheid en als hoogste orgaan van de rechterlijke macht, 

stralen zijn beslissingen autoriteit uit en geniet het Hof een zeker prestige.963 Dat de 

cassatiearresten doorgaans de consensus binnen de rechterlijke macht uitdrukken, versterkt 

dat beeld.964 Daarnaast bestaat het Hof uit eminente juristen, die vanuit hun positie en 

                                                 
959 E.-H. PERREAU, Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques 

et sociales, 1923, 66-67; M. SALUDEN, "La jurisprudence, phénomène sociologique", Archives de 

philosophie du droit 1985, (191) 192; M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. 

MACCORMICK en R. SUMMERS (eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, 

Ashgate, 1997, 118; L. HUYBRECHTS, "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten 

denken" in F. DERUYCK et al. (eds.), Amicus curiae: liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, 

Intersentia, 2013, 227. 
960 L. BAUM, "Lower-court Response to Supreme Court Decisions: Reconsidering a Negative Picture", The 

Justice System Journal 1977-78, (208) 213. Cfr. het onderzoek van David Klein en Robert Hume dat het 

effect van de dreiging van een “reversal” sterk relativeert. D. KLEIN en R. HUME, "Fear of Reversal as an 

Explanation of Lower Court Compliance", Law & Society Review 2003, (579) 579-606. 
961 Cfr. de anekdote die Gary Bellow vertelt. Een rechter van een U.S. District Court had bij zijn 

beroepsinstelling een erg negatieve reputatie opgebouwd wegens het zelden naleven van de precedenten. Zijn 

beslissingen werden door zijn beroepshof steevast hervormd. Op een dag loopt de rechter in kwestie de Chief 

Justice van het Court of Appeals tegen het lijf, die hem als volgt aanspreekt: “You must be furious at me, 

Smith. I reverse you five to seven times a year. […] Aren’t you upset?” Zijn antwoord vertelt veel over de 

mogelijkheden van de feitenrechters om aan precedenten te ontsnappen: “Dave, you reverse me five to seven 

times a year, that is true. But I reverse you five to seven times a day. Why should I be upset with you?” G. 

BELLOW, "Legal Services in Comparative Perspective", Maryland Journal of Contemporary Legal Issues 

1994, (371) 372. Zie ook W. MURPHY, Elements of judicial strategy, Chicago, The University of Chicago 

Press, 1964, 25. 
962 Cfr. Fred Bruinsma, die stelt dat de macht van hooggerechtshoven moeilijk vatbaar is, omdat het 

“persuasive power” is. F. BRUINSMA, "A socio-legal analysis of the legitimacy of highest courts" in N. 

HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, 

Asser, 2009, 73. Dit gezag is aanzienlijk, zo blijkt uit de enquête besproken in hoofdstuk 5. 
963 P. JESTAZ, "La jurisprudence: réflexions sur un malentendu", Recueil Dalloz 1987, (11) 15; C. 

PARMENTIER, "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The 

competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 78. Cfr. M. PETRICK, "The Supreme 

Court and Authority Acceptance", The Western Political Quarterly 1968, (5) 16-18.  
964 Volgens Walter Ganshof van der Meersch is het de correctheid van de redenering van het Hof die de 

feitenrechters tot navolging beweegt. Cass. 29 mei 1967, Pasicrisie 1967, I, concl. W. Ganshof van der 

Meersch, 1139-1140. Die correctheid is uiteraard, net als elke analyse in de menswetenschappen, geen 

mathematisch vast te stellen gegeven met een binaire uitkomst. Het is daarentegen net de consensus onder de 

juristen die bepaalt wat als juridisch correct of juridisch fout geldt. Al blijft het natuurlijk de vraag in welke 

mate die consensus vrijwillig tot stand komt, dan wel volgt uit een buiging van de meerderheid van de 

bodemrechters voor het gezag van het Hof.  
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ervaring een goed overzicht hebben op het recht en zijn ontwikkeling.965 Bovendien 

genieten de cassatiearresten, veel meer dan de feitenrechtspraak, een bredere publicatie en 

een ruime(re) aandacht in de rechtsleer.966  

190. Een andere verklaring voor de volgzaamheid is dat de rechterlijke beslissing die de 

communis opinio naast zich neerlegt als een slechte beslissing wordt beschouwd.967 De 

rechter die zich buiten de rechtsvrede begeeft, brengt de rechtseenheid in gevaar. Hij 

ondergraaft aldus de beginselen waarop het rechtssysteem berust. De coherentie, 

consistentie en efficiëntie van de rechtspraak en de gelijkheid van de burger voor de wet 

vereisen continuïteit in de rechterlijke beslissingen, en dus volgzaamheid.968 Een esprit de 

corps binnen de rechterlijke macht spoort aan tot volgzaamheid, die beantwoordt aan een 

“un sentiment profond d'unité et d'harmonie qui se rattache lui-même au sentiment de 

justice”.969 De rechter kan volgens Walter Ganshof van der Meersch niet van een 

praetoriaanse rechtsregel afwijken “sans risque grave pour l'autorité d'un système que la 

loi consacre et l'unité de son interprétation,”.970 André Dupin stelt dat “tout nous fait un 

devoir d’acquiescer aux jugements émanés d’un Tribunal suprême: ce serait une témérité 

inexcusable et dangereuse de vouloir s’y soustraire.”971 Jacques Krynen deelt die mening: 

cassatierechtspraak niet volgen in de hoop op een ommekeer, staat volgens de Franse 

hoogleraar gelijk met de weigering de wet toe te passen in de hoop op een wetswijziging.972 

Rechters die om niet-legitieme redenen een vaststaande interpretatie negeren, zijn dus 

nestbevuilers die de rechtzoekenden onnodig op kosten jagen door hen te verplichten 

rechtsmiddelen in te stellen.973 Om een goed vonnis te vellen, moet de rechter zich dus 

enten op de bestaande consensus binnen de rechterlijke macht.974 De systeemcoherentie is 

aldus een belangrijke beperking op de rechterlijke interpretatievrijheid. 

191. De rechtspraak van het Hof van Cassatie is bindend als uitdrukking van de door de 

rechterlijke macht bereikte consensus. Wanneer het cassatiehof zich heeft uitgesproken en 

er ten gevolge van die interventie een rechtsregel is ontstaan, is er voor de feitenrechters 

                                                 
965 Cass. 21 januari 1982, Pasicrisie 1982, I, concl. F. Dumon, 637. 
966 C. LARHER-LOYER, "La jurisprudence d'appel", La Semaine Juridique 1989, (nr. 3407) na vn. 3. Zie in 

verband met de publicatie van feitenrechtspraak randnr. 294. 
967 Cfr. C. PERELMAN, "La motivation des décisions de justice, essai de synthèse" in C. PERELMAN en P. 

FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 421. 
968 N. FRAGISTAS, "Les précédents judiciaires en Europe continentale" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Jacques Maury, II, Parijs, Dalloz, 1960, 154-155. I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit 

anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 72-73. 
969 L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 

491. Cfr. Frederick Pollock’s beschrijving van de ideal standard waar rechters in hun besluitvorming naar 

streven. F. POLLOCK, Essays in Jurisprudence and Ethics, Londen, MacMillan, 1882, 250-252. Zie ook R. 

POSNER, How judges think, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2008, 60-62. 
970 Cass. 21 mei 1970, Pasicrisie 1970, I, concl. W. Ganshof van der Meersch, 827. 
971 A. DUPIN, De la jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 20.  
972 J. KRYNEN, L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 197. 
973 Cfr. Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P Leclercq, 67, voetnoot 1. 
974 Cfr. W. VAN GERVEN, "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in W. VAN GERVEN en J. 

LEIJTEN (eds.), Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 25; A. BARAK, 

"On society, law, and judging", Tulsa Law Review 2011, (297) 300. 
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“plus de liberté […] (sauf celle de mal faire).”975 Alhoewel het de uitdrukking is die 

navolging krijgt, is de bron van de bindende kracht de ontstane consensus, als eindproduct 

van een gezamenlijke dialoog. Die participatie in de totstandkoming rechtvaardigt waarom 

een vastgestelde consensus zich opdringt: de bestemmelingen ervan hebben de pen mee 

vastgehouden.976 Die bindende kracht geldt dus zowel voor de feitenrechters als voor het 

Hof van Cassatie.977 Het feit dat de rechtsleer ervan uitgaat dat feitenrechters cassatie 

volgen,978 bewijst dat de rechtsvrede in belangrijke mate gevestigd is en dat deze werkwijze 

aldus succesvol is in het uitbouwen van een stabiel rechtssysteem.  

3.4.2.3 Voorbeeld: de saga van de loondoorbetaling 

192. De totstandkoming van een consensus kan soms moeizaam verlopen. Een duidelijk 

voorbeeld daarvan is de problematiek van de loondoorbetaling. De publieke werkgever 

heeft een wettelijk subrogatierecht om van de aansprakelijke derde het loon terug te 

vorderen dat werd uitbetaald aan een arbeidsongeschikt personeelslid.979 Omwille van die 

subrogatie is dit verhaalsrecht beperkt tot het nettoloon.980 In 2001 oordeelde het Hof 

evenwel in enkele arresten dat de (publieke) werkgever van de arbeidsongeschikte 

gelaedeerde een eigen verhaalsrecht heeft gebaseerd op artikel 1382 BW. Op die basis kan 

de werkgever de eigen schade, die bestaat in de brutolonen van de gelaedeerde, van de 

aansprakelijke derde terugvorderen, afhankelijk van de vraag of de gedane uitgaven 

blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement al dan 

niet definitief voor rekening moeten blijven van de werkgever.981 De rechter kan de 

vordering van de publieke werkgever enkel dan afwijzen wanneer uit de inhoud of de 

strekking van de loondoorbetalingsverplichting blijkt dat de wetgever beoogde de 

doorbetaling van het loon definitief ten laste van de werkgever te leggen.982 Het is daarom 

voor de tewerkstellende overheid voordeliger om haar vordering steeds in hoofdorde te 

                                                 
975 J. MAURY, "Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le droit privé 

français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, LGDJ, 1950, 49. 
976 M. VAN DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 1985, 

(209) 234. 
977 Al beschikt een individuele feitenrechter over veel meer marge om de consensus in een bepaald geval te 

negeren dan de cassatierechter. De beslissingen van de feitenrechter verdwijnen in de massa, terwijl de 

(gepubliceerde) arresten van het Hof dikwijls kritisch tegen het licht worden gehouden. Het cassatiehof moet 

aldus omstandiger te werk gaan. De amicus curiae rol die het parket bij het Hof vervult en erin bestaat de 

zetel te informeren over de stand van de bodemrechtspraak en de precedenten van het Hof, helpt hier 

ongetwijfeld bij. 
978 Zie randnr. 189. 
979 Artikel 14, §3 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 

arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 

overheidssector, BS 10 augustus 1967; artikel 160 wet 21 december 1994 houdende sociale en diverse 

bepalingen, BS 23 december 1994; decreet van 15 mei 1997 tot instelling van een wettelijke subrogatie ten 

voordele van het Waals Gewest of van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, BS 23 mei 

1997; artikel 10.23, § 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling 

van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 2006. 
980 I. BOONE, "De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de aansprakelijke", 

Rechtskundig Weekblad 2001-02, (217) 219-223. 
981 Cass. 19 februari 2001, C.99.0014.N, www.juridat.be. Het Hof wees op diezelfde en de volgende dag nog 

verschillende andere gelijkluidende arresten. 
982 I. BOONE, "De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de aansprakelijke", 

Rechtskundig Weekblad 2001-02, (217) 230. 
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baseren op het eigen verhaalsrecht op grond van artikel 1382 BW en slechts in 

ondergeschikte orde op het wettelijke subrogatierecht.983 

193. Deze rechtspraak is het mikpunt geweest van fel protest. Veel feitenrechters legden 

zich principieel niet bij deze nieuwe cassatielijn neer. Ze waren ervan overtuigd dat de 

wetgever, door in een wettelijk subrogatierecht te voorzien dat beperkter is, de toepassing 

van het gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht had willen uitsluiten;984 daarnaast 

benadrukten ze het feit dat rechtspraak in het Belgische rechtsbestel geen bindende 

rechtskracht heeft en de cassatierechtspraak dus niet gevolgd moet worden.985 Het 

cassatiehof week niet van zijn standpunt af en herhaalde de leer van zijn eerdere arresten,986 

                                                 
983 I. BOONE, "De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de aansprakelijke", 

Rechtskundig Weekblad 2001-02, (217) 231. 
984 De opmerkelijke passage uit annotatie van Aloïs Van Oevelen waar eerder naar verwezen werd, 

bekritiseerde dit argument. Zie randnr. 162, voetnoot 792. 
985 Pol. Verviers 5 mei 2008, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2008, 297-298; Rb. Luik 2 februari 

2009, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2009, 175; Rb. Luik 9 januari 2009, Verkeer Aansprakelijkheid 

Verzekering 2009, 211-212; Rb.Rb. Brussel 15 januari 2009, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2009, 

199; Rb. Brussel 12 november 2009, Revue générale des assurances et des responsabilités 2010, 14635; Pol. 

Brussel 15 oktober 2010, Tijdschrift voor verzekeringen 2011, 354-355; Pol. Brussel 21 oktober 2010, 

Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2011, 30-31; Pol. Brussel 8 februari 2011, Tijdschrift van de 

politierechters 2012, 205-209; Pol. Brussel 21 november 2013, Tijdschrift van de politierechters 2014, 90. 

Vooral het vonnis van de Brusselse politierechtbank van 16 november 2009 vat goed de weerstand van deze 

feitenrechters samen: “Le tribunal ne voit pas pour quelle raison il devrait ignorer cette disposition légale et 

la substituer par une création jurisprudentielle contraire faisant par ailleurs l'objet de multiples critiques et 

fluctuant en outre au gré du temps.” Pol. Brussel 16 november 2009, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 

2010, 132. Ook andere rechtspraak sluit zich niet aan bij het Hof van Cassatie, zonder evenwel deze 

argumenten over te nemen. Zie bv. Rb. Doornik 26 april 2010, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et 

Bruxelles 2011, 210; Pol. Brussel 7 november 2013, Tijdschrift van de politierechters 2014, 85-86.  

Zie ook het vonnis van de Gentse rechtbank van eerste aanleg van 24 oktober 2013, dat zich bijzonder kritisch 

uitlaat over de cassatierechtspraak in deze materie. Zo stelt de rechtbank o.a. “De gelijktijdige erkenning van 

een eigen recht op schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W. wordt door het Hof van Cassatie 

uitsluitend verantwoord aan de hand van (1) de eigen interpretatie die aan het betrokken subrogatoir 

verhaalsrecht wordt gegeven en (2) de gevestigde rechtspraak van het Hof zelf over het doorbreken van het 

causaal verband door een eigen juridische oorzaak. […] Op grond van bovenstaande overwegingen moet de 

rechtbank de appellante bijtreden in haar kritiek op de rechtspraak, uitgestippeld in de 

loondoorbetalingsarresten nu deze (1) niet op een wettelijke grondslag berust, (2) op gespannen voet leeft 

met de klassieke concepten van aansprakelijkheid en verbintenissenrecht, (3) weinig interne logica en 

samenhang vertoont en (4) indruist tegen de sociaal-economische pijlers van de hedendaagse maatschappij.” 

Rb. Gent 24 oktober 2013, Nieuw Juridisch Weekblad 2014, 803-807.  

Er is evenwel ook feitenrechtspraak te vinden die de cassatierechtspraak volgt. Zie bv. Rb. Brugge 1 april 

2010, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2011, 25-26; Luik 18 oktober 2012, Revue générale des 

assurances et des responsabilités 2013, 14976; Rb. Brugge 8 januari 2014, Rechtskundig Weekblad 2013-14, 

1544-1545; Pol. West-Vlaanderen, afd. Brugge 6 september 2016, Rechtskundig Weekblad 2017-18, 1155-

1156. Dit laatste vonnis gaat uitdrukkelijk in op de critici van de cassatierechtspraak, door te stellen dat hun 

kritiek gebaseerd is op een te verregaande interpretatie van het wettelijke subrogatierecht. De rechtbank 

vervolgt: “Indien dit de bedoeling van de wetgever zou zijn geweest [i.e., om het verhaalsrecht van de 

publieke werkgever te beperken tot de wettelijke subrogatie], belette niets diezelfde wetgever om deze wil 

uitdrukkelijk te verwoorden door een wijziging en/of aanvulling van voornoemd art. 14 § 3. Dit geldt des te 

meer nu de besproken problematiek sedert ruim een decennium reeds heel wat inkt heeft doen vloeien.” 

Hieruit blijkt eens te meer dat de parlementaire voorbereiding steun kan bieden aan zowel voor- als 

tegenstanders van een bepaalde lezing. De rechtbank beroept zich daarnaast op het stilzwijgen van de 

wetgever om er diens goedkeuring uit af te leiden. 
986 In de eerste cassatiearresten geveld na de arresten van 19 en 20 februari 2001, blijkt dat de bestreden 

beslissingen in hoofdzaak de verlaten cassatieleer van de doorbraak van het causaal verband door de 

wettelijke verplichting nog toepasten. Zie bv. Cass. 6 november 2001, P.00.0444.N, www.juridat.be; Cass. 
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maar bracht ook verduidelijkingen aan nadat de praktijk toepassingsproblemen aan het licht 

bracht.987 Het Grondwettelijk Hof bevestigde die cassatierechtspraak,988 nadat critici 

geprobeerd hadden om langs die weg de leer van de loondoorbetalingsarresten ten grave te 

dragen.989 Het lijkt alsof het protest in de feitenrechtspraak de laatste jaren gestild is door 

de herhaalde rechtspraak van het cassatiehof.990 De zienswijze van het Hof heeft aldus, ten 

langen leste, een consensus rond zich weten te verzamelen. Dit uitgesponnen proces was 

vanzelfsprekend nadelig voor de rechtszekerheid. 

3.4.3 Relativiteit van de bindende kracht van cassatierechtspraak 

194. De bindende kracht van de cassatierechtspraak als uitdrukking van een consensus in 

de juridische gemeenschap is relatief. Net zoals wetgeving voor wijziging vatbaar is, 

moeten ook praetoriaanse rechtsregels kunnen hervormd worden. In het omgekeerde geval 

treedt sclerose op: “Un pays où la jurisprudence demeurerait invariable, serait un pays 

mort pour la justice.”991 Om die reden mag, bij gewijzigde omstandigheden, afgeweken 

worden van een oplossing die de consensus binnen de rechterlijke macht wegdraagt.992 Die 

vrijheid geldt zowel voor de feitenrechters (3.4.3.1) als voor het Hof van Cassatie (3.4.3.2). 

3.4.3.1 Verzet van de feitenrechters 

195. De volgzaamheid van de feitenrechter is voorwaardelijk. In bepaalde omstandigheden 

verliest een stabiele praetoriaanse rechtsregel de consensus en dus haar dwingende 

                                                 
10 december 2001, C.98.0270.N, www.juridat.be; Cass. 30 januari 2002, P.01.1393.F, www.juridat.be; Cass. 

4 maart 2002, C.01.0284.N, www.juridat.be; Cass. 9 april 2003, P.03.0049.F, www.juridat.be. 

De latere cassatierechtspraak lijkt wel in te gaan op het protest van de feitenrechters. Zie Cass. 10 april 2003, 

C.01.0329.F, www.juridat.be; Cass. 3 mei 2013, C.12.0425.N, www.juridat.be; Cass. 8 februari 2016, 

C.15.0170.N, www.juridat.be. 
987 Zie bv. het arrest van 18 september 2007, dat stelt dat de vraag of de gedane uitgaven blijkens de 

overeenkomst, de wet of het reglement definitief voor rekening van de werkgever moeten blijven, door de 

rechter moet worden beoordeeld en geen feit is dat de partijen moeten bewijzen (Cass. 18 september 2007, 

P.07.0005.N, www.juridat.be). In het arrest van 21 september 2009 verduidelijkte het Hof dat bij 

samenlopende fouten van de aansprakelijke derde en het personeelslid, de overheidswerkgever slechts recht 

heeft op de vergoeding van de schade die hij lijdt a rato van het aandeel van de aansprakelijke derde in de 

schade (Cass. 21 september 2009, C.08.0245.N, www.juridat.be). 

Zie ook het arrest van 17 januari 2011 in verband met de rechten van de herverzekeraar van de 

arbeidsongevallen in de publieke sector (Cass. 17 januari 2011, C.08.0303.F-C.09.0461.F, www.juridat.be). 

In andere arresten verduidelijkte het Hof welke schade definitief ten laste van de werkgever moet blijven 

(Cass. 9 januari 2006, C.05.0007.N, www.juridat.be; Cass. 26 mei 2009, P.08.1288.N, www.juridat.be; Cass. 

30 juni 2009, P.08.1773.N, www.juridat.be). 
988 GwH 7 november 2007, nr. 135/2007, www.const-court.be; GwH 17 april 2008, nr. 65/2008, www.const-

court.be.  
989 E. DE KEZEL, "Grondwettelijk Hof bevestigt loondoorbetalingsarresten van Cassatie", De Juristenkrant 

2008, afl. 170, (5) 5. Dit is een tactiek die feitenrechters die vijandig staan tegenover een bepaald 

cassatieleerstuk wel vaker gebruiken. 
990 Die indruk is gebaseerd op de afwezigheid van enige rechtspraak hieromtrent in de juridische tijdschriften, 

en kent dus geen stevige basis. Zie randnr. 294. 
991 C. FAIDER, "La première année de la Cour de cassation", La Belgique Judiciaire 1884, (65) 74. In 

dezelfde zin B. VAN DEN BERGH, "'Recht zkt Zekerheid' voor vaste relatie", Rechtskundig Weekblad 2010-

11, (346) 360. 
992 Cfr. André Dupin: “C’est une imprudence, une témérité dangereuse d’innover sans puissans motifs; mais 

ce serait aussi une pusillanimité bien nuisible aux progrès des lumières, de vouer à l’usage une soumission 

aveugle et servile, de redouter une prudente réforme, lorsque les inconvéniens en démontrent la nécessité, et 

de vouloir maintenir les abus, parce que l’anciennité leur a donné une sorte de consécration.” A. DUPIN, 

De la jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 58. 
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karakter. Dat doet zich voor wanneer nieuwe omstandigheden de bestaande 

consensusoplossing ongeschikt maken voor het juridische probleem waarop het een 

antwoord moet bieden.993 In dat geval is niet-navolging legitiem. Procureur-generaal 

Dumon preciseerde in zijn conclusie bij het arrest van 21 januari 1982 welke 

omstandigheden verzet legitiem maken. Na te hebben vastgesteld dat de feitenrechters in 

de regel de koers van het Hof volgen, stelde hij dat zij mogen afwijken van de 

cassatierechtspraak “lorsque, notamment, les règles du droit sur lesquelles elle se fondait 

ont été modifiées, soit lorsqu’une évolution peut se déduire de nouvelles règles du droit — 

droit écrit et principes généraux — soit encore lorsque, après examen nouveau et 

approfondi, ils estiment en conscience que cette jurisprudence est erronée […].”994 Loutere 

onvrede met een bepaalde beslissing is dus volgens Dumon geen voldoende reden om zich 

eraan te onttrekken. Vereist is dat de bestaande oplossing als niet langer geschikt wordt 

ervaren omwille van tussengekomen wetwijzigingen of dat de eerdere oplossing als 

manifest verkeerd wordt beoordeeld.995 Een jaar later hanteerde advocaat-generaal Jacques 

Velu gelijkaardige bewoordingen toen hij aangaf in welke omstandigheden de nationale 

rechter mag afwijken van de interpretatie van de verdragsbepaling zoals het EHRM die 

voorstaat.996 Aldus is de volgzaamheid van de feitenrechter voorwaardelijk: zij geldt slechts 

als een verplichting rebus sic stantibus. 

3.4.3.2 Omkeringen door het Hof van Cassatie 

196. Ook het Hof van Cassatie kan in het licht van gewijzigde omstandigheden een 

consensusoplossing teniet doen. In de rechtspraakwijzigingen in de schoot van het 

cassatiehof komt het concept van de rechtsvrede tot leven. Wijzigingen in de 

cassatierechtspraak betekenen een belangrijk breekpunt in de praetoriaanse rechtsvorming: 

ofwel bevestigen ze een trend in de rechtspraak en vestigen ze aldus de rechtsvrede, ofwel 

breken ze met een bestaande consensus en moet nadien een nieuw vergelijk worden 

gevonden.  

                                                 
993 Cfr. M. VAN DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de philosophie du droit 

1985, (209) 235. 
994 Cass. 21 januari 1982, Pasicrisie 1982, I, concl. F. Dumon, 638. Cfr. Eric Dirix, die een gelijkaardig 

verschijnsel beschrijft wat betreft de interpretatie van internationale verdragen door nationale 

(hoog)gerechtshoven. Volgens Dirix interpreteren deze rechtscolleges internationale verdragen zoveel als 

mogelijk in lijn met de meerderheid van hun buitenlandse tegenhangers. Om te beletten dat rigiditeit optreedt, 

wordt daarbij rekening gehouden met mogelijke contextuele wijzigingen. In het geval er geen 

meerderheidsopvatting bestaat of wanneer die opvatting zijn overtuigingskracht heeft verloren, mag de 

rechter op eigen beweging het verdrag interpreteren, met dien verstande dat zijn interpretatie op de 

goedkeuring van andere rechtscolleges zal moeten rekenen. Hij moet aldus proberen een consensus te 

bouwen. Zie E. DIRIX, "The use of comparative law before the Belgian Court of Cassation" in J. DE CODT 

et al. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, 

Larcier, 2018, 715-716. 
995 Cfr. J. DRION, Stare decisis. Het gezag van precedenten, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, 32-33; 

J. VRANKEN, Mr. C. Asser's inleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen 

deel***, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 121. 
996 “[…] il convient, à mon sens, d’admettre que, hormis l’existence de faits nouveaux ou d’autres éléments 

objectifs de nature à entrainer manifestement un revirement de la jurisprudence interprétative de la Cour 

européenne, l’autorité particulière qui s’attache à cette jurisprudence doit normalement amener le juge 

national à se conformer à celle-ci.” Cass. 14 april 1983, Pasicrisie 1983, I, concl. J. Velu, 895. 
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Eerst wordt stilgestaan bij wat een omgaan van het Hof precies inhoudt. Niet elke wijziging 

in de cassatierechtspraak is een ommekeer (3.4.3.2.1). Daarna wordt ingegaan op de 

gevallen waarin het Hof bereid is om op zijn rechtspraak terug te keren (3.4.3.2.2). Tot slot 

wordt de wijze waarop het cassatiehof zijn omgaan bekend maakt en motiveert, tegen het 

licht gehouden (3.4.3.2.3). Die kenbaarheid en motivering is belangrijk. Zonder afdoende 

bekendmaking laat een cassatiearrest de feitenrechtspraak in het ongewisse omtrent de 

nieuwe oplossing voor een vraagstuk. De motivering van een omgaan moet tot navolging 

inspireren en aldus snel de rechtsvrede herstellen.  

3.4.3.2.1 Wat is een rechtspraakommekeer? 

197. Het fenomeen van de rechtspraakommekeer laat zich moeilijk omschrijven.997 De voor 

de hand liggende definitie stelt dat een omkering zich voordoet wanneer het Hof terugkomt 

op zijn vorige rechtspraak.998 Niet elke rechtspraakwijziging is evenwel een ommekeer. 

Rechtspraakomkeringen hebben enkele typische kenmerken. Een eerste kenmerk is de 

logische en juridische onverenigbaarheid van de nieuwe formulering met de eerdere 

uitdrukking, waardoor eenzelfde vraagstuk een nieuwe oplossing krijgt.999 De ommekeer 

verschilt in dat opzicht van de eenvoudige herformulering, nuancering of precisering van 

een rechtsregel.1000 Een tweede kenmerk is het verlaten van een volgehouden 

rechtspraaklijn.1001 Is dat niet het geval, dan is er slechts sprake van een instabiele 

rechtspraak. Divergentie in de rechtspraak tussen twee kamers of secties van het Hof 

betekent niet dat een ommekeer plaatsvond,1002 al kan het die wel inluiden. Het derde 

                                                 
997 Cfr. S. VERSTRAELEN, Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 40-41. 
998 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 1987, 451 (v° Jurisprudence).  
999 A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en P. 

FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 256; O. SALVAT, Le 

revirement de jurisprudence. Etude comparée de droit français et de droit anglais, onuitg. doctoraatsthesis 

Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1983, 10; E. SERVERIN, De la 

jurisprudence en droit privé: théorie d'une pratique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1985, 270; I. 

RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 

206-207.  
1000 E. DIRIX, "Rechterlijk overgangsrecht", Rechtskundig Weekblad 2008-09, (1754) 1756. A. 

VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en P. 

FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 251. Als voorbeeld van een 

verduidelijking geldt het cassatiearrest van 24 november 2016 dat de eerdere rechtspraak van het Hof van 24 

juni 2013 in verband met de wederbeleggingsvergoeding preciseerde (Cass. 24 november 2016, C.15.0409.F, 

www.juridat.be; Cass. 24 juni 2013, C.12.0290.F, www.juridat.be). Zie omtrent de problematiek L. 

FRANKIGNOUL, "Indemnité et remboursement anticipé d’un prêt à intérêt: la Cour de cassation confirme 

l’application de l’article 1907bis du Code civil", Journal des Tribunaux 2017, (292) 292-295. Zie voor een 

Nederlands voorbeeld het arrest van de Hoge Raad van 29 november 2002 waarin hij de zogenaamde 

omkeringsregel verduidelijkte, gelet op de verwarring die daarover in de doctrine was ontstaan. Hoge Raad 

(NL) 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7345, www.rechtspraak.nl.  
1001 C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 2018, 220. 
1002 I. VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 juni 2015), 

Journal des Tribunaux 2016, (453) 455. Volgens een zeer enge interpretatie van het begrip ligt een 

rechtspraakommekeer slechts voor wanneer de wijziging van de rechtsregel uitgaat van dezelfde kamer die 

de verlaten rechtspraaklijn oorspronkelijk aanhield. Zie N. MOLFESSIS, "Les revirements de jurisprudence" 

in N. MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 138; 

GROUPE DE TRAVAIL, "Rapport général" in N. MOLFESSIS (ed.), Les revirements de jurisprudence: 

rapport rémis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Parijs, Litec, 2005, 46. 

Zulke divergentie vond ongewild plaats in 1949 toen twee verschillende samenstellingen van de tweede 

kamer van het Hof in enkele dagen tijd twee tegenstrijdige beslissingen gaven inzake de voorrang op openbare 

wegen. Zie Cass. 26 september 1949, Pasicrisie 1950, I, 33 en Cass. 3 oktober 1949, Pasicrisie 1950, I, 48.  



161 

 

kenmerk is de afwezigheid van een wettelijke imperatief: de ommekeer gebeurt wetens en 

willens zonder het directe gevolg te zijn van een wetswijziging.1003 Een ommekeer kan dus 

niet het resultaat zijn van een onoplettendheid.1004 Het vierde kenmerk van een 

rechtspraakommekeer is de inbreuk op de rechtszekerheid die de beslissing voor minstens 

één van de procespartijen betekent.1005 Net daarom opteert het Hof van Cassatie vaak voor 

andere werkwijzen dan de plotse breuk om zijn rechtspraak aan te passen aan de 

maatschappelijke evolutie.1006 Om deze reden kan het handhaven van eenzelfde oplossing, 

maar gestoeld op een andere rechtsgrond, moeilijk als een ommekeer in aanmerking 

komen, al zijn de meningen hieromtrent verdeeld.1007  

                                                 
Nadat het Grondwettelijk Hof een ongrondwettige lacune had vastgesteld, waren er in de zomer van 2008 

enkele tegenstrijdige cassatiearresten omtrent de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep tegen de 

beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende controle, op basis van het vertrouwelijk 

dossier, van de regelmatigheid van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 

infiltratie (GwH 31 juli 2008, nr. 111/2008, www.const-court.be). De vakantiekamer van het cassatiehof 

oordeelde op 12 augustus 2008 dat de strafrechter deze lacune niet zelf kon opvullen maar moest wachten op 

een wetgevend ingrijpen. Het cassatieberoep was aldus niet ontvankelijk (Cass. 12 augustus 2008, 

P.08.1065.N, www.juridat.be). Op 2 september besliste de tweede kamer evenwel dat dergelijk 

cassatieberoep wel ontvankelijk is (Cass. 2 september 2008, P.08.1317.N, www.juridat.be). Uiteindelijk zette 

het Hof in voltallige zitting orde op zaken door het onmiddellijke cassatieberoep ontvankelijk te verklaren 

(Cass. 14 oktober 2008, P.08.1329.N, www.juridat.be). 

Van recentere datum is de tegenstrijdige rechtspraak tussen de Nederlandstalige en Franstalige secties van de 

eerste kamer wat betreft het opvullen van een wettelijke lacune in fiscale zaken. Het Grondwettelijk Hof 

besliste in zijn arrest van 19 december 2007 dat artikel 371 WIB 1992, dat bepaalt dat de vervaltermijn voor 

het indienen van een bezwaarschrift begint te lopen vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op 

onevenredige wijze de rechten van verdediging van de belastingplichtige beperkt. Het Hof verwees daarbij 

naar artikel 53bis Ger.W. (GwH 19 december 2007, nr. 162/2007, www.const-court.be). De Franstalige sectie 

van de eerste kamer oordeelde dat de rechter de aldus ontstane wettelijke lacune niet zelf kan aanvullen (Cass. 

4 september 2015, F.14.0128.F, www.juridat.be; Cass. 30 maart 2017, F.16.0037.F, onuitg.; Cass. 8 

september 2017, F.16.0103.F, onuitg.). De Nederlandstalige sectie is daarentegen van oordeel dat de rechter 

die lacune wel kan aanvullen door te steunen artikel 53bis Ger.W. (Cass. 16 november 2017, F.15.0034.N, 

www.juridat.be). De Franstalige sectie bevestigde nadien de eigen zienswijze, en gaf in zijn arrest aan dat 

artikel 53bis Ger.W. niet van toepassing is in administratieve zaken (Cass. 23 maart 2018, F.17.0065.F, 

www.juridat.be). Een voltallige zitting zal deze tweespalt moeten beëindigen. Het is vreemd dat de beslissing 

van 23 maart 2018 nog niet in een voltallige kamer werd gewezen. Dit had een einde kunnen maken aan de 

bestaande divergentie. 
1003 A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en 

P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 256. 
1004 A. DE VREESE, "De taak van het Hof van Cassatie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1967, (567) 584; O. 

SALVAT, Le revirement de jurisprudence. Etude comparée de droit français et de droit anglais, onuitg. 

doctoraatsthesis Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1983, 30. Zie 

voor enkele voorbeelden van dergelijke vergissingen: I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de 

droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 218-220.  
1005 N. MOLFESSIS, "Les revirements de jurisprudence" in N. MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et 

l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 139. Voor andere partijen zal de rechtspraakwijziging net 

tegemoet komen aan hun verwachtingen, omdat het Hof zijn rechtspraak aanpast aan bv. gewijzigde 

maatschappelijke opvattingen. Het kan ook zijn dat een rechtspraakommekeer voor beide partijen als een 

verrassing komt. 
1006 J. RUTSAERT en A. MEEÙS, "La Cour de cassation de Belgique", Revue internationale de droit 

comparé 1978, (247) 250; P. GÉRARD en M. GRÉGOIRE, "Introduction à la méthode de la Cour de 

cassation", Revue de droit de l'ULB 1999, (101) 109. Zie ook E.-H. PERREAU, Technique de la 

jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques et sociales, 1923, 57. 
1007 Zie in dat verband N. MOLFESSIS, "Les revirements de jurisprudence" in N. MOLFESSIS (ed.), La 

Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 138. Jean Dabin oordeelt van wel, in 

verband met de kanaal- en schoorsteenarresten van het Hof van Cassatie waarin het Hof het geweer van 

schouder veranderde door in het leerstuk van de burenhinder de schadevergoedingsplicht te stoelen op de 
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3.4.3.2.2 Wanneer gaat het Hof om? 

198. In theorie kan het Hof van Cassatie zijn rechtspraak naar believen wijzigen. De 

vrijheid om de cassatierechtspraak niet te volgen – vervat in artikel 6 Ger.W. – geldt ook 

voor het Hof. Het is echter de essentiële taak van het cassatiehof om de rechtseenheid en 

de rechtszekerheid te bewaken.1008 Instabiele cassatierechtspraak zou die doelstelling 

ondermijnen en daarom wordt de consensus die zijn uitdrukking vindt in een eerder 

cassatiearrest in de regel gevolgd door het Hof,1009 net zoals de feitenrechters dat doen. 

Stabiele cassatierechtspraak spoort aan tot navolging,1010 zoals geïllustreerd wordt in het 

voorbeeld van de loondoorbetalingsarresten: de standvastigheid van het cassatiehof leidde 

wellicht tot het uitdoven van het protest. Instabiele cassatierechtspraak bestendigt 

daarentegen de onzekerheid in de feitenrechtspraak en is aldus een incubator voor nieuwe 

(cassatie)procedures.1011 In de zoektocht naar een evenwicht tussen het begeleiden van de 

rechtsontwikkeling en het bewaken van de rechtszekerheid, wijzigt het Hof zijn rechtspraak 

best niet te vaak.1012 

                                                 
evenwichtsleer in plaats van op de aquiliaanse aansprakelijkheid (J. DABIN, "Le devoir d’indemnisation en 

cas de troubles de voisinage" (noot onder Cass. 6 april 1960), Revue critique de jurisprudence belge 1960, 

(286) 287). Etienne-Hyppolite Perreau lijkt daarentegen van mening te zijn dat de wijziging van de 

rechtsgrond zonder de uitkomst te beïnvloeden geen omkering uitmaakt. E.-H. PERREAU, Technique de la 

jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des sciences politiques et sociales, 1923, 62. In dezelfde zin 

I. VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Journal 

des Tribunaux 2016, (453) 455.  
1008 P. LECLERCQ, "De la Cour de cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique 

du Procureur général Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 74; L. CORNIL, "La Cour de cassation: 

considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 495; R. WARLOMONT, "L'autorité du 

précédent judiciaire dans la jurisprudence de la Cour de cassation en Belgique et en France", Annales de droit 

et de sciences politiques 1951, (69) 69; J. RUTSAERT en A. MEEÙS, "La Cour de cassation de Belgique", 

Revue internationale de droit comparé 1978, (247) 249; J. DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een 

eenduidige interpretatie van het recht", Rechtskundig Weekblad 2001-02, (649) 650. 
1009 I. PLAISANT, "Discours prononcé à l'audience solennelle de la Cour de cassation du 19 décembre 1833", 

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1834, (2) 8; R. HAYOIT DE TERMICOURT, "De voltallige 

zittingen in het Hof van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 1967-68, (65) 65; Cass. 24 december 1987, 

Pasicrisie 1988, I, concl. E. Krings, 507; M. TROPER, "Interprétation" in D. ALLAND en S. RIALS (eds.), 

Dictionnaire de la culture juridique, Parijs, PUF, 2003, 847. 

Albert Célice, advocaat-generaal bij het hof van beroep van Aix, zag het vasthouden aan de precedenten zelfs 

als een verplichting voor het Hof. A. CÉLICE, Du pouvoir législatif de la Cour de cassation, Aix, Pust, 1888, 

37. In het jaarverslag van het Hof van 2003 verklaarde procureur-generaal Jean du Jardin dat een wijziging 

van de vaste rechtspraak van het Hof met betrekking tot het beginsel van de eenheid-onsplitsbaarheid van de 

op de strafvordering gewezen beslissing, uitgesloten is. HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2003, 256. Zo’n 

forse uitspraak is misschien onverstandig: het kan immers niet uitgesloten worden dat het Hof in de toekomst 

zijn rechtspraak zal moeten wijzigen.  
1010 M. TROPER, "What is interpretation of the law for the French judge?" in Y. MORIGAWA et al. (eds.), 

Interpretation of law in the age of enlightenment: from the rule of the king to the rule of law, New York, 

Springer, 2011, 145. 
1011 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 117; N. MOLFESSIS, "Les revirements de 

jurisprudence" in N. MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 

2004, 148. Zie ook Cass. 24 december 1987, Pasicrisie 1988, I, concl. E. Krings, 507-508. 
1012 Advies nr. 11 (2008) van de Adviesraad van Europese Rechters (CCJE) ter attentie van het Comité van 

Ministers van de Raad van Europa over de kwaliteit van de rechterlijke beslissingen, r.o. 72, 

www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta. Cfr. eerste advocaat-generaal Barthélémy 

Dewandre: “C’est toujours une chose fort grave que de détruire un principe de jurisprudence qui, pendant 

des longues années, a servi de base à d’innombrables contrats.” Cass. 8 juni 1849, Pasicrisie 1850, I, concl. 

B. Dewandre, 86. 
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199. Bij de feitenrechters was verzet tegen een vaststaande cassatierechtspraak legitiem 

wanneer bepaalde evoluties de eerder gegeven oplossing niet langer geschikt maken, of 

wanneer de rechtspraak de door het Hof voorgestane oplossing foutief acht. De 

omstandigheden waarin het cassatiehof zijn rechtspraak mag wijzigen, vallen hiermee 

samen. De mogelijkheden voor de feitenrechter om aan een consensus voorbij te gaan, 

vinden dus hun corollarium in de gevallen waarin het Hof opnieuw een consensus kan 

(proberen te) vestigen. 

Procureur-generaal Paul Leclercq verwoordde in zijn conclusie bij het cassatiearrest van 

26 januari 1928 twee gevallen waarin een ommekeer in de cassatierechtspraak 

gerechtvaardigd is: ten eerste wanneer de rechtsvrede door een beslissing van het Hof niet 

werd bereikt, ten tweede wanneer de maatschappelijke omstandigheden of opvattingen 

sinds het precedent zijn gewijzigd.1013 Een ommekeer is dus in de eerste plaats mogelijk 

wanneer een cassatiearrest er niet in slaagt de rechtsvrede te vestigen.1014 Wanneer 

integendeel de bodemrechters zich achter de oplossing van het Hof scharen, is de kans op 

een ommekeer miniem.1015 De onvrede in de feitenrechtspraak omtrent een bepaald 

cassatieleerstuk geeft evenwel niet steeds aanleiding tot een ommekeer. Slechts wanneer 

het Hof vaststelt dat het zich heeft vergist, is er volgens Dumon aanleiding tot omgaan. “Is 

dit niet het geval”, voegt hij eraan toe, “dan zal het Hof beslist niet onder druk van de 

‘rebellie’ der feitenrechters aan een norm of een begrip een ‘interpretatie’ geven waarin het 

niet gelooft.”1016 Een tweede omstandigheid die een ommekeer rechtvaardigt, bestaat 

wanneer een bepaalde rechtspraak niet langer aangepast is aan de maatschappelijke 

evolutie. Een loutere wijziging in het maatschappelijke weefsel is niet voldoende. Het is 

                                                 
Zie ook het arrest van het Gentse hof van beroep van 21 juni 1932: “L’ordre qui doit présider à la vie civile 

demande autant que les circonstances le permettent, la stabilité des règles de droit; qu’il importe à la sécurité 

des intérêts moraux ou matériels que chacun puisse savoir de façon certaine ce qui est licite et ce qui ne l’est 

point; que le juge ne doit donc pas sans de graves raisons déroger à une jurisprudence ancienne et générale 

qui a fixé le sens d’une loi civile.” Gent 21 juni 1923, Pasicrisie 1932, II, 113. 
1013 Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 64-65. Adolphe-Pierre Tarbé identificeerde 

reeds in 1840 deze twee situaties waarin een rechtspraakwijziging gerechtvaardigd is. A.-P. TARBÉ, Lois et 

réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 103.  
1014 Zo oordeelt Paul Leclercq dat er voor het Hof een aanleiding bestaat om op zijn rechtspraak terug te 

komen wanneer het arrest “loin de mettre fin au controverses, les a au contraire multipliées”. Een andere 

oorzaak van een ommekeer doet zich voor wanneer er na een cassatiearrest bij de feitenrechtspraak “une 

répugnance à s’y conformer” ontstaat. Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 64-65. 
1015 Cfr. Léon Cornil: “La Cour de cassation n’est évidemment pas liée par ses arrêts; comme les juges du 

fond, elle doit réexaminer les questions chaque fois que celles-ci sont portées à nouveau devant elle, mais 

elle ne les réexaminera pas ainsi que le ferait une académie animée uniquement de préoccupations de 

perfection théorique; elle vérifiera d’abord si son dernier arrêt a créé ce que le procureur général Paul 

Leclercq appelait la paix judiciaire, elle recherchera si les juridictions du fond, si la doctrine et même 

l’opinion publique s’y sont ralliées, s’il n’a pas provoqué de remous dans les assemblées législatives ; la paix 

judiciaire règne-t-elle, elle hésitera longuement avant de revenir sur ce qu’elle a décidé ; elle n’adoptera une 

thèse nouvelle qui si elle acquiert la conviction qu’elle s’est manifestement trompée précédemment, ce qui, 

en pratique, sera fait rare car on ne conçoit pas que la paix judiciaire se fasse sur une erreur manifeste, on 

ne conçoit pas qu’une erreur manifeste recueille l’adhésion générale sans soulever ni critiques, ni 

récriminations.” L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 

1950, (489) 493. Zie Cass. 26 september 1929, Pasicrisie 1929, I, 310; Cass. 23 maart 1933, Pasicrisie 1933, 

I, 176; Cass. 31 januari 1935, Pasicrisie 1935, I, 133; Cass. 23 mei 1935, Pasicrisie 1935, I, 254; Cass. 28 

mei 1936, Pasicrisie 1936, I, 274. 
1016 F. DUMON, "Over de rechtsstaat (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1979-80, (273) 290, voetnoot 

28/29. De saga van de loondoorbetalingsarresten bewijst dit. 
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daarnaast vereist dat die wijziging het bestaande normenkader onaangepast maakt.1017 De 

afwezigheid van rechtsvrede en de maatschappelijke evolutie zijn overigens geen strikt 

gescheiden begrippen: Léon Cornil stelde terecht dat een als anachronistisch ervaren 

cassatierechtspraak de rechtsvrede doet verdampen.1018 Talloze auteurs en 

cassatiemagistraten1019 en ook het Hof1020 hebben zich nadien bij Leclercq’s zienswijze 

aangesloten. Een derde categorie moet worden toegevoegd, in illo tempore niet 

voorzienbaar door Leclercq: omkeringen kunnen het gevolg zijn van de rechtspraak van de 

Europese gerechtshoven, het Benelux-Gerechtshof of het Grondwettelijk Hof.1021 

200. Cassatierechtspraak is mensenwerk. Dit houdt in dat het Hof zich kan vergissen. De 

vraag of het rechtzetten van een eerdere vergissing voldoende reden is om de verstoring 

van de rechtszekerheid te rechtvaardigen, krijgt geen unaniem antwoord. Volgens Leclercq 

                                                 
1017 Zie bv. de conclusie van Paul Leclercq onder het arrest van 4 juli 1929: “C’est avec raison que le pourvoi 

fait valoir que l’invention de nouveaux moyens de locomotion n’est pas une raison de modifier la 

jurisprudence quand celle-ci est conforme à la loi. […] Il est d’une bonne administration de la justice que ce 

travail de révision soit accompli chaque fois que le milieu vivant, auquel la loi s’applique, a été modifié, et 

que la loi, telle que son sens a été fixé lors de ces circonstances périmées, apparait inefficace. Ce travail de 

révision est une des raisons d’être de la jurisprudence; il explique qu’elle ne soit pas immuable et qu’elle 

doive évoluer de manière à mettre la loi en concordance avec les faits nouveaux”. Cass. 4 juli 1929, Pasicrisie 

1929, I, concl. P. Leclercq, 291-292. De afwezigheid van rechtsvrede is volgens Rorive op zich geen 

voldoende grond om tot een herziening over te gaan, maar is wel de aanleiding om een eerdere positie te 

heroverwegen. I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, 

Bruylant, 2003, 475-476. 
1018 L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 

493. In dezelfde zin A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. 

PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 269. 
1019 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1948, 257. L. CORNIL, "La 

Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 493; F. RIGAUX, La 

nature du contrôle de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, 111-112; A. DE VREESE, "De taak van 

het Hof van Cassatie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1967, (567) 584; R. HAYOIT DE TERMICOURT, "De 

voltallige zittingen in het Hof van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 1967-68, (65) 68; W. GANSHOF VAN 

DER MEERSCH, "Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit", Bulletin des arrêts de la 

Cour de cassation 1970, (3) 8; A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de 

jurisprudence" in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, 

Bruylant, 1978, 258; F. DUMON, "Over de rechtsstaat (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1979-80, (273) 

290, voetnoot 28/29; M. VAN DE KERCHOVE, "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de 

philosophie du droit 1985, (209) 237-238; P. GÉRARD en M. GRÉGOIRE, "Introduction à la méthode de la 

Cour de cassation", Revue de droit de l'ULB 1999, (101) 108; J. DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een 

eenduidige interpretatie van het recht", Rechtskundig Weekblad 2001-02, (649) 651; J.-F. VAN 

DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction. Iura dicit Curia, Brussel, Bruylant, 2004, 104; P. DE 

TAVERNIER, "Over de motivering van arresten van het Belgische Hof van Cassatie" in A.G. 

CASTERMANS et al. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 42; P. DEUMIER, 

"Le revirement de jurisprudence en questions" in E. CARPANO (ed.), Le revirement de jurisprudence en 

droit européen, Brussel, Bruylant, 2012, 53. 
1020 Zie bv. Cass. 21 juni 1928, Pasicrisie 1928, I, 200; Cass. 27 september 1928, Pasicrisie 1928, I, 235; 

Cass. 31 januari 1935, Pasicrisie 1935, I, 133; Cass. 3 februari 1938, Pasicrisie 1938, I, 33. 
1021 A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare 

orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 132. Zie voor een voorbeeld van een ommekeer 

ingevolge rechtspraak van het EHRM: Cass. 25 mei 1999, P.99.0517.N, www.juridat.be. als reactie op EHRM 

24 februari 1994, nr. 12547/86, Bendenoun/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. Zie in verband met de invloed van 

Europese rechtspraak op die van de lidstaten: R. LOLJEEH, "Les revirements nationaux du fait du droit 

européen" in E. CARPANO (ed.), Le revirement de jurisprudence en droit européen, Brussel, Bruylant, 2012, 

347-387. 
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is een stabiele regel, zij het een slechte, te verkiezen boven een veranderlijke regel,1022 “car 

alors il n’y a pas de règle”.1023 Andere auteurs houden minder dogmatisch vast aan de 

rechtszekerheid en zijn wel bereid een ommekeer toe te laten om een eerdere vergissing 

recht te zetten.1024 Dat cassatierechtspraak mensenwerk is, uit zich ook in een minder 

hoogdravende verklaring voor rechtspraakwijzigingen: individuele raadsheren kunnen een 

belangrijke invloed hebben op het verlaten dan wel aanhouden van een rechtspraaklijn.1025 

Een gewijzigde samenstelling van de zetel kan dus de spreekwoordelijke druppel zijn die 

tot een rechtspraakommekeer leidt.1026  

3.4.3.2.3 Hoe motiveert het Hof zijn omgaan? 

201. De algemene motiveringsstijl van het Hof werd in onderdeel 3.3 uiteengezet. Daarbij 

werd benadrukt dat de heteronome motiveringsstijl in de regel het rechtscheppende karakter 

van de cassatierechter onvermeld laat. Een rechtspraakommekeer zet dat creatief vermogen 

                                                 
1022 “Une interprétation, même erronée, mais permanente, est préférable à des interprétations successives et 

contradictoires, parmi lesquelles il y en a peut-être une qui est plus exacte.” P. LECLERCQ, "De la Cour de 

cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul Leclercq, 

Brussel, Bruylant, 1953, 74. In dezelfde zin F.-J. MAMERT DE JUSSIEU DE MONTLUEL, Réflexions sur 

les principes de la justice, Parijs, Leclercq, 1779, 65; E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 

12; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1948, 256; A. BAYART, 

"L'article 4 du Code civil et la mission de la Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1956, (353) 355. Zie 

ook het arrest van 26 september 1929, waarin het Hof niet wil overwegen om zijn oude rechtspraak te wijzigen 

louter omwille van het feit dat de eiser in cassatie voor het daarin beslechte probleem een betere oplossing 

voorstelt. Cass. 26 september 1929, Pasicrisie 1929, I, 310.  
1023 Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 67, voetnoot 1. 
1024 M. LECLERCQ, "Discours prononcé à l’audience solennelle de la Cour de cassation le 20 septembere 

1867", Pasicrisie 1867, I, (x) xxiii ; C. FAIDER, "La Cour de cassation. Discours prononcé par M. le 

procureur général Faider", La Belgique Judiciaire 1885, (1569) 1575; C. MESDACH DE TER KIELE, 

"Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 15 octobre 1886", Pasicrisie 1886, I, (3) 4; L. 

CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 493; J. 

DU JARDIN, "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht", Rechtskundig Weekblad 

2001-02, (649) 651; I. VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 

juni 2015), Journal des Tribunaux 2016, (453) 455. 

Dat gebeurde ook ten tijde van Paul Leclercq: in 1930 moest het Hof vaststellen dat zijn arrest van 1925 niet 

te verzoenen was met zijn eerdere rechtspraak van 1864 en 1884. Eerste advocaat-generaal Barthélémi 

Jottrand omschreef die beslissing dan ook als “une erreur matérielle”, die het Hof vijf jaar later in zijn arrest 

van 12 mei 1930 opnieuw rechtzette. Zie Cass. 12 mei 1930, Pasicrisie 1930, I, concl. B. Jottrand, 221. 
1025 In Frankrijk verwees Adolphe-Pierre Tarbé naar een gewijzigde samenstelling van de zetel, ten gevolge 

van afwezigheid, ziekte of overlijden, als oorzaak van rechtspraakwijzigingen. A.-P. TARBÉ, Lois et 

réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 103. Het ‘verloop’ van raadsheren stond 

volgens Victor Marcadé de vastheid van de cassatierechtspraak in de weg. V. MARCADÉ, Cours élémentaire 

de droit civil français ou explication théorique et pratique du code civil, I, Parijs, Cotillon, 1850, 66. Volgens 

gewezen cassatierechter Yves Chartier kan de instroom van nieuwe raadsheren en in het algemeen een daling 

van de gemiddelde leeftijd van de zetel, aanleiding geven tot een heroverweging van eerdere rechtspraak. Y. 

CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 130. Zie ook L. LERNOUT, "Cassatie: oppoetsen 

of opdoeken?", De Juristenkrant 2002, afl. 46, (2) 3. 
1026 De unanimiteit waarmee de arresten van het Hof uiterlijk bekleed zijn, belet dat van die beslissingen een 

zekere fragiliteit uitgaat die zou kunnen waarschuwen voor een toekomstige ommekeer. J.-L. AUBERT, "De 

quelques risques d’une image troublée de la jurisprudence de la Cour de cassation" in S. GUINCHARD en 

G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, Parijs, Dalloz, 2000, 

12. 
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net in de verf.1027 Het Hof zegt dus nooit dat een arrest afwijkt van een eerdere uitspraak.1028 

Dat het Hof een nieuwe richting inslaat, blijkt zelden, zelfs niet impliciet, uit de 

bewoordingen van een cassatiearrest.1029 Dat geldt ook voor de redenen die een omkering 

rechtvaardigen: zij worden niet kenbaar gemaakt in de beslissing.1030 Kennisname van een 

ommekeer noodzaakt daarom het samenleggen van de motivering van de beslissing met de 

precedenten, de conclusie van de advocaat-generaal (wanneer deze een ommekeer 

voorstond1031) en eventueel het jaarlijkse activiteitenverslag. Daarom is de identificatie van 

een rechtspraakommekeer gewoonlijk een taak van de rechtsleer, die evenwel zelden 

unaniem is in zijn oordeel.1032 Rechtspraakwijzigingen geschieden dus in belangrijke mate 

zelfontkennend.1033 Toen het cassatiehof in de zaak Borgers van het EHRM zelf het 

“slachtoffer” werd van een rechtspraakommekeer, bekritiseerde procureur-generaal Jean-

Marie Piret nochtans de motivering van dit arrest door te stellen dat de Straatsburgse 

rechters “doivent justifier cette nouvelle position par une motivation circonstanciée et 

convaincante”.1034 Het cassatiehof is in het licht van bovenstaande wellicht niet goed 

geplaatst om dergelijke kritiek te uiten. 

                                                 
1027 A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en 

P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 279; S. VELU, "La 

modulation dans le temps des effets des arrêts de la Cour de cassation: de la dynamite juridique?" in A. 

BOSSUYT, B. DECONINCK, E. DIRIX, A. FETTWEIS en E. FORRIER (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan 

Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 146; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, 

Brussel, Larcier, 2018, 221. 
1028 M.E. STORME, "Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van 

rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de 

traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, (971) 983. Er zijn evenwel twee recente uitzonderingen op die 

regel. Deze komen uitvoerig aan bod in hoofdstuk 4. 
1029 I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 

2003, 222; I. VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 juni 

2015), Journal des Tribunaux 2016, (453) 455. 
1030 I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 

2003, 389. Charles Faider zei in 1885 echter dat omkeringen in de rechtspraak steeds uitvoerig en 

uitdrukkelijk werden geëxpliciteerd. C. FAIDER, "La Cour de cassation. Discours prononcé par M. le 

procureur général Faider", La Belgique Judiciaire 1885, (1569) 1575. 
1031 Ingeval de advocaat-generaal dat niet doet en het Hof omgaat, is de ommekeer moeilijker af te leiden uit 

de conclusie. In dat geval kan het omgaan blijken uit de onverenigbaarheid van de teneur van de 

cassatierechtspraak waarop het parket zijn conclusie steunde met het gevelde arrest. Dit alles kan uiteraard 

alleen wanneer de conclusie wordt gepubliceerd.  
1032 I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 

2003, 225. 
1033 M.E. STORME, "Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van 

rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de 

traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, (971) 994. André Vanwelkenhuyzen, staatsraad en gewoon 

hoogleraar aan de ULB, ontleedde de motivering van drie cassatiearresten waarin het Hof omging. Hij stelde 

vast dat het cassatiehof hoogstens impliciet verwees naar de rechtspraak die werd verlaten. Meestal scheen 

de cassatierechter te vergeten dat hij zelf de auteur was van de rechtspraak waar één van de partijen zich op 

beriep. Zowel het Hof als zijn parket probeerden de tegenstellingen tussen het oude en het nieuwe leerstuk te 

minimaliseren of deden uitschijnen dat de nieuwe beslissing slechts de voortzetting was van een bestaande 

evolutie. De suggestie van een ogenschijnlijke continuïteit werd dus belangrijker geacht dan de realiteit. A. 

VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en P. 

FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 270-275. 
1034 J.-M. PIRET, "Le parquet de cassation", Journal des Tribunaux 1994, (621) 628. Piret parafraseerde hier 

professor Silvio Marcus Helmons. S. MARCUS HELMONS, "La présence du ministère public aux 

délibérations de la Cour de cassation ou l'affaire Borgers" in X (ed.), Présence du droit public et des droits 

de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, III, Brussel, Bruylant, 1992, 1382. 
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3.5 Dialoog tussen het Hof van Cassatie en de feitenrechters 

202. Hierboven werd gewezen op de relatie tussen de cassatierechter en de bodemrechters. 

Hun onderlinge consensus bepaalt de inhoud van de cassatiebeslissingen maar ook het 

gezag ervan. Communicatie tussen het Hof en de feitenrechters is dus van groot belang in 

de vorming van normatieve rechtspraak. Enerzijds moet het Hof ingelicht worden door de 

feitenrechters (3.5.1), anderzijds moeten de hoven en rechtbanken ook kennis krijgen van 

de beslissingen van het cassatiehof (3.5.2). 

3.5.1 Communicatie van feitenrechters naar het cassatiehof 

203. Aangezien het cassatiehof in belangrijke mate afhankelijk is van de bodemrechters als 

laboratorium van de rechtsvorming en dit zowel bij de totstandkoming van 

cassatierechtspraak als bij het overwegen van een eventuele herziening ervan, verbaast het 

dat er in België geen structurele overlegplatforms of terugkoppelmechanismen bestaan 

tussen bodem- en cassatierechters. Het bestaande contact berust louter op persoonlijke 

contacten en toeval. Ook procedurele communicatiekanalen ontbreken: de bodemrechter 

kan niet rechtstreeks communiceren met het cassatiehof. Enkel via een particulier 

cassatieberoep is er mogelijkheid tot (onrechtstreekse) communicatie. Dit 

communicatiekanaal staat evenwel voor het merendeel van de bodemrechters niet open en 

is bovendien afhankelijk van een privaat initiatief. Zelfs wanneer een cassatieberoep wordt 

ingesteld, vindt de wisselwerking tussen de feiten- en cassatierechtspraak plaats door het 

prisma van de cassatiemiddelen, waarbinnen het Hof zijn toezicht beperkt. Het 

cassatieberoep in het belang van de wet kent enkele van die nadelen niet,1035 maar is 

opnieuw slechts een onrechtstreeks communicatiekanaal via het medium van het parket bij 

het Hof van Cassatie. Het verbaast dat de bodemrechters geen geprivilegieerd 

communicatiekanaal hebben met de hoogste rechter. 

3.5.2 De diffusie van een cassatiearrest 

204. Het Hof van Cassatie communiceert hoofdzakelijk via zijn rechtspraak. De wijze 

waarop die wordt verspreid, bepaalt in welke mate het Hof zijn doelpubliek bereikt. Bij de 

meerderheid van de arresten is dat doelpubliek bijzonder beperkt. Een arrest dat een 

motiveringsgebrek in de bestreden beslissing afstraft, waarborgt de rechten van de eiser in 

cassatie maar heeft slechts een beperkte meerwaarde buiten de grenzen van het geschil. Een 

minderheid van de arresten vertoont daarentegen een aanzienlijk belang voor de 

rechtsgemeenschap en de maatschappij, bv. een beslissing waarin het Hof terugkomt op 

zijn eerdere rechtspraak. 

Langs welke wegen bereikt een cassatiearrest zijn doelpubliek? Om die vraag te 

beantwoorden, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de bestemmelingen van een 

cassatiearrest. Dat zijn in de eerste plaats de partijen bij het geschil (3.5.2.1) en in de tweede 

plaats de wijdere (juridische) gemeenschap (3.5.2.2). 

3.5.2.1 Binnen het geschil 

205. Het cassatiearrest wordt toegezonden aan de griffie van het rechtscollege waarvan de 

beslissing werd vernietigd. Op de kant van de vernietigde beslissingen wordt melding 

                                                 
1035 Zie omtrent het cassatieberoep in het belang van de wet randnrs. 388 e.v. 
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gemaakt van het cassatiearrest (artikel 1116 Ger.W.). Aldus ontvangt de rechter wiens 

beslissing werd verbroken een kopie van het cassatiearrest. Eerdere rechters die in dezelfde 

zaak een beslissing velden, krijgen daar geen melding van. Nochtans zou dit cassatiearrest 

ook voor deze magistraten een interessante lering kunnen vormen, zeker in die gevallen 

waarin de beroepsinstelling louter het eerste vonnis bevestigde.  

3.5.2.2 Geschiloverstijgend 

206. Gezien zijn metalegislatieve en rechtsvormende rol, heeft de rechtspraak van het 

cassatiehof soms een betekenis die de grenzen van het eigenlijke geschil overstijgt. Hoe 

vestigt het Hof de aandacht op zijn belangwekkende arresten om aldus zijn doelpubliek 

omtrent het bestaan ervan te informeren? In tegenstelling tot het Grondwettelijk Hof en de 

Raad van State, publiceert het Hof niet al zijn rechtspraak.1036 De arresten die het 

onbelangrijk acht, worden doorgaans niet kenbaar gemaakt. In de wet van 15 juni 1935 op 

het taalgebruik in gerechtszaken (BS 22 juni 1935) wordt een verplichting gelezen om 

cassatierechtspraak te publiceren,1037 maar als die verplichting al bestaat, wordt ze niet te 

nauw genomen: nog niet de helft van zijn arresten wordt gepubliceerd.1038 Een eenvoudige 

vergelijking bevestigt die analyse: volgens zijn jaarverslag sprak het Hof in 2017 2660 

arresten uit.1039 Op Juridat, het belangrijkste publicatiekanaal van de cassatierechtspraak, 

zijn 1480 cassatiearresten te vinden die in 2017 werden uitgesproken. In 2016 werden 1499 

van de 2736 uitgesproken arresten gepubliceerd, in 2015 1575 van de 3081 arresten. Dat 

leert dat ruwweg één arrest op twee gepubliceerd wordt.1040 De kamer beslist of een arrest 

                                                 
1036 Artikel 114 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (BS 7 januari 1989) 

verplicht het Grondwettelijk Hof tot publicatie van zijn arresten. Voor de Raad van State vloeit die 

verplichting voort uit artikel 28 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door de 

wet van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wetten op de Raad van State (BS 20 augustus 1996) en uit het 

KB van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van de arresten van de Raad van State (BS 8 augustus 1997). De 

motieven die ten grondslag liggen aan de verplichte publicatie van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

en de Raad van State, spelen evenwel ook met betrekking tot het Hof van Cassatie. Het is daarom vreemd dat 

voor de rechtspraak van dit laatste rechtscollege geen specifieke verplichting tot publicatie geldt. 

Léon Cornil was ervan overtuigd dat de cassatierechtspraak dezelfde publicatievereisten moet kennen als de 

wet, omdat die rechtspraak een toevoeging is op de wetgeving. L. CORNIL, "La Cour de cassation: 

considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 497. In dezelfde zin N. MOLFESSIS, "Loi 

et jurisprudence", Pouvoirs 2008, afl. 3, (87) 93. Zie ook volksvertegenwoordiger Charles Ganilh op de zitting 

van 2 prairial jaar VIII (22 mei 1800): “La jurisprudence a toujours été et sera toujours par la nature des 

choses une partie de la législation; elle doit par conséquent obtenir la même publicité que la loi.” J. 

MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires: recueil complet des débats législatifs et politiques 

des Chambres françaises de 1800 à 1860, I, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1862, 577. 
1037 I. VEROUGSTRAETE, "Toegang tot rechterlijke beslissingen: de beschikbaarheid van rechtspraak" in 

P. POPELIER en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), Toegang tot de wet Brugge, die Keure, 2008, 48. 
1038 I. VEROUGSTRAETE, "Toegang tot rechterlijke beslissingen: de beschikbaarheid van rechtspraak" in 

P. POPELIER en J. VAN NIEUWENHOVE (eds.), Toegang tot de wet Brugge, die Keure, 2008, 52; P. 

TAELMAN, "Potpourri en de burgerlijke rechtspleging" in W. VANBIERVLIET (ed.), De Potpourri-wetten: 

een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische 

vernieuwingen, Brussel, Larcier, 2017, 4. Eric Dirix schat het aantal gepubliceerde cassatiearresten op 

ongeveer 25% van de jaarlijkse productie. E. DIRIX, "The use of comparative law before the Belgian Court 

of Cassation" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings 

& Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 718. 
1039 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 202. 
1040 Deze methode is niet geheel nauwkeurig en sterk afhankelijk van de kwaliteit van de zoekmachine van 

Juridat en de correctheid van de metadata.  
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gepubliceerd wordt. Het parket bij het Hof is verantwoordelijk voor de publicatie van de 

cassatierechtspraak.1041 

207. Om te bepalen welk arrest belangwekkend is en dus publicatie verdient, laat het Hof 

zich leiden door bepaalde criteria.1042 Arresten waarin het Hof een belangrijke rechtsvraag 

beantwoordt of een rechtsregel formuleert, of waarin het een bestaande rechtspraaklijn 

nuanceert of verlaat, worden gepubliceerd. Beslissingen die een precedent bevestigen, 

worden slechts gepubliceerd indien de voorbije drie jaar geen gelijkaardig arrest verscheen. 

Alle overige arresten worden in beginsel niet gepubliceerd, tenzij ze een belang vertonen 

voor de publieke opinie en het maatschappelijke debat. 

208. Het Hof hanteert verschillende kanalen om zijn rechtspraak te publiceren. In de eerste 

plaats is dat de databank van de rechterlijke macht, Juridat.1043 Een tweede publicatiekanaal 

zijn de tijdschriftreeksen Pasicrisie belge1044 en Arresten van het Hof van Cassatie. Naast 

deze twee tijdschriften bestond aanvankelijk ook de Bulletin des arrêts de la Cour de 

cassation, die in 2000 ophield te bestaan.1045 Deze reeksen kennen een lange geschiedenis, 

maar verliezen aan belang. Omdat het aantal abonnementen tot een dieptepunt is gezakt, 

zullen deze reeksen binnen onafzienbare tijd verdwijnen.1046 De rechterlijke macht beschikt 

evenwel al jaren niet over digitale toegang tot deze twee tijdschriften.1047 Over het derde 

                                                 
1041 L. HUYBRECHTS, "A commentary on Lasser's analysis from the Belgian Court of Cassation's 

perspective" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and 

Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 193; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, 

Larcier, 2018, 257. 
1042 Deze criteria zijn opgenomen in een niet-ontsloten Vademecum van het Hof van Cassatie. Dankzij eerste 

voorzitter Beatrijs Deconinck en erevoorzitter Ivan Verougstraete verkreeg ik kennis van deze richtlijnen. B. 

DECONINCK en I. VEROUGSTRAETE, Cassatie vademecum civiel, 2014, 630. 

De vraag of een zaak in aanmerking komt voor publicatie, is een criterium om de zaak al dan niet toe te wijzen 

aan de beperkte kamer met drie raadsheren. HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2016, 196. 

De Raad van de Europese Unie raadt aan om die selectiecriteria openbaar te maken. Zie Conclusies van de 

Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over beste 

praktijken voor de onlinepublicatie van rechterlijke beslissingen, Pb.L. 8 oktober 2018, nr. 2018/C 362/02, 

nr. 8. 
1043 Deze databank, waarvan de oprichting vooropgesteld werd door de wet van 10 augustus 2005 tot 

oprichting van het informatiesysteem Phenix (BS 1 september 2005) zag het levenslicht in 2007. Dit 

publicatiesysteem heeft nooit zijn doelstellingen kunnen waarmaken en wordt vandaag vooral gehanteerd als 

publicatiekanaal voor de cassatierechtspraak. Zie P. TAELMAN en M. VAN DER HAEGEN, "Recht op 

recht! Publicatie van rechtspraak" in R. DE CORTE, M. DE VOS, P. HUMBLET, F. KÉFER en E. VAN 

HOORDE (eds.), De taal is gans het recht. Liber amicorum Willy van Eeckhoutte, Mechelen, Kluwer, 2018, 

263-266. 
1044 Zie voor de ontstaansgeschiedenis van de Pasicrisie belge S. VANDENBOGAERDE, Vectoren van het 

recht: geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften, Brugge, die Keure, 2018, 66-70. 
1045 Het KB van 20 januari 1834 relatif à la publication des arrêts de la Cour de cassation gaf de minister 

van Justitie de opdracht dit tijdschrift te verspreiden onder de hoven en rechtbanken om deze instellingen te 

informeren over de laatste stand van de cassatierechtspraak, nadat de uitgever een kortingspercentage van 

25% toekende. Die beslissing werd als volgt verantwoord: “considérant que l’institution de la Cour de 

cassation ayant pour objet principale d’établir une jurisprudence uniforme, il importe de répandre la 

publication des arrêts rendus par cette cour, et surtout de les porter à la connaissance des corps et 

fonctionnaires de l’ordre judiciaire.” Zie Recueil de la législation générale en vigueur en Belgique III, 38, 

nr. 969. 
1046 Zo heeft de Pasicrisie belge momenteel nog ongeveer een honderdtal geabonneerden. Bij zijn 

Nederlandstalige tegenhanger is dat aantal gezakt tot onder de dertig.  
1047 In de onderhandelingen tussen de FOD Justitie en de juridische uitgeverijen over de toegang tot hun 

online databanken, werden deze twee tijdschriften uit het oog verloren. De Belgische rechters hebben dus 
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publicatiekanaal heeft het Hof geen zeggenschap: de publicatie van de cassatiearresten in 

rechtsgeleerde tijdschriften.1048 Het gebeurt wel eens dat langs die weg een arrest verschijnt 

dat het Hof zelf niet publiceerde.1049 

209. Om binnen de gepubliceerde arresten het kaf van het koren te scheiden, gebruikt het 

Hof drie signalisatiemethoden. Zo kan het Hof door te zetelen in voltallige kamer duidelijk 

maken dat zijn beslissing belangwekkend is vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid of 

de rechtsvorming.1050 Dat een arrest geveld is door een beperkte kamer met drie raadsheren, 

wijst erop dat de beslissing wellicht geen belang vertoont voor de rechtsontwikkeling of 

rechtseenheid.1051 Een minder zichtbaar signaal dan de formatie van het Hof, is de opname 

van een arrest in het jaarverslag. In zijn jaarverslag geeft het Hof een overzicht van de 

belangrijkste arresten van het afgelopen jaar met een beknopte inhoudelijke 

contextualisering.1052 Opname in het jaarverslag duidt erop dat de beslissing vanuit een 

bepaald opzicht belangwekkend is. Ten derde verschijnt er heel zelden een nieuwsbericht 

op de website van het cassatiehof waarin het Hof in enkele lijnen een bepaald arrest 

aankondigt.1053 De belangrijkste weg waarlangs een cassatiearrest de verschillende 

juridische actoren bereikt, is wellicht de publicatie en bespreking ervan in de rechtsleer. De 

identificatie en disseminatie van belangwekkende arresten wordt voornamelijk aan de 

doctrine overgelaten.1054  

210. Volledigheidshalve moet nog worden gewezen op de verplichte communicatie van 

een cassatiearrest naar de minister van Justitie en vervolgens de wetgever, wanneer dat 

arrest volgt op een cassatieberoep in het belang van de wet of een vordering wegens 

machtsoverschrijding ingesteld door de procureur-generaal (artikel 1121 Ger.W.). 

                                                 
geen toegang meer, noch op papier, noch online, tot het belangrijkste informatiekanaal van de 

cassatierechtspraak. Zie J. DE CODT en D. THIJS, “Voorwoord” in HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 

2018, 14. 
1048 Sommige daarvan, zoals Elementaire Rechtspraak Cassatie (www.elementaire-

rechtspraak.be/magazine/Cassatie), leggen zich specifiek toe op de cassatierechtspraak. 
1049 Zo werd het arrest van 12 december 2003 bv. niet door het Hof gepubliceerd maar wel in de vakliteratuur. 

Cass. 12 december 2003, F.99.0080.F, Fiscale jurisprudentie 2004, 425. Wat jammer genoeg ook gebeurt, is 

dat de conclusie van de advocaat-generaal wel in een tijdschrift verschijnt, maar niet in de publicatiekanalen 

van het Hof. Zie randnr. 259, voetnoot 1205. Een ander voorbeeld is het arrest van 17 januari 2008. Dit arrest 

verscheen niet op Juridat, maar wel in het Rechtskundig Weekblad met een annotatie. Onbelangrijk kan die 

beslissing dus niet geweest zijn. Cass. 17 januari 2008, Rechtskundig Weekblad 2008-09, 1184. 
1050 R. HAYOIT DE TERMICOURT, "De voltallige zittingen in het Hof van Cassatie", Rechtskundig 

Weekblad 1967-68, (65) 68; I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X 

(ed.), Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1077; I. VEROUGSTRAETE, 

"Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN 

HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over de werkwijze van de hoogste 

rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 160; P. DE TAVERNIER, "Over de motivering van arresten van het 

Belgische Hof van Cassatie" in A.G. CASTERMANS et al. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, 

Kluwer, 2009, 26. Zie ook J. KIRKPATRICK, "À propos d’un revirement de la jurisprudence de la Cour de 

cassation réalisé sans audience plénière" (noot onder Cass. 20 november 2014), Journal des Tribunaux 2015, 

(407) 407. 
1051 Cfr. de voorwaarden om een zaak te verwijzen naar deze formatie (artikel 1105bis Ger.W.). 
1052 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2004, 19; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de 

cassation, Brussel, Larcier, 2018, 257. 
1053 Zie justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/nieuws. 
1054 Zie randnr. 284. 
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3.6 Besluit 

211. Wat is de waarde van een cassatiearrest? Om die vraag te beantwoorden werd in de 

eerste plaats zowel het rechtsvindingsproces als de motivering van het Hof van Cassatie 

onder de loep genomen. De wet is, naast zijn nevenproducten, de enige bron waaruit het 

Hof lijkt te putten. Het cassatiehof motiveert zijn arresten steeds met verwijzing naar de 

wet en waar nodig naar de parlementaire voorbereidingen. Omwille van die wijze van 

rechtsvinding vereenzelvigt de cassatierechtspraak zich met de wet. De interpretatie en 

rechtscreatie van het Hof wordt voorgesteld als een loutere toepassing van de wet.1055 

Extralegale overwegingen hebben geen plaats in de motivering van een cassatiearrest, maar 

wel in de conclusie van de advocaat-generaal. Die conclusie vormt aldus een onmisbare 

informatiebron bij de vaak sibillijnse arresten. De rechtsvorming wordt dus als gevolg van 

de motiveringsstijl aan het oog onttrokken.  

De rechtsvorming door het Hof van Cassatie geschiedt niet in isolement, maar in 

samenspraak met de feitenrechters. Uit de consensus binnen de rechterlijke macht ontstaat 

de bindende kracht van de cassatierechtspraak. De realiteit is complexer dan het beeld van 

een volgzame bodemrechter en verordenende cassatierechter. Hun coöperatie is 

noodzakelijk om tot een stabiele en coherente rechtspraak te komen. Waar de 

cassatierechtspraak en feitenrechtspraak elkaar treffen, ontstaan bindende rechtsregels die 

feitelijke kracht van wet hebben. Alhoewel de praetoriaanse rechtsregel zijn uitdrukking 

vindt in een cassatiearrest, ligt zijn bron in de consensus binnen de rechterlijke macht. Die 

bindende kracht geldt zowel voor het Hof van Cassatie als voor de bodemrechter. Omdat 

beiden zowel bestemmeling als auteur zijn van de regel, is dat bindend karakter niet 

absoluut. Een cassatiearrest is immers maar gezagvol als het wordt nageleefd door zowel 

het Hof zelf als de bodemrechters. Er bestaat een relatieve en voorwaardelijke verplichting 

voor de feitenrechters om de cassatierechtspraak te volgen en ook een relatieve en 

voorwaardelijke vrijheid om dat niet te doen. Die vrijheid ziet zich weerspiegeld in de 

mogelijkheden voor het Hof van Cassatie om op zijn eigen rechtspraak terug te komen. In 

bepaalde omstandigheden verdwijnt de verplichting tot volgzaamheid die van de consensus 

uitgaat. Dat het (waarschijnlijke) verdwijnen van de consensus een voldoende grond vormt 

om ervan af te wijken, geeft steun aan de opvatting dat een stabiele consensus tot 

volgzaamheid verplicht. Aldus bepaalt die consensus zowel de inhoud van de rechtsregel 

als de naleving daarvan. 

De consensus binnen de juridische gemeenschap wordt geoperationaliseerd door artikel 6 

Ger.W. Deze bepaling laat aan de ene kant toe om de rechtsvorming verholen te doen 

geschieden. De rechterlijke interpretatie wordt steeds vereenzelvigd met de wet, wat het 

beeld versterkt van een heteronome rechtsvinding en een mechanische wetstoepassing. Aan 

de andere kant drukt ze de rechterlijke interpretatievrijheid uit, die rechters de vrijheid geeft 

om af te wijken van de cassatierechtspraak. Ze garandeert aldus de progressie in het recht 

                                                 
1055 Cfr. M. TROPER, "What is interpretation of the law for the French judge?" in Y. MORIGAWA et al. 

(eds.), Interpretation of law in the age of enlightenment: from the rule of the king to the rule of law, New 

York, Springer, 2011, 142. 
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en verzekert dat de praetoriaanse rechtsregels breed gedragen worden binnen de rechterlijke 

macht.  

Door de noodzaak van een overeenstemming bestaat er een intern controlemechanisme op 

de rechterlijke rechtsvorming: zij is steeds het product van een gemeenschappelijke 

inspanning en volgt niet uit een enkele beslissing. Die totstandkomingswijze legitimeert de 

rechtsvorming door niet-verkozen en voor het leven benoemde rechters. Een fundamentele 

tekortkoming is de afwezigheid van een direct communicatiekanaal tussen het cassatiehof 

en de bodemrechters. In hoofdstuk 2 werd gewezen op de beperkingen van een door partijen 

ingesteld cassatieberoep.1056 

De afwezigheid van een direct communicatiekanaal tussen de feitenrechters en het Hof en 

de beknopte motivering van de cassatiearresten, waarin enkel uitspraak wordt gedaan 

binnen de grenzen van een cassatiemiddel, hindert en vertraagt de vestiging van een 

consensus. Dat creëert rechtsonzekerheid. Enkel via een cassatieberoep en binnen de 

grenzen van een cassatiemiddel kan het Hof zijn zienswijze bekend maken. Dit maakt de 

rechtsvorming door het Hof niet doelmatig.  

  

                                                 
1056 Zie randnr. 87.  
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TUSSENTIJDS BESLUIT 

 

 

212. Het Hof van Cassatie wordt gekenmerkt door een zekere tweespalt. In het eerste 

hoofdstuk werd beschreven hoe het cassatiehof van waakhond van de wetgever uitgroeide 

tot het hoofd van de rechterlijke macht. Het tweede hoofdstuk zette enkele elementen van 

de cassatieprocedure in de verf die een wijziging ondergingen als gevolg van de nieuwe 

opdrachten die volgen uit de functie van hoogste rechtscollege. Zo breidde het Hof de 

reikwijdte van zijn controle uit en zocht het nieuwe manieren om zijn opdracht te kunnen 

vervullen. Door de uitoefening van zijn opdracht de rechtseenheid te bewaken en de 

rechtsontwikkeling te begeleiden, is het cassatiehof een parawetgever geworden. Het Hof 

bepaalt de interpretatie en draagwijdte die aan een wetskrachtige norm toekomt en vervult 

daardoor een regelgevende rol. Rechtsvorming is een centrale opdracht voor het Hof 

geworden, waardoor het in zekere zin concurreert met de wetgever maar ook met bepaalde 

supranationale hooggerechtshoven. De huidige verwachtingen over zijn rol staan aldus 

mijlenver af van de originele opvattingen daaromtrent.  

In dit eerste deel kwam ook aan het licht dat bepaalde kenmerken van het cassatiehof 

moeilijk verenigbaar zijn met zijn rechtsvormende opdracht. Zo berust die rechtsvorming 

in belangrijke mate op toeval. De in een cassatiearrest veruitwendigde rechtsvinding en de 

gehanteerde motiveringsstijl benadrukken een slaafse houding ten opzichte van de wet die 

in realiteit reeds lange tijd achterhaald is. Die werkwijze verhult het rechtsvormende 

optreden van de cassatierechter1057 en bewijst lippendienst aan een gedateerd 

wetspositivistisch systeem. Deze fictieve schijn creëert een spanningsveld met zijn 

eigenlijke opdracht. Misschien in antwoord op deze tweespalt neemt het Hof vaak een 

zelfontkennende houding aan om een einde te maken aan deze cognitieve dissonantie.1058 

Indien het Hof binnen de juridische gemeenschap wil meebouwen aan 

                                                 
1057 F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 120. Dat is althans het geval voor België. In Nederland 

schrikt de Hoge Raad er niet voor terug om algemene regels te bepalen en te beslissen dat het deze voortaan 

zal toepassen. Zie bv. Hoge Raad (NL) 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, www.rechtspraak.nl. 
1058 Cfr. M.E. STORME, "Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze 

van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de 

traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, (971) 1009-1011. Deze houding is overigens ook vaak terug te 

vinden bij de kandidaat-rechters voor het Amerikaanse federale hooggerechtshof tijdens hoorzittingen 

voorafgaand aan hun eventuele benoeming in de Senaat. Sonia Sotomayor verklaarde tijdens haar hoorzitting 

dat “the role of the court is to never make the policy, it's to wait till Congress acts.” Weinig kenners zouden 

zo’n ondergeschikte rol aan het Amerikaanse hooggerechtshof toeschrijven. Huidig chief justice John Roberts 

drukte zich bij zijn confirmation hearing in gelijkaardige termen uit. Zie een verslag van de hoorzitting op 

www.washingtonpost.com/wp-srv/package/supremecourt/hearings20090715.html (raadpleging 26 

november 2018). Zie ook R. POSNER, How judges think, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2008, 

78-79. 
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consensusoplossingen, moet zijn rechtspraak overtuigen en een zekere didactische waarde 

hebben. De mogelijkheid van een directe communicatie van bodemrechters naar het 

cassatiehof ontbreekt, zowel op procedureel als op institutioneel vlak. In de omgekeerde 

richting hebben de belangrijkste cassatiearresten geen geëigend communicatiekanaal. Die 

tekortkomingen in de informatiedoorstroming hinderen de rechtsvormende taak van het 

cassatiehof.  

Aldus moet op basis van de bevindingen in het eerste deel worden geconcludeerd dat het 

Hof van Cassatie wel degelijk een lichtbakenfunctie heeft als een belangrijke rechtsvormer, 

maar dat het in de eerste plaats zichzelf hindert in de uitoefening van die bevoegdheid door 

vast te houden aan een motiveringsstijl die de rechtsvormende kracht ontkent, en in de 

tweede plaats gehinderd wordt door de rol van de toevalsfactor in de rechtsvorming. Een 

directe communicatielijn tussen cassatierechter en bodemrechter die de consensusvorming 

binnen de rechterlijke macht en de lichtbakenfunctie van het cassatiehof zou kunnen 

versterken, ontbreekt. 

  



175 

 

DEEL II EMPIRISCHE TOETSING 
 

 

 

 

“Without data you’re just another  

person with an opinion.”1059 

 

 

INLEIDING 
 

213. Deel I overschouwde de rol van het Hof van Cassatie vanuit een theoretisch 

perspectief. In deel II worden enkele aspecten van deze theorie op empirische wijze tegen 

het licht gehouden. Hoofdstuk 4 neemt de regelgevende rol van het Hof onder de loep aan 

de hand van de omkeringen in zijn rechtspraak. Die analyse biedt de mogelijkheid om na 

te gaan hoe het Hof zijn koerswijzigingen motiveert en wat de rol is van de bijproducten 

van een arrest in de bekendmaking van die ommekeer.  

Hoofdstuk 5 bestudeert de relatie tussen het Hof en de feitenrechters vanuit de optiek van 

de doorwerking van de cassatierechtspraak en de volgzaamheid van de feitenrechter. Een 

enquête bevraagt de Belgische feitenrechters naar hun zienswijze over het cassatiehof en 

de mate waarin ze de cassatierechtspraak volgen.  

  

                                                 
1059 Deze uitspraak wordt doorgaans – zonder enige verwijzing – toegeschreven aan de Amerikaanse 

statisticus William Edwards Denning (1900-1993).  
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HOOFDSTUK 4 DE BEKENDMAKING EN MOTIVERING VAN OMKERINGEN IN DE 

CASSATIERECHTSPRAAK 

 

4.1 Inleiding 

214. Hoofdstuk drie stond stil bij de omkeringen in de cassatierechtspraak. Deze zijn 

zeldzaam, omdat ze ingaan tegen de ontwikkeling van een coherent en stabiel 

rechtssysteem. Ze zijn evenwel soms noodzakelijk om het recht niet te laten verstarren. 

Wijzigingen in de cassatierechtspraak hebben als doel de rechtsvrede te herstellen of te 

herijken in het licht van gewijzigde (maatschappelijke) omstandigheden. Koerswijzigingen 

accentueren het rechtscheppend vermogen van de cassatierechter. Het Hof wijzigt immers 

een bestaande regel terwijl de wetsbepaling waarop die regel gestoeld is, onveranderd blijft. 

Dit normatieve karakter blijft bij beslissingen die een bestaande rechtspraaklijn 

bestendigen, uitbreiden of nuanceren, doorgaans onderbelicht.  

De wijze waarop het cassatiehof zijn rechtspraak wijzigt, vormt om drie redenen een 

interessant studieobject. Ten eerste laat het toe om het proces van consensusvorming nader 

te onderzoeken. Ten tweede leert de studie van dit fenomeen hoe het Hof van Cassatie 

omgaat met het normatieve karakter van zijn rechtspraak. Ten derde biedt deze studie een 

inzicht in de heteronome motiveringspraktijk van het Hof. Charles Faider poneerde dat het 

Hof zijn omkeringen steeds uitvoering motiveert, maar de traditionele motiveringsstijl doet 

vermoeden dat het Hof zijn koerswijzigingen niet openlijk belijdt of motiveert.1060 Zijn 

rechtscreatie wordt immers steeds voorgesteld als een eenvoudige wetsinterpretatie, 

waardoor de autonome rechtsvorming verhuld plaatsvindt. 

Dit hoofdstuk onderzoekt het omgaan van het Hof op empirische wijze. Daartoe werd de 

cassatierechtspraak van september 2002 tot en met 2017 onderzocht, waarbij achttien 

arresten werden geïdentificeerd waarin het Hof omging. Deze worden geanalyseerd op het 

vlak van de kenbaarheid van die ommekeer en de redenen die het Hof tot die 

rechtspraakwijziging bewogen. Na een discussie van de methodologie (4.2), worden die 

achttien arresten besproken (4.3). Vervolgens wordt de kenbaarheid van die 

koerswijzigingen geanalyseerd (4.4), gevolgd door een analyse van de motieven ervan 

(4.5). Een bedenking omtrent de nood aan verder onderzoek sluit dit hoofdstuk af (4.6). 

                                                 
1060 “Vous revenez parfois sur certains points de jurisprudence? Tant mieux, le juge doit à l’occasion avoir 

ce que j’appellerai volontiers l’héroïsme de la rétractation, car toujours cette rétractation est expliquée 

amplement et publiquement, elle est justifiée par des retours de législation, par la découverte de documents 

nouveaux et inconnus, par des aperçus imposés ou des discussions approfondies. Ce serait une étude bien 

intéressante et bien utile de recueillir les cas où la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence sur des 

points donnés; ces cas ne sont pas fréquents à raison du chiffre énorme d’arrêts rendus; les motifs seraient 

convaincants à coup sûr, en tout cas médités, discutés en conseil et contradictoirement avec le ministère 

public. Et, en définitive, n’est-ce pas un spectacle intéressant de voir des juges honnêtes et scrupuleux revoir, 

contrôler, corriger et perfectionner leur œuvre; effacer une erreur ou une fausse interprétation de texte; 

annuler un précédent fâcheux ou incorrect; oui, c’est là un devoir d’homme juste et d’esprit supérieur […]” 

C. FAIDER, "La Cour de cassation. Discours prononcé par M. le procureur général Faider", La Belgique 

Judiciaire 1885, (1569) 1575. 
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4.2 Methodologie 

215. Een goed begrip van de methodologie van dit onderzoek is van belang om de resultaten 

naar waarde te kunnen schatten, maar ook om de beperkingen ervan te begrijpen. Eerst 

wordt stilgestaan bij de gehanteerde methode om de rechtspraakwijzigingen die deel 

uitmaken van dit onderzoek, te identificeren (4.2.1). Vervolgens worden de 

informatiebronnen van de kenbaarheid en motieven van een ommekeer besproken (4.2.2). 

4.2.1. Identificatie van rechtspraakwijzigingen 

216. De wijze waarop een cassatiearrest wordt aangemerkt als een ommekeer, bepaalt de 

interne validiteit van dit kwalitatieve empirische onderzoek. Omtrent het voorliggen van 

een ommekeer in de geanalyseerde arresten mag geen twijfel bestaan. Het feit dat het Hof 

traditioneel in zijn beslissingen niet zegt dat het omgaat, bemoeilijkt de vaststelling 

daarvan. Of een beslissing een ommekeer uitmaakt, moet dus langs andere wegen worden 

geverifieerd. In de eerste plaats wordt bekeken hoe eerdere studies met een gelijkaardig 

voorwerp de omkeringen van het Hof van Cassatie identificeerden (4.2.1.1). Vervolgens 

wordt de keuze voor het jaarverslag als kenbron van omkeringen in dit onderzoek verdedigd 

(4.2.1.2). Die methode kent evenwel nadelen, die de externe validiteit van deze analyse 

kunnen bedreigen (4.2.1.3). 

4.2.1.1 Status quaestionis 

217. Slechts twee studies naar de rechtspraakwijzigingen in het Belgische Hof van Cassatie 

gaan dit onderzoek vooraf.1061 Hun methodologie toont de moeilijkheden aan die met de 

identificatie van een ommekeer gepaard gaan. André Vanwelkenhuyzen publiceerde in 

1978 een beschrijvende studie over de motivering van de “revirements de 

jurisprudence”.1062 Hij onderbouwde zijn onderzoek met een analyse van de drie naar zijn 

aanvoelen meest spectaculaire omkeringen van het Hof.1063 Welke criteria hij bij die 

selectie gehanteerd heeft, geeft hij niet aan. Isabelle Rorive ging in haar doctoraal 

proefschrift, dat het omgaan van het Britse House of Lords en het Belgische cassatiehof 

bestudeerde, systematischer te werk. Volgens enkele cassatiemagistraten kan het bestaan 

van een omkering worden afgeleid uit de formatie waarin het Hof rechtspreekt.1064 Een 

ruimere formatie geeft immers het belang van een arrest aan. Rorive ving haar zoektocht 

naar arresten waarin het Hof omging daarom aan met de arresten uitgesproken in voltallige 

zitting, nadat andere identificatiewijzen niet opportuun waren bevonden.1065 Om de redenen 

te kennen die de omkeringen inspireerden, beperkte ze zich tot die arresten waarvan de 

                                                 
1061 De Nederlandse rechtsleer kent één studie die het omgaan van de Hoge Raad in kaart brengt. Franx 

identificeerde tussen 1980 en 1993 23 omkeringen. J. FRANX, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of 

omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 10-11.  
1062 A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en 

P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 251-286. 
1063 A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN en 

P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 270-275. 
1064 Zie randnr. 209. 
1065 I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 

2003, 390-400. Dat evenwel niet alle omkeringen uitgaan van de verenigde kamers dan wel een voltallige 

kamer, blijkt uit onderhavig onderzoek: van de achttien arresten zijn er dertien die door een standaardformatie 

van vijf raadsheren werden geveld. 
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conclusie van het parket bij het Hof gepubliceerd was.1066 Op die manier verzamelde en 

analyseerde ze uiteindelijk zestien arresten, geveld door een voltallige kamer tussen de 

jaren 1950 en 1990 waarin een ommekeer plaatsvond en de conclusie of een noot van het 

parket gepubliceerd was.1067 

4.2.1.2 Jaarverslag als bron 

218. Dit onderzoek kiest voor een andere methode om rechtspraakwijzigingen te 

identificeren. Sinds het gerechtelijk jaar 1997-1998 publiceert het Hof van Cassatie elk jaar 

een activiteitenverslag.1068 In dat jaarverslag bespreekt het Hof de belangrijkste arresten 

van het afgelopen jaar en kadert het die in een bredere context.1069 Volgens sectievoorzitter 

Alain Smetryns is dit jaarverslag de plaats bij uitstek om de “politique jurisprudentielle” 

van het Hof tot uiting te brengen.1070 De ommekeer vervat in een cassatiearrest wordt 

daarom doorgaans in het jaarverslag kenbaar gemaakt en soms ook nader toegelicht.1071 

Het is niet duidelijk wie dit overzicht van de belangrijkste arresten neerpent. Het jaarverslag 

wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van het Hof en de korpsvergadering van 

het parket bij het Hof. Die goedkeuring rechtvaardigt de aanname dat de inhoud van het 

jaarverslag de mening van het Hof uitdrukt.1072 

Deze jaarverslagen vormen dus een betrouwbare bron om rechtspraakwijzigingen te 

identificeren. Die betrouwbaarheid ontbreekt bij andere kenbronnen, zoals de rechtsleer. 

Zoals dit onderzoekt zal aantonen, verschillen rechtsgeleerden wel eens van mening over 

de precieze betekenis van een cassatiearrest. Om die reden neemt dit onderzoek de 

erkenning van een ommekeer door het Hof in zijn jaarverslag als uitgangspunt. De 

besprekingen van de belangrijkste arresten van het afgelopen jaar in de jaarverslagen sinds 

2002, beslaan in totaal bijna 1200 bladzijden. De lectuur daarvan zou bijzonder 

arbeidsintensief zijn. Vanaf het gerechtelijk jaar 2002-2003 zijn deze verslagen 

                                                 
1066 I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 

2003, 386-390. 
1067 I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 

2003, 407. 
1068 Het jaarlijks opmaken van een activiteitenverslag werd opgelegd door artikel 136bis Ger.W., ingevoerd 

door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie (BS 

25 juni 1997). Deze verplichting strekte er volgens de parlementaire voorbereiding toe de vooruitgang van 

het Hof op het vlak van de efficiëntie en het wegwerken van de achterstand te kunnen opvolgen (Wetsontwerp 

strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie, verslag namens de commissie 

voor de Justitie, Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 271/10, 8, 26). Niet veel later werd deze bepaling opgeheven 

door de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk 

Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en 

tot invoering van een evaluatiesysteem (BS 2 februari 1999). Toch bleef, en blijft, het Hof ook zonder 

wettelijke verplichting deze onderneming volhouden. Werd de zelfreflectie nuttig bevonden? 
1069 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2004, 19; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de 

cassation, Brussel, Larcier, 2018, 257. Het jaarverslag van 2017 bespreekt bv. 93 beslissingen. In dat jaar 

sprak het Hof 2660 arresten uit. 
1070 A. SMETRYNS, "De motivering door de cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT et al. (eds.), 

Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 93. 
1071 I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à 

Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1071. 
1072 Sommige bijdragen in het jaarverslag worden door een geïdentificeerd lid van het Hof geschreven. 

Doorgaans dragen deze bijdragen de vermelding dat ze slechts hun auteur verbinden.  
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raadpleegbaar op de website van het Hof.1073 Om die reden werd geopteerd om via een 

zoekopdracht met termen die kunnen wijzen op het bestaan van een ommekeer,1074 deze 

jaarverslagen door te nemen op zoek naar rechtspraakwijzigingen. Het onderzochte tijdvak 

situeert zich dus tussen 1 september 2002 en 31 december 2017.1075 Via die methode 

werden achttien arresten gevonden die uit deze periode stammen. Vier omkeringen werden 

uitgesproken in 2006,1076 drie in 2017,1077 twee in 20051078 en telkens één in 2003,1079 

2004,1080 2007,1081 2008,1082 2009,1083 2013,1084 2014,1085 20151086 en 2016.1087  

219. De erkenning van de ommekeer vond steeds plaats in de bespreking van het arrest in 

het jaarverslag. Er zijn evenwel drie uitzonderingen hierop, waarbij de ommekeer werd 

aangeduid in een andere rubriek van het jaarverslag of in de bespreking van een ander arrest 

dan die beslissing die de ommekeer inluidde. De eerste uitzondering is het arrest van 11 

september 2014. Die beslissing wordt niet besproken in het jaarverslag van 2014. De 

bespreking van het arrest van 4 juni 2015 in het daaropvolgende jaarverslag erkent evenwel 

dat dit arrest van 2014 een ommekeer inhoudt.1088 Een tweede uitzondering is het arrest van 

22 september 2005. Hier geeft het jaarverslag wel aan dat het Hof omging, maar niet in 

bewoordingen die binnen de zoekopdracht vielen. De bijdrage van referendaris Amélie 

Meulder in het jaarverslag van 2014 omschrijft dit arrest evenwel als een ommekeer.1089 

Het arrest van 14 december 2017 vormt de laatste uitzondering. Het jaarverslag bespreekt 

dit arrest zonder te duiden op de ommekeer die erin vervat ligt. De rubriek van dat 

                                                 
1073 Zie justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/ 

jaarverslagen. Sinds 1 januari 2003 volgt het activiteitenverslag niet langer de chronologie van het 

gerechtelijk maar wel die van het burgerlijk jaar. 
1074 Daarbij werden, na een initieel onderzoek, de termen ‘ommekeer’, ‘kentering’, ‘omkering’, ‘wijziging’, 

‘omgaan’, ‘gaat om’, ‘wijzigt’, ‘herziet’, ‘past aan’, ‘terugkomt’, ‘komt terug op’, ‘komt hiermee terug’, 

‘komt daarmee terug’ en ‘komt aldus terug’ gebruikt om rechtspraakwijzigingen op te sporen. De 

jaarverslagen zijn steeds zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar, zodat Nederlandstalige 

zoekwoorden volstaan.  
1075 Het jaarverslag van 2018 werd eind maart 2019 gepubliceerd, en dus te laat om nog te verwerken in dit 

proefschrift. 
1076 Cass. 22 februari 2006, P.06.0270.F, www.juridat.be; Cass. 21 april 2006, C.02.0018.F, Pasicrisie 2006, 

899; Cass. 23 juni 2006, F.05.0021.F, Pasicrisie 2006, 1497; Cass. 29 september 2006, C.03.0502.N, 

www.juridat.be.  
1077 Cass. 3 april 2017, C.15.0508.N, www.juridat.be; Cass. 11 december 2017, S.16.0012.F, www.juridat.be; 

Cass. 14 december 2017, C.16.0296.N, www.juridat.be. 
1078 Cass. 20 juni 2005, C.03.0105.F, www.juridat.be; Cass. 22 september 2005, C.03.0427.N, Arresten 

Cassatie 2005, 1719.  
1079 Cass. 16 december 2003, P.03.1147.N, www.juridat.be. 
1080 Cass. 16 september 2004, F.03.0063.F, www.juridat.be. 
1081 Cass. 24 juli 2007, P.07.0959.N, Arresten Cassatie 2007, 1516. 
1082 Cass. 7 april 2008, S.07.0098.F, Pasicrisie 2008, 829. 
1083 Cass. 15 oktober 2009, C.09.0019.N, Arresten Cassatie 2009, 2322. 
1084 Cass. 11 juni 2013, P.13.0780.N, Arresten Cassatie 2013, 1459.  
1085 Cass. 11 september 2014, F.13.0053.F, www.juridat.be. 
1086 Cass. 12 juni 2015, F.13.0163.N, Arresten Cassatie 2015, 1550. 
1087 Cass. 29 september 2016, F.14.0006.F, Pasicrisie 2016, 1837. 
1088 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2015, 62. 
1089 A. MEULDER, "De wet van 10 april 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek betreffende de 

procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure: capita selecta" in HOF VAN CASSATIE 

(ed.), Jaarverslag, 2014, 154. 
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jaarverslag die de cijfergegevens van het Hof weergeeft, noemt dit arrest evenwel “een 

belangrijke ommekeer”.1090 

4.2.1.3 Nadelen van deze methode 

220. De gehanteerde methode is in bepaalde opzichten gebrekkig. Ze geeft een hoge graad 

van precisie, maar garandeert geen hoge vangst.1091 Op drie manieren kunnen 

rechtspraakwijzigingen buiten het net van dit onderzoek vallen. Zo is het in de eerste plaats 

mogelijk dat een arrest dat een ommekeer inhoudt, niet in het jaarverslag wordt besproken. 

Naast het arrest van 11 september 2014, tonen andere voorbeelden dit aan. De arresten van 

27 juni 20021092 en 16 september 20041093 maken volgens parketmagistraten een 

rechtspraakwijziging uit, maar worden niet besproken in een jaarverslag.  

221. In de tweede plaats kan het zijn dat een arrest wel in het jaarverslag aan bod komt, 

maar dat de ommekeer wordt doodgezwegen. Twee voorbeelden tonen dit aan. In het arrest 

van 22 november 20131094 wijzigde het Hof in verenigde kamers zijn rechtspraak in 

eenzelfde geschil omtrent de aftrekbaarheid als beroepskost van uitgaven gedaan in het 

kader van onrechtmatige werkzaamheden. Het cassatiehof had in zijn arrest van 14 

december 20071095 geoordeeld, zo stelt het jaarverslag van 2007, dat de omstandigheid dat 

het onrechtmatig voordeel verkregen is naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid van 

de belastingschuldige geen voldoende reden is om te beslissen dat de in verband met dat 

onrechtmatig voordeel gedane uitgaven inherent zijn aan de uitoefening van het beroep.1096 

De verwijzingsrechter volgde de teneur van de vernietigde beslissing, waarop opnieuw een 

cassatieberoep met dezelfde middelen werd ingesteld. In het arrest van 22 november 2013 

oordeelde het Hof dus opnieuw in deze zaak, ingevolge (oud) artikel 1119, eerste lid 

Ger.W. in verenigde kamers. De bestreden beslissing stelde dat de terugbetalingen die 

verschuldigd zijn omwille van de onrechtmatige handelingen aftrekbare beroepskosten 

                                                 
1090 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 206. 
1091 Precisie is de verhouding tussen het aantal relevante resultaten en het totale aantal resultaten dat via de 

zoekmethode werd gevonden. Dit concept geeft met andere woorden weer hoeveel van de gevonden arresten 

daadwerkelijk een rechtspraakwijziging inhouden. De vangst is de verhouding tussen het aantal relevante 

gevonden resultaten en het totale aantal relevante resultaten. Die term geeft dus aan hoeveel van het totale 

aantal omkeringen in de relevante periode werden gevonden. Beide termen stemmen uit de information 

retrieval wetenschap en zijn in het Engels bekend als precision respectievelijk recall. 
1092 Het arrest van 27 juni 2002 (Cass. 27 juni 2002, F.00.0095.N, www.juridat.be) maakt volgens Dirk Thijs 

een ommekeer uit ten opzichte van een arrest van 22 november 2001 (Cass. 22 november 2001, F.00.0090.N, 

www.juridat.be), omdat in het eerst vermelde arrest het Hof afstapt van de opvatting dat alleen in het geval 

van een mogelijke dubbele aftrek de investeringsaftrek is uitgesloten (Cass. 14 november 2008, F.06.0129.N, 

www.juridat.be, concl. D. Thijs, r.o. 15). Het is in dat opzicht merkwaardig te moeten vaststellen dat het 

jaarverslag van 2002 wel het arrest van 22 november 2001 publiceert maar niet dat van 27 juni 2002 (HOF 

VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2001-2002, 356-358). 
1093 Cass. 16 september 2004, F.03.0055.F, www.juridat.be. Dit arrest is niet opgenomen in het jaarverslag 

van 2004, alhoewel het volgens eerste advocaat-generaal André Henkes een ommekeer inhoudt (A. 

HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare orde 

in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 114; Cass. 14 december 2007, F.05.0098.F, 

www.juridat.be, concl. A. Henkes), meer bepaald ten opzichte van een arrest van 27 februari 1987 (Cass. 27 

februari 1987, F.1305.N, www.juridat.be).  
1094 Cass. 22 november 2013, F.10.0036.F, www.juridat.be. 
1095 Cass. 14 december 2007, F.05.0098.F, www.juridat.be. 
1096 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2007, 73-74. Door aldus te oordelen, volgde het Hof de lijn die het 

was ingeslagen met het hierboven vermeldde arrest van 16 september 2004. 
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uitmaken, omdat de handelingen gesteld zijn in de uitoefening van de 

beroepswerkzaamheid en de terugbetalingen derhalve noodzakelijkerwijs inherent zijn aan 

de onrechtmatige verrichtingen die de belastbare inkomsten hebben opgeleverd. Het Hof 

vond deze beslissing naar recht verantwoord en nam daarmee een positie in die lijnrecht 

tegenover (de eigen interpretatie van) zijn eerder arrest staat. Niettemin vermeldt het 

jaarverslag dat het Hof met deze beslissing teruggreep naar de oplossing van 2007.1097 Het 

Hof ontkent dus dat een ommekeer plaatsvond! Alhoewel die beoordeling op 

cassatietechnische gronden kan worden verdedigd,1098 zijn zowel procureur-generaal Dirk 

Thijs1099 als eerste advocaat-generaal André Henkes1100 ervan overtuigd dat het Hof zijn 

rechtspraak wijzigde. De doctrine deelt die mening.1101 

Een tweede voorbeeld is te vinden in het arrest van 20 november 2014.1102 Dit arrest gaat 

over de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke macht om de temporele 

werking te moduleren van een prejudicieel arrest van het Grondwettelijk Hof dat de 

ongrondwettigheid van een wetsbepaling vaststelt. In zijn arrest van 20 december 20071103 

eigende de rechterlijke macht, bij monde van het Hof van Cassatie, zich die bevoegdheid 

toe. Het Hof kwam op die beslissing terug met zijn arrest van 20 november 2014. De 

bespreking van dit arrest in het jaarverslag van 2014 meldt niet dat het Hof met dit arrest 

terugkwam op zijn eerdere beslissing.1104  

                                                 
1097 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2013, 42.  
1098 Het tweede bestreden arrest motiveerde zijn beslissing door te stellen dat de terugbetaling van de 

opgelichte bedragen steunt op artikel 575 4° Wb. Kh., dat stelt dat de terugbetaling inherent is aan de 

beroepswerkzaamheid. Dit arrest hanteert aldus een andere motivering dan het eerste vernietigde arrest, wat 

de verschillende uitkomst van de cassatieprocedures zou kunnen verklaren. Zie I. VAN DE WOESTEYNE, 

"Beroepskost – Terugbetalinge verduisterde sommen – Morele neutraliteit van het fiscaal recht" (noot onder 

Cass. 14 december 2007), Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2008, (774) 782-783. 
1099 D. THIJS, "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het 

licht van het proceseconomisch gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1048. 
1100 A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare 

orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 108-115. 
1101 J. KIRKPATRICK, "L’imposition des sommes détournées par une personne physique ou par une société 

et la déductibilité corrélative au titre de frais professionnels du remboursement ultérieur des sommes 

détournées" (noot onder Cass. 22 november 2013), Journal de droit fiscal 2013, (327) 327-343. Claude 

Parmentier, emeritus sectievoorzitter in het Hof, heeft het zelfs over een “spectaculaire ommekeer”. C. 

PARMENTIER, "La saga fiscale d’un curateur de faillite" (noot onder Cass. 22 november 2013), 

Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2015, (57) 57. 
1102 Cass. 20 november 2014, C.13.0435.F, www.juridat.be. Zie voor een bespreking van dit arrest randnr. 

137. 
1103 Cass. 20 december 2007, C.07.0227.N, www.juridat.be. Het Hof bevestigde later die rechtspraak. Zie 

Cass. 5 juni 2008, C.06.0019.N, www.juridat.be; Cass. 29 september 2011, C.09.0570.N, www.juridat.be. 
1104 De enige indicatie van een ommekeer ligt in de weergave van het argument van de eiser, dat gebaseerd 

was op de voorgaande cassatierechtspraak, en de vermelding dat het Hof die analyse als onjuist beschouwt 

(HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2014, 86). Enkel kennis van het bestaan en de inhoud van het arrest 

van 20 december 2007 leert daardoor dat het Hof met deze beslissing omging. Noch uit het arrest, noch uit 

de weergave ervan in Arresten Cassatie of Pasicrisie, blijkt dat het Hof terugkomt op die rechtspraak. Dat 

blijkt wel uit de gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Werquin, die het arrest van 20 december 

2007 fel bekritiseert (Cass. 20 november 2014, C.13.0435.F, www.juridat.be, concl. Th. Werquin, r.o. 5). 

Toch ging deze ommekeer in de rechtsleer niet onopgemerkt voorbij, zie bv. J. KIRKPATRICK, "À propos 

d’un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation réalisé sans audience plénière" (noot onder Cass. 

20 november 2014), Journal des Tribunaux 2015, (407) 407.  
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222. Ten derde is het goed mogelijk dat een cassatiearrest dat een ommekeer bevat, wel 

wordt besproken in het jaarverslag en die ommekeer daarin ook duidelijk wordt gemaakt, 

maar dat dit niet gebeurde in bewoordingen die beantwoorden aan de gebruikte zoektermen. 

Die zoektermen bepalen de grootte en fijnmazigheid van het vangnet. Enkele arresten 

glippen door dat net: zo blijkt uit de bespreking van het arrest van 2 september 20041105 

wel dat het Hof met dit arrest omging.1106 Het Hof zegt dat evenwel niet met zoveel 

woorden. Het arrest van 24 april 2009 is een ander voorbeeld.1107 Deze ommekeer blijkt 

wel duidelijk uit het jaarverslag,1108 maar het Hof gebruikt geen termen die binnen de 

zoekopdracht vielen. 

223. Hieruit blijkt dat niet alle omkeringen die in de onderzochte periode plaatsvonden, 

deel uitmaken van dit onderzoek. Dat bedreigt de externe validiteit van de analyse. De 

opname van de zonet vermelde arresten in het onderzoek zou evenwel de interne validiteit 

ondergraven. Inclusie van alle omkeringen uit een bepaalde periode zou immers 

bovenmenselijke inspanningen vergen, omdat dit de lectuur van alle rechtsleer en alle 

cassatierechtspraak zou veronderstellen. Het ad hoc toevoegen van cassatiearresten, op 

basis van toevalstreffers, is immers weinig wetenschappelijk. De keuze voor het jaarverslag 

als kenbron en het gebruik van zoektermen is dus bekritiseerbaar, maar ook verdedigbaar. 

4.2.2 Kenbaarheid en motieven: informatiebronnen 

224. De achttien weerhouden arresten werden onderzocht op het vlak van de kenbaarheid 

van de ommekeer die ze inhouden en de motieven die deze ommezwaai schragen. Het 

begrip kenbaarheid slaat in deze context op de mate waarin het bestaan van de ommekeer 

ondubbelzinnig blijkt uit de communicatie van het Hof. De motieven van een ommekeer 

doelen niet op de motivering van het arrest, maar wel op de redenen die achter een 

ommekeer schuilgaan.1109 Bij die laatste spelen beginselen als rechtszekerheid en 

rechtsontwikkeling, terwijl de eerste zich toespitsen op de juridische legitimering van een 

bepaalde uitkomst.  

225. Om de kenbaarheid en de motieven te analyseren, werd niet alleen uit het eigenlijke 

cassatiearrest geput maar ook uit zijn nevenproducten. Deze nevenproducten omvatten de 

conclusie van de advocaat-generaal, het jaarverslag van het cassatiehof en verklarende 

voetnoten in de Pasicrisie en Arresten Cassatie. Deze bronnen gaan uit van het Hof als 

instelling of van parketmagistraten qualitate qua en zijn dus gezaghebbend.1110 Een minder 

gezaghebbend nevenproduct zijn de annotaties die bij een arrest verschijnen in de 

rechtswetenschappelijke literatuur. 

De aard van de conclusie van de advocaat-generaal en van het jaarverslag werden eerder 

uiteengezet. De voetnoten verdienen wel nog een woordje uitleg. De publicatie van de 

                                                 
1105 Cass. 2 september 2004, C.01.0186.F, www.juridat.be. 
1106 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2004, 44-46. 
1107 Cass. 24 april 2009, C.07.0471.N, www.juridat.be. 
1108 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 30-31. 
1109 Zie randnr. 199: afwezigheid van rechtsvrede, gewijzigde maatschappelijke context, het rechtzetten van 

een vergissing. 
1110 Publicaties van cassatiemagistraten zoals mercuriale redevoeringen, annotaties of bijdragen in het 

jaarverslag worden beschouwd als een persoonlijk standpunt van hun auteur dat het Hof niet verbindt. 
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cassatierechtspraak geschiedt via de online databank Juridat1111 en de tijdschriftreeksen 

Pasicrisie en Arresten Cassatie.1112 Het parket bij het Hof is daartoe de initiatiefnemer.1113 

Die publicatie gaat soms gepaard met een voetnoot die verwijzingen bevat naar relevante 

rechtspraak of rechtsleer, of de teneur weergeeft van de ongepubliceerde conclusie van de 

advocaat-generaal. Diezelfde informatie is ook terug te vinden bij de weergave van het 

arrest op Juridat. In zo’n voetnoot wordt soms een ommekeer bekend gemaakt. Twintig 

jaar geleden poneerde het Hof dat dit zelfs de aangewezen methode was daarvoor.1114  

226. Ook de annotaties die in de juridische literatuur bij een cassatiearrest verschijnen, zijn 

een nevenproduct van die beslissing.1115 Doctrinale annotaties identificeren een nieuw 

belangwekkend arrest, geven duiding en interpretatie en sturen op die manier toekomstige 

beslissingen.1116 Ze plaatsen een cassatiearrest in een bredere context en wijzen aldus op 

evoluties in de cassatierechtspraak en mogelijke omkeringen. Annotaties zijn aldus een 

bron van kenbaarheid en verklaren soms ook een ommezwaai. Zij worden daarom in de 

analyse betrokken. Alle annotaties die volgens de juridische zoekrobots Jura en Stradalex 

bij de cassatiearresten werden geschreven, maken deel uit van het onderzoek. Besprekingen 

van arresten die niet de vorm van een annotatie aannemen, zoals bv. rechtspraakoverzichten 

of handboeken, werden niet ter hand genomen.1117 De redenen daarvoor zijn tweeërlei. In 

de eerste plaats neemt de praktizijn wellicht het vaakst kennis van belangrijke 

                                                 
1111 www.juridat.be. 
1112 Zie randnr. 208. 
1113 Zie randnr. 206. 
1114 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 83. Zie bv. Cass. 23 mei 1935, Pasicrisie 1935, I, 254. Er 

zijn ook recente voorbeelden: Cass. 7 april 2008, S.07.0098.F, Pasicrisie 2008, 829; Cass. 12 juni 2015, 

F.13.0163.N, Arresten Cassatie 2015, 1550. Bij het arrest van 4 juni 2015 (Cass. 4 juni 2015, F.14.0165.F, 

www.juridat.be) is dit ook het geval, maar volgens het jaarverslag van 2015 houdt dit arrest geen ommekeer 

in maar slechts een bevestiging van een eerdere wijziging (HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2015, 62).  
1115 Mitchell Lasser bestudeerde de werkwijze van het Franse cassatiehof in rechtsvergelijkend perspectief. 

Hij beschouwde de annotaties als een wezenlijk onderdeel van de cassatiearresten, waarlangs de praktizijnen 

kennis nemen van de beslissingen. M. LASSER, Judicial Deliberations: a comparative analysis of judicial 

transparency and legitimacy, Oxford, OUP, 2004, 40. Cfr. F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 

250-251. 
1116 M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. SUMMERS 

(eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 112. 
1117 Zesmaal betrof de annotatie onder een cassatiearrest louter een verwijzing naar een bijdrage die in 

hetzelfde nummer van het tijdschrift verscheen (L. BIHAIN, "Responsabilités des dirigeants de sociétés à 

l'égard des tiers: pas d'immunité de principe en faveur des organes de sociétés", Journal des Tribunaux 2006, 

(421) 421-427, dat het arrest van 20 juni 2005 annoteerde; G. CLOSSET-MARCHAL, "Après cassation 

d’une décision sur la compétence: à qui renvoyer?", Journal des Tribunaux 2006, (117) 117-121, dat 

betrekking had op het arrest van 22 september 2005; V. VANNES, "Le caractère impératif de l’article 82 §3: 

le retour à la raison? Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 avril 2008", Sociale Kronieken 

2009, (241) 241, dat het arrest van 7 april 2008 besprak; F. MAGNUS, "L’objet social comme critère de 

limitation à la déduction des frais professionnels. Regularité et opportunité?", Tijdschrift voor rechtspersoon 

en vennootschap - Revue pratique des sociétés 2016, (144) 144-161, dat handelde over de arresten van 4 en 

12 juni 2015; N. PORTUGAELS, "Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een onverdeeldheid 

wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming", Notarieel en 

fiscaal maandblad 2017, (163) 163-171 en J. VERSTRAETE, "Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof 

van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor 

meer dan een vierde", Tijdschrift voor Notarissen 2017, (381) 381-388, in verband met het cassatiearrest van 

3 april 2017). Deze bijdragen worden omwille van de gelijktijdige publicatie met het arrest voor het opzet 

van dit onderzoek als een annotatie beschouwd. Omwille van de ruime verspreiding van het medium, worden 

ook de besprekingen van rechtspraakwijzigingen in De Juristenkrant in de analyse betrokken. 
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cassatierechtspraak via de juridische tijdschriften. Het is dus van belang dat een ommekeer 

vooral in die publicaties wordt toegelicht. Ten tweede zou de inclusie van meer 

rechtswetenschappelijke literatuur in de analyse een titanenwerk zijn. 

4.3 Achttien omkeringen 

227. In wat volgt, worden de achttien arresten in chronologische volgorde geanalyseerd op 

het vlak van de kenbaarheid en de motieven van de ommekeer die ze inhouden. Daartoe 

worden de eerder vermelde informatiebronnen gebruikt. Een korte inhoudelijke 

beschrijving van het arrest en de ommekeer gaat er telkens aan vooraf. De arresten krijgen 

in die inhoudelijke bespreking niet steeds de nuance die ze verdienen. De soms uitvoerige 

annotaties waarnaar wordt verwezen, kwijten zich beter van die taak. 

4.3.1 Cass. 16 december 2003 

4.3.1.1 Inhoud 

228. Het cassatiearrest van 16 december 20031118 interpreteerde artikel 211bis Sv. Deze 

wetsbepaling vereist eenparigheid van stemmen van de appelrechters wanneer zij een in 

eerste aanleg uitgesproken straf verzwaren of een vrijspraak hervormen tot een 

veroordeling. In zijn arrest van 16 december 2003 oordeelde het Hof van Cassatie dat deze 

eenparigheidsvereiste niet van toepassing is wanneer de appelrechters louter uitspraak doen 

over de burgerlijke rechtsvordering en daarbij oordelen dat de ten laste gelegde feiten 

bewezen zijn, hoewel die in eerste aanleg niet bewezen werden geacht. Die interpretatie 

van artikel 211bis Sv. staat lijnrecht tegenover de interpretatie die het Hof voordien aan 

deze norm gaf.1119 

4.3.1.2 Kenbaarheid 

229. Volgens het jaarverslag van het Hof houdt deze beslissing een ommekeer in ten 

opzichte van zijn vorige rechtspraak.1120 Dat het Hof omgaat, kan echter niet uit het arrest 

zelf worden afgeleid. De publicatie van het arrest op Juridat en in Pasicrisie en Arresten 

Cassatie gebeurde zonder de gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Marc De 

Swaef. Het arrest werd niet geannoteerd in de rechtsleer. Die koerswijziging blijkt dus 

alleen uit het jaarverslag.  

4.3.1.3 Motief 

230. Het Hof motiveert zijn omgaan niet. De publicatie van het arrest gaat gepaard met een 

enkele verwijzing in voetnoot naar een arrest van het Arbitragehof. Uit het jaarverslag valt 

op te maken dat het Hof zijn rechtspraak wijzigde ten gevolge van het antwoord van het 

Arbitragehof op een prejudiciële vraag van het cassatiehof.1121 Dit prejudicieel arrest 

oordeelde dat de interpretatie die de gevestigde rechtspraak van het Hof van Cassatie aan 

artikel 211bis Sv. gaf, strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat de 

                                                 
1118 Cass. 16 december 2003, P.03.1147.N, www.juridat.be. 
1119 Zie onder meer Cass. 23 december 1974, Arresten Cassatie 1975, 480; Cass. 5 juni 1979, Arresten 

Cassatie 1978-1979, 1163; Cass. 20 juni 1979, Arresten Cassatie 1978-1979, 1260. Cass. 25 oktober 1983, 

Arresten Cassatie 1983-1984, 225. Cass. 6 januari 1988, Arresten Cassatie 1987-1988, 569; Cass. 27 januari 

1993, AR 264, Arresten Cassatie 1993, 119; Cass. 23 februari 1993, AR 6000, Arresten Cassatie 1993, 217; 

Cass. 7 september 1999, P.98.1282.N, Arresten Cassatie 1999, 1039. 
1120 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2003, 234. 
1121 Cass. 9 oktober 2002, P.02.0828.F, www.juridat.be. 
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burgerlijke rechtsvordering de repressieve draagwijdte mist die aan de 

eenparigheidsvereiste ten grondslag ligt.1122 Die vorige rechtspraak werd in het jaarverslag 

onrechtstreeks geïdentificeerd door een verwijzing naar rechtsleer waarin die 

cassatierechtspraak wordt besproken.1123 

Naar de reden van de ommekeer in de cassatierechtspraak is het dus niet ver zoeken. Het is 

evenwel opmerkelijk dat het Hof stelt dat de ommekeer plaatsvond in het arrest van 16 

december 2003. Het eerdere arrest van 3 december 20031124 in de zaak waarin de 

prejudiciële vraag aan het Arbitragehof werd gesteld, heeft namelijk eenzelfde teneur. De 

ommekeer vond dus toen reeds plaats.  

4.3.2 Cass. 16 september 2004 

4.3.2.1 Inhoud 

231. Met zijn arrest van 16 september 20041125 wijzigde het Hof zijn vroegere rechtspraak 

omtrent artikel 366 WIB 1992 door het begrip belastingschuldige ruim te interpreteren. 

Deze wetsbepaling stelt dat de belastingplichtige schriftelijk bezwaar kan indienen tegen 

de op zijn naam gevestigde aanslag. De geldende cassatierechtspraak beschouwde het 

bezwaarrecht als een persoonlijk recht dat enkel toekomt aan diegene op wiens naam de 

aanslag is gevestigd.1126 In dit arrest kwam het Hof op die restrictieve interpretatie terug. 

Het besliste dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte 

aansprakelijkheid, die persoonlijk en hoofdelijk gehouden was tot betaling van de schulden 

van de vennootschap, in eigen naam een bezwaarschrift kan indienen tegen een 

belastingaanslag gericht tegen de vennootschap.  

4.3.2.2 Kenbaarheid 

232. Die ommekeer komt niet ter sprake in het arrest. De publicatie ervan op Juridat en 

beide cassatierechtspraakreeksen gaat gepaard met een voetnoot die de teneur van de 

andersluidende conclusie meegeeft, maar waarin de ommekeer niet tot uitdrukking komt. 

Het jaarverslag spreekt daarentegen onomwonden van een wijziging.1127 Het arrest kreeg 

twee annotaties die, alhoewel ze de ommekeer niet als dusdanig benoemen, de evolutie van 

de cassatierechtspraak in verband met artikel 366 WIB 1992 wel duidelijk aangeven.1128 

4.3.2.3 Motief 

233. Arrest en jaarverslag zwijgen over de redenen van deze koerswijziging. Een voetnoot 

bij de publicatie van het arrest in Pasicrisie en Arresten Cassatie onthult evenwel impliciet 

de redenen voor de ommekeer door aan te geven op welke cassatierechtspraak de 

                                                 
1122 Arbitragehof 24 september 2003, nr. 124/2003, www.const-court.be.  
1123 Het jaarverslag verwijst naar het handboek van Raoul Delcercq. R. DECLERCQ, Beginselen van 

strafrechtspleging Antwerpen, Kluwer, 1999. 
1124 Cass. 3 december 2003, P.02.0828.F, www.juridat.be. 
1125 Cass. 16 september 2004, F.03.0063.F, www.juridat.be. 
1126 Zie Cass. 19 mei 1995, F.93.0019.N, www.juridat.be; Cass. 1 december 1995, F.95.0044.F, 

www.juridat.be. 
1127 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2004, 68. 
1128 W. DEFOOR, (noot onder Cass. 16 september 2004), De fiscale koerier 2004, (655) 665; M. MAUS, 

"Het fiscaal bezwaarrecht van derden" (noot onder Cass. 16 september 2004), Tijdschrift voor Fiscaal Recht 

2005, (679) 679. 
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andersluidende (niet-gepubliceerde) conclusie van advocaat-generaal André Henkes zich 

baseerde en, wat belangrijker is, welke sindsdien tussengekomen gebeurtenissen de 

advocaat-generaal niet relevant achtte. De voetnoot brengt op die wijze ter kennis dat deze 

wijziging het gevolg is van een langere evolutie, die aanving met een arrest van het 

Arbitragehof dat de interpretatie van artikel 366 WIB 1992 (zoals voorgestaan door het Hof 

van Cassatie in zijn arresten van 1995) strijdig achtte met artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet.1129 De wetgever paste als reactie op deze rechtspraak de wetsbepaling aan, door 

aan iedere echtgenoot op wiens goederen een aanslag kan worden ingekohierd een 

bezwaarrecht toe te kennen.1130 Een cassatiearrest uit 2002 ligt in dezelfde lijn.1131 Het 

arrest van 2004 paste deze principes buiten de huwelijkscontext toe en maakte zo duidelijk 

dat elke derde die tot de betaling van een belasting kan worden gehouden, een bezwaarrecht 

heeft. De ommekeer in dit arrest was dus de onvermijdelijke conclusie van een door het 

Arbitragehof ingezette evolutie. 

4.3.3 Cass. 20 juni 2005 

4.3.3.1 Inhoud 

234. Het arrest van 20 juni 20051132 behandelde de persoonlijke aansprakelijkheid van een 

orgaan van een vennootschap bij culpa in contrahendo. De statutaire en de feitelijke 

zaakvoerder van een handelsvennootschap verzwegen informatie tijdens de 

onderhandelingen voor de overdracht van een handelsfonds. De tegenpartij leed schade en 

stelde een vordering in gestoeld op de aquiliaanse aansprakelijkheid op grond van culpa in 

contrahendo, gericht tegen zowel de vennootschap als haar organen. Het bestreden arrest 

stelde dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor een aquiliaanse fout begaan 

door een van zijn organen in de regel de persoonlijke aansprakelijkheid van die organen 

niet uitsluit, aangezien die aansprakelijkheden naast elkaar bestaan. Het Hof van Cassatie 

verwierp het cassatiemiddel dat hiertegen opkwam en gaf daarbij duidelijk aan dat de 

aansprakelijkheid van de rechtspersoon en die van haar orgaan gelijktijdig bestaan. Het 

cassatiehof kwam aldus terug op de leer van zijn arrest van 16 februari 2001,1133 dat in een 

gelijkaardig geval de aansprakelijkheid van het orgaan uitsloot. Enkel wanneer het orgaan 

in de uitvoering van zijn mandaat een misdrijf beging, of, volgens de eerste advocaat-

generaal, de vennootschapswetgeving of statuten overtrad, bracht hij volgens die leer zijn 

persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang. Door aldus te beslissen, sloot het Hof terug 

aan bij zijn rechtspraak van voor 2001.1134 

                                                 
1129 Arbitragehof 27 juni 1996, nr. 39/1996, www.const-court.be. 
1130 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, BS 27 maart 1999. De wetgever 

wijzigde in dezelfde beweging de term belastingplichtige in artikel 366 WIB 1992 naar belastingschuldige.  
1131 Cass. 27 juni 2002, C.00.0427.N, www.juridat.be. Het Hof deed hierin uitspraak over een geschil waar 

de oude versie van artikel 366 WIB nog aan de orde was en besliste in lijn met het arrest van het Arbitragehof 

en de nieuwe wetgeving. 
1132 Cass. 20 juni 2005, C.03.0105.F, www.juridat.be.  
1133 Cass. 16 februari 2001, C.99.0477.N, www.juridat.be.  
1134 Cass. 17 juni 1982, AR 6556, www.juridat.be; Cass. 27 oktober 1982, AR 2463, www.juridat.be; Cass. 

29 juni 1989, AR 8384, www.juridat.be. 
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4.3.3.2 Kenbaarheid 

235. De ommekeer blijkt niet uit het arrest. Toenmalig eerste advocaat-generaal Jean-

François Leclercq verdedigt in zijn andersluidende conclusie de leer van het arrest van 16 

februari 2001. Uit de lectuur van deze conclusie valt dus op te maken dat het Hof op dat 

arrest terugkwam. Die ommekeer erkent het cassatiehof ook in zijn jaarverslag.1135 Van de 

vele annotaties die bij dit arrest verschenen, benoemen quasi alle auteurs die koerswijziging 

in duidelijke bewoordingen.1136 Slechts één auteur meent dat dit cassatiearrest aansluit bij 

een aan de gang zijnde evolutie en geen breuk met het verleden betekent.1137 

4.3.3.3 Motief 

236. Het Hof verschaft op geen enkele wijze inzicht in de redenen die aan deze ommekeer 

ten grondslag liggen. Uit de annotaties valt af te leiden dat het arrest van 16 februari 2001 

in de doctrine uiteenlopende interpretaties had gekregen1138 en hevig onder vuur had 

gelegen.1139 Door te beslissen tot de bestaanbaarheid van de buitencontractuele 

aansprakelijkheid van de vennootschap en die van haar organen, sloot het Hof zich aan bij 

een belangrijke stroming in de doctrine.1140 Het is dus wellicht de afwezigheid van 

rechtsvrede die aan de oorsprong ligt van dit omgaan. 

4.3.4 Cass. 22 september 2005 

4.3.4.1 Inhoud 

237. In zijn arrest van 22 september 20051141 wijzigde het Hof van Cassatie in voltallige 

zitting zijn rechtspraak omtrent de verwijzing van de zaak na vernietiging wegens 

schending van een bevoegdheidsregel. Een geschil tussen twee kooplieden werd in beroep 

                                                 
1135 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2005, 27. 
1136 I. BLOCKX en E. JANSSENS, "De saga van de buitencontractuele aansprakelijkheid van organen van 

een vennootschap" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2005, (1552) 1252-

1256; G. GATHEM, "La responsabilité extracontractuelle des dirigeants de société après l’arrêt de la Cour 

de cassation du 20 juin 2005: deux responsables valent mieux qu’un!" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Le 

droit des affairs - het ondernemingsrecht 2005, (344) 344-347; Y. DE CORDT, "Chronique d’une valse-

hésitation: la responsabilité aquilienne des organes de société" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Revue 

pratique des sociétés civiles et commerciales 2005, (194) 194-242; A. COIBION, "Responsabilité 

extracontractuelle des administrateurs ou gérants: retour à une interprétation orthodoxe de la théorie de 

l’organe" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2006, (421) 421-425; M.-

A. DELVAUX, "Une saga passionnante: la responsabilité aquilienne des organes d’une société commerciale" 

(noot onder Cass. 20 juni 2005), Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales 2006, 

(95) 95-103; C. DALCQ, (noot onder Cass. 20 juni 2005), Revue générale des assurances et des 

responsabilités 2006, (nr. 14106) nr.14106; B. DUBUISSON, "Réflexions sur la théorie de l'organe en droit 

de la responsabilité" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Revue pratique des sociétés civiles et commerciales 

2010, (198) 198-213. 
1137 L. BIHAIN, "Responsabilités des dirigeants de sociétés à l'égard des tiers: pas d'immunité de principe en 

faveur des organes de sociétés", Journal des Tribunaux 2006, (421) 421-427. 
1138 I. BLOCKX en E. JANSSENS, "De saga van de buitencontractuele aansprakelijkheid van organen van 

een vennootschap" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2005, (1552) 1555-

1556. 
1139 A. COIBION, "Responsabilité extracontractuelle des administrateurs ou gérants: retour à une 

interprétation orthodoxe de la théorie de l’organe" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Tijdschrift voor Belgisch 

Handelsrecht 2006, (421) 421. 
1140 G. GATHEM, "La responsabilité extracontractuelle des dirigeants de société après l’arrêt de la Cour de 

cassation du 20 juin 2005: deux responsables valent mieux qu’un!" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Le droit 

des affairs - het ondernemingsrecht 2005, (344) 346. 
1141 Cass. 22 september 2005, C.03.0427.N, Arresten Cassatie 2005, 1719. 
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voor de rechtbank van eerste aanleg gebracht. De eiseres in cassatie had de exceptie van 

onbevoegdheid niet opgeworpen voor de appelrechters, maar argumenteerde dat de 

rechtbank van eerste aanleg haar bevoegdheid ambtshalve had moeten onderzoeken. 

Vaststaande cassatierechtspraak1142 gaf de eiseres gelijk: het nu opgeheven artikel 577, 

tweede lid Ger.W. duidde de rechtbank van koophandel aan als de bevoegde appelrechter, 

en de volheid van bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg (artikel 568 Ger.W.) 

speelt enkel in eerste aanleg.1143 Dat het Hof het bestreden vonnis zou vernietigen, was 

evident. Belangrijker was evenwel de vraag naar welke rechtbank het Hof nadien de zaak 

zou verwijzen. Volgens gevestigde cassatierechtspraak1144 past het Hof in dergelijke vallen 

artikel 1110 Ger.W. toe en verwijst het de zaak naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg 

van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing heeft gewezen. Artikel 660, eerste 

lid Ger.W., dat stelt dat iedere beslissing betreffende de bevoegdheid de zaak zo nodig 

verwijst naar de bevoegde rechter die zij aanwijst, is volgens deze rechtspraak alleen van 

toepassing op het Hof van Cassatie wanneer het een beslissing van de 

arrondissementsrechtbank verbreekt.1145 Toegepast op deze casus, leidde deze doctrine dus 

tot een verwijzing naar de rechtbank van eerste aanleg, die zich daarop onbevoegd zou 

moeten verklaren. Het Hof stapte af van deze praktijk en verwees de zaak na vernietiging 

ex artikel 660, eerste lid Ger.W. onmiddellijk naar de bevoegde rechter, namelijk de 

rechtbank van koophandel (thans ondernemingsrechtbank).1146 

4.3.4.2 Kenbaarheid 

238. Dat het Hof omgaat, blijkt niet uit het arrest maar volgt wel uit de conclusie van 

advocaat-generaal Marc Timperman. Het jaarverslag geeft subtiel aan dat het Hof in zijn 

arrest van 22 september 2005 zijn rechtspraak wijzigde.1147 Drie noten bespraken het arrest, 

waarvan twee de ommekeer expliciet duidden.1148 

                                                 
1142 Zie o.a. Cass. 15 februari 1999, C.98.0055.F, www.juridat.be; Cass. 7 september 2000, C.99.0514.F, 

www.juridat.be. 
1143 Cass. 22 september 2005, C.03.0427.N, Arresten Cassatie 2005, concl. M. Timperman, 1720. Jean 

Laenens is van mening dat de appelbevoegdheid van de rechtbank van koophandel niet exclusief is. J. 

LAENENS, "De appelbevoegdheid van de rechtbanken" (noot onder Cass. 22 september 2005), Rechtskundig 

Weekblad 2005-06, (1343) 1343.  
1144 Cass. 7 november 1997, C.96.0352.F, www.juridat.be; Cass. 15 februari 1999, C.98.0055.F, 

www.juridat.be. 
1145 G. CLOSSET-MARCHAL, "Après cassation d’une décision sur la compétence: à qui renvoyer?", Journal 

des Tribunaux 2006, (117) 120. Zie bv. Cass. 13 juni 2003, C.01.0320.N, www.juridat.be. 
1146 Het Hof beging evenwel een materiële vergissing door te verwijzen naar de rechtbank van koophandel te 

Gent, terwijl de bestreden beslissing werd geveld door de rechtbank van eerste aanleg van Oudenaarde. Per 

arrest van 9 december 2005 zette het Hof deze verschrijving recht door de zaak te verwijzen naar de rechtbank 

van koophandel te Oudenaarde (Cass. 9 december 2005, C.05.0516.N, www.juridat.be). Een later arrest 

bevestigde de nieuwe interpretatie van artikel 660, eerste lid Ger.W. Zie Cass. 6 februari 2009, C.07.0341.N, 

www.juridat.be. 
1147 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2005, 88-90. In het jaarverslag stelt het Hof dat zijn rechtspraak in 

gelijkaardige gevallen vroeger geen toepassing maakte van artikel 660, eerste lid Ger.W. De bijdrage van 

referendaris Amélie Meulder in het jaarverslag van 2014 stelt expliciet dat dit arrest een kentering inhield. A. 

MEULDER, "De wet van 10 april 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek betreffende de procedure 

voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure: capita selecta" in HOF VAN CASSATIE (ed.), 

Jaarverslag, 2014, 154. 
1148 G. CLOSSET-MARCHAL, "Après cassation d’une décision sur la compétence: à qui renvoyer?", Journal 

des Tribunaux 2006, (117) 120-121; J. LAENENS, "De appelbevoegdheid van de rechtbanken" (noot onder 
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4.3.4.3 Motief 

239. De redenen achter de ommekeer vallen niet uit het arrest af te leiden. Het jaarverslag 

en de conclusie van advocaat-generaal Marc Timperman, op wiens uitnodiging het Hof 

omging, bieden wel een inkijk in de beweegredenen van het Hof: overwegingen van 

proceseconomische aard deden het Hof tot toepassing van artikel 660, eerste lid Ger.W. 

besluiten.1149  

4.3.5 Cass. 22 februari 2006 

4.3.5.1 Inhoud 

240. De raadkamer kan bij de verwijzing van een inverdenkinggestelde naar de 

correctionele rechtbank met toepassing van artikel 26 §3 van de wet op de voorlopige 

hechtenis1150 een afzonderlijke beschikking nemen tot handhaving van de voorlopige 

hechtenis. Tegen die beschikking staat geen hoger beroep open (artikel 30), maar artikel 

27, §1 verleent de mogelijkheid om de voorlopige vrijlating te vragen. Is een cassatieberoep 

tegen die afzonderlijke beschikking ontvankelijk? Het cassatiearrest van 22 februari 

20061151 beantwoordt deze vraag negatief. Immers, artikel 31 van die wet omvat de regels 

omtrent het cassatieberoep tegen de beslissingen inzake voorlopige hechtenis en laat de 

mogelijkheid van een cassatieberoep tegen de afzonderlijke beschikking onvermeld. In een 

arrest van 30 december 19971152 had het Hof nochtans geoordeeld dat tegen de 

afzonderlijke beschikking wél een cassatieberoep openstaat. Toen beschouwde het Hof die 

afzonderlijke beschikking als een eindbeslissing in laatste aanleg waartegen krachtens de 

artikelen 407 en 416 Sv. cassatieberoep openstaat. In het arrest van 22 februari 2006 verlaat 

het Hof die zienswijze en verklaart het een dergelijk cassatieberoep niet ontvankelijk.1153 

4.3.5.2 Kenbaarheid 

241. Het arrest geeft niet aan dat het Hof omgaat. De gelijkluidende conclusie van 

advocaat-generaal Raymond Loop werd niet gepubliceerd. Een voetnoot bij de weergave 

van het arrest in Pasicrisie en Arresten Cassatie geeft wel aan dat het arrest onverenigbaar 

is met een eerdere beslissing. Het jaarverslag van het Hof spreekt onomwonden van een 

herziening.1154 De enige annotatie die bij het arrest verscheen, van de hand van procureur-

generaal Marc De Swaef, maakt dit ook duidelijk.1155 

                                                 
Cass. 22 september 2005), Rechtskundig Weekblad 2005-06, (1343) 1343. De annotatie van Karen Broeckx 

spitst zich toe op de appelbevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg en gaat voorbij aan de 

verwijzingsproblematiek (K. BROECKX, "Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep: 

ambtshalve onderzoek van de materiële bevoegdheid verplicht" (noot onder Cass. 9 december 2005), 

Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht 2006, (152) 152). Gilberte Closset-Marchal is het overigens niet 

met deze rechtspraakwijziging eens, zie G. CLOSSET-MARCHAL, "Après cassation d’une décision sur la 

compétence: à qui renvoyer?", Journal des Tribunaux 2006, (117) 120-121. 
1149 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2005, 89. Cass. 22 september 2005, C.03.0427.N, Arresten Cassatie 

2005, concl. M. Timperman, 1721. 
1150 Wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis, BS 14 augustus 1990. 
1151 Cass. 22 februari 2006, P.06.0270.F, www.juridat.be. 
1152 Cass. 30 december 1997, P.97.1690.N, Arresten Cassatie 1997, 1437. 
1153 Dat is volgens het Hof niet in strijd met de bepalingen van het EVRM. Zie Cass. 8 december 2010, 

P.10.1892.F, www.juridat.be. 
1154 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 87-88. 
1155 M. DE SWAEF, (noot onder Cass. 22 februari 2006), Nullum Crimen 2007, (138) 138-139. 
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4.3.5.3 Motief 

242. De redenen voor de ommekeer worden noch in het arrest, noch in het jaarverslag 

uiteengezet. Marc De Swaef verwijst in zijn annotatie naar de bijzonder kritische voetnoot 

die zijn voorganger Eliane Liekendael schreef bij de beslissing van 30 december 1997.1156 

Waarschijlijk wilde het cassatiehof de weinig doordachte beslissing van 1997 rechtzetten. 

Nochtans was de doctrine gevestigd in de zin van die eerdere beslissing, wat Marc De 

Swaef ook benadrukt.1157 

4.3.6 Cass 21 april 2006 

4.3.6.1 Inhoud 

243. Het arrest van 21 april 20061158 behandelt de samenloop van een vergoedingspensioen 

met een schadevergoeding op basis van het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Een 

beroepsmilitair was het slachtoffer van een ongeval, waarop de overheid hem een 

vergoedingspensioen uitkeerde. De militair vorderde daarnaast van de verzekeraar van de 

aansprakelijke de integrale vergoeding van zijn schade op grond van de artikelen 1382 en 

1383 BW. Het Brusselse hof van beroep kende de vordering toe in navolging van de 

cassatierechtspraak die stelde dat behalve wanneer de schadeveroorzaker een staatsorgaan 

is, het vergoedingspensioen niet wordt toegerekend op de aan de militair of zijn 

nabestaanden verschuldigde schadeloosstelling.1159 Het Hof wijzigde met het arrest van 21 

april 2006 die rechtspraak, door te beslissen dat zowel het vergoedingspensioen als de 

gemeenrechtelijke schadevergoeding eenzelfde schade vergoeden. Cumulatie zou met 

andere woorden tot gevolg hebben dat de gelaedeerde militair twee keer vergoed wordt 

voor dezelfde schade, waardoor hij zich in een betere positie zou bevinden dan wanneer het 

ongeval niet had plaatsgevonden. Het vergoedingspensioen moet daarom worden 

aangerekend op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. 

4.3.6.2 Kenbaarheid 

244. Deze rechtspraakwijziging blijkt opnieuw niet uit de eigenlijke beslissing van het Hof. 

Er is geen verklarende voetnoot in Pasicrisie of Arresten Cassatie, en het arrest kreeg ook 

geen annotatie in de rechtsleer. Alleen het jaarverslag1160 en de conclusie van advocaat-

generaal met opdracht Philippe de Koster maken duidelijk dat het Hof met dit arrest 

omging. Die laatste nodigde het Hof daartoe expliciet uit. 

4.3.6.3 Motief 

245. De conclusie van de advocaat-generaal met opdracht biedt een inkijk in de redenen 

die het Hof tot een ommekeer bewogen. Philippe de Koster nodigt het Hof uit tot een 

koerswijziging vertrekkend vanuit het principe dat de schadeloosstelling niet de verrijking 

                                                 
1156 Cass. 30 december 1997, P.97.1690.N, Arresten Cassatie 1997, 1437-1440. 
1157 M. DE SWAEF, (noot onder Cass. 22 februari 2006), Nullum Crimen 2007, (138) 139.  
1158 Cass. 21 april 2006, C.02.0018.F, Pasicrisie 2006, 899. Het jaarverslag kent het arrest telkens een 

verkeerde datum toe, namelijk 10 februari 2006. 
1159 Cass. 11 maart 1968, Arresten Cassatie 1968, 921; Cass. 24 oktober 1978, Arresten Cassatie 1978-79, 

212; Cass. 11 april 1989, Arresten Cassatie 1988-89, 902. 
1160 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 124.  
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van de gelaedeerde persoon mag inhouden.1161 Hij belicht evoluties in de rechtspraak van 

het Hof in dicht aanleunende materies en de rechtspraak van het Arbitragehof. Uit een 

analyse van de toen recente cassatierechtspraak leidt de advocaat-generaal af dat wanneer 

twee schadevergoedingen een gelijkaardige juridische oorzaak hebben of eenzelfde schade 

vergoeden, de cumulatie ervan niet toegelaten is.1162 Hij stelt vast dat het 

vergoedingspensioen en de gemeenrechtelijke schadeloosstelling eenzelfde schade 

vergoeden. Het Hof volgt hem daarin, en brengt aldus zijn rechtspraak in lijn met die van 

het Arbitragehof, dat al eerder het schadeloosstellende karakter van het 

vergoedingspensioen had vastgesteld.1163  

4.3.7 Cass. 23 juni 2006 

4.3.7.1 Inhoud 

246. Het arrest van 23 juni 2006 snijdt de problematiek aan van het vertrekpunt van een 

vervaltermijn.1164 De verweerder in cassatie voerde de niet-ontvankelijkheid aan van het 

cassatieberoep dat op de griffie werd neergelegd op 11 maart 2005, aangezien de bestreden 

beslissing aan de eiser ter kennis was gebracht via een aangetekende brief op 10 december 

2004 en artikel 388, tweede lid WIB 1992 vooropstelde dat het cassatieberoep ter griffie 

moet worden afgegeven binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

kennisgeving van de beslissing. Op dat moment hing het Hof de verzendtheorie aan,1165 die 

inhoudt dat de kennisgeving geschiedt op de datum van afgifte van de brief bij de 

postdiensten. Toepassing van deze theorie zou in casu de niet-ontvankelijkheid van het 

cassatieberoep met zich mee brengen. In zijn arrest van 23 juni 2006 verliet het Hof 

evenwel deze theorie en koos het voor een middenweg tussen de verzend- en ontvangstleer, 

door te stellen dat een kennisgeving bij aangetekende brief geacht wordt geschied te zijn 

de eerste werkdag die volgt op de dag van de afgifte van de brief ter post. Die oplossing 

combineert de zekerheid van een traceerbare datum met de mogelijkheid van een effectieve 

kennisname.  

4.3.7.2 Kenbaarheid 

247. Uit het arrest blijkt niet dat het Hof met deze beslissing afstand neemt van zijn eerdere 

rechtspraak. Lectuur van de conclusie van advocaat-generaal André Henkes of van het 

jaarverslag1166 leert dat wel. De enige noot die bij het arrest verscheen identificeert en 

kadert de ommekeer.1167 

                                                 
1161 Cass. 21 april 2006, C.02.0018.F, Pasicrisie 2006, concl. Ph. De Koster, 899-907. Het jaarverslag verwijst 

ook naar omkeringen in gelijkaardige materies. HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 125, voetnoot 60.  
1162 Cass. 21 april 2006, C.02.0018.F, Pasicrisie 2006, concl. Ph. De Koster, 903.  
1163 Arbitragehof 14 oktober 1997, nr. 58/1997, www.const-court.be; Arbitragehof 24 juni 2003, nr. 58/2003, 

www.const-court.be. 
1164 Cass. 23 juni 2006, F.05.0021.F, Pasicrisie 2006, 1497. 
1165 Cass. 9 december 1996, S.96.0098.N, www.juridat.be; Cass. 20 februari 1998, F.96.0127.F, 

www.juridat.be; Cass. 26 november 2004, C.03.0498.N, www.juridat.be. 
1166 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 75. 
1167 J.-F. VAN DROOGHENBROECK, "Yalta pour la notification" (noot bij Cass. 23 juni 2006), Journal 

des Tribunaux 2006, (679) 679. 
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4.3.7.3 Motief 

248. Opnieuw moet de reden voor deze ommekeer in de rechtspraak van het Arbitragehof 

worden gevonden. Daarnaast wijst de advocaat-generaal in zijn conclusie op een zekere 

onvrede in de rechtsleer omtrent de volgehouden verzendtheorie in de 

cassatierechtspraak.1168 Met zijn arrest van 17 december 2003 bestempelde het 

Arbitragehof de verzendtheorie in het kader van de verzending van een gerechtsbrief als 

ongrondwettelijk.1169 Het Hof van Cassatie schaarde zich nadien niet achter die rechtspraak, 

want in zijn arrest van 26 november 2004 volhardde het Hof in de verzendtheorie.1170 Het 

Arbitragehof besliste nadien nogmaals tot de onverenigbaarheid van de verzendtheorie met 

de Grondwet,1171 waarna de wetgever ingreep. De wet van 13 december 20051172 

verankerde de ontvangsttheorie met het nieuwe artikel 53bis Ger.W. In het geschil waarin 

het cassatieberoep was ingesteld, was deze wetsbepaling evenwel niet van toepassing. 

Geconfronteerd met enerzijds de keuze van de wetgever voor de ontvangsttheorie en 

anderzijds de herhaaldelijke veroordeling door het Arbitragehof van de verzendtheorie, kon 

het cassatiehof moeilijk anders dan zijn rechtspraak bij te stellen. Net als de wetgever deed 

in artikel 53bis, 2° Ger.W., maakt het Hof daarbij een combinatie van de verzend- en 

ontvangsttheorie. 

4.3.8 Cass. 29 september 2006 

4.3.8.1 Inhoud 

249. Met zijn arrest van 29 september 20061173 wijzigde het Hof de voorwaarden van het 

samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid die het 

hanteerde sinds het stuwadoorsarrest van 7 december 1973.1174 Volgens de leer van het 

stuwadoorsarrest moeten zowel fout als schade vreemd zijn aan de contractuele verbintenis, 

wil een quasi-delictuele vordering mogelijk zijn tussen contractpartijen. Het Hof 

versoepelde in dit arrest deze leer door niet langer te eisen dat de fout vreemd is aan het 

contract: wanneer de fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de contractuele 

                                                 
1168 Cass. 23 juni 2006, F.05.0021.F, Pasicrisie 2006, concl. A. Henkes, 1498. 
1169 Arbitragehof 17 december 2003, nr. 170/2003, www.const-court.be. 
1170 Cass. 26 november 2004, C.03.0498.N, www.juridat.be. In het verleden was het Hof nochtans ook voor 

de ontvangsttheorie gewonnen, zie Cass. 6 oktober 1983, Pasicrisie 1984, I, 136. 
1171 Arbitragehof 16 november 2005, nr. 166/2005, www.const-court.be. 
1172 Wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op 

tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling, BS 21 december 2005. 
1173 Cass. 29 september 2006, C.03.0502.N, www.juridat.be. Omdat dit arrest slechts twee woorden toevoegt 

aan het samenloopverbod zoals vervat in het stuwadoorsarrest, kan de vraag worden gesteld of het hier wel 

een ommekeer betreft. In zijn jaarverslag geeft het Hof slechts aan dat het een wijziging aanbrengt aan de 

traditionele voorwaarden voor de samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 

(HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 55). De toevoeging van twee woorden gaat evenwel verder dan 

een eenvoudige herformulering of precisering: Ingrid Boone noemt het arrest een nieuwe mijlpaal (I. 

BOONE, "Samenloop contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid verfijnd" (noot onder Cass. 29 

september 2006), Nieuw Juridisch Weekblad 2006, (946) 947. Aloïs Van Oevelen heeft het over een 

koerswijziging (A. VAN OEVELEN, "De samenloop van contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie" (noot onder Cass. 29 

september 2006), Rechtskundig Weekblad 2006-07, (1718) 1718). Om die reden werd dit arrest opgenomen 

in de analyse.  
1174 Cass. 7 december 1973, Arresten Cassatie 1974, 395. Het Hof bevestigde die leer nadien in enkele 

arresten. Zie Cass. 23 mei 1997, C.95.0053.N, www.juridat.be; Cass. 21 juni 2002, C.00.0093.F, 

www.juridat.be. 
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verbintenis, maar ook aan de algemene zorgvuldigheidsplicht, kan de contractant quasi-

delictueel aansprakelijk worden gesteld. Aan de voorwaarden met betrekking tot de schade, 

namelijk dat deze andere dan aan de slechte uitvoering te wijten schade moet zijn, raakte 

het Hof niet.1175  

4.3.8.2 Kenbaarheid 

250. Het arrest geeft niet aan dat het Hof de voorwaarden voor de samenloop tussen 

contractuele en quasi-contractuele samenloop wijzigt. Het jaarverslag doet dat wel,1176 net 

als de drie annotaties die bij het arrest verschenen.1177 De andersluidende conclusie van 

advocaat-generaal Christian Vandewal werd niet gepubliceerd. Die ommezwaai valt enkel 

af te leiden uit het jaarverslag en de annotaties. 

4.3.8.3 Motief 

251. Naar de reden waarom het Hof zijn rechtspraak wijzigde, blijft het gissen. Die 

onduidelijkheid uit zich in de onenigheid tussen de annotatoren met betrekking tot de vraag 

of het Hof met deze beslissing definitief de verfijningsleer omarmde en de 

verdwijningstheorie verliet,1178 of slechts enkele voorzichtige stappen in de richting van die 

eerste zette.1179 Zelfs tussen rechtsgeleerden verbonden aan het cassatiehof is er onenigheid 

omtrent de betekenis van dit arrest.1180 Het jaarverslag houdt het op een versoepeling van 

het samenloopverbod in de richting van de verfijningsleer,1181 maar verduidelijkt niet wat 

het Hof begrijpt onder schade te wijten aan de slechte uitvoering van de overeenkomst. 

Volgens Aloïs Van Oevelen bestond er, na enkele decennia tegenstrubbelingen, vanaf de 

jaren 1990 in zowel doctrine als rechtspraak een meerderheid voor de 

                                                 
1175 I. BOONE, "Samenloop contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid verfijnd" (noot onder Cass. 

29 september 2006), Nieuw Juridisch Weekblad 2006, (946) 947. 
1176 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 55. 
1177 Dat zijn I. BOONE, "Samenloop contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid verfijnd" (noot onder 

Cass. 29 september 2006), Nieuw Juridisch Weekblad 2006, (946) 946-947; K. VANHOVE, (noot onder 

Cass. 29 september 2006), Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed 2007, (67) 67; A. VAN OEVELEN, 

"De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: een koerswijziging in de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie" (noot onder Cass. 29 september 2006), Rechtskundig Weekblad 2006-

07, (1718) 1718-1721. 
1178 K. VANHOVE, (noot onder Cass. 29 september 2006), Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed 

2007, (67) 67. Zie ook H. BOCKEN, "Daar gaan we weer…? Verfijners, verdwijners en het arrest van het 

Hof van Cassatie van 29 september 2006" in W. PINTENS, A. ALEN, E. DIRIX en P. SENAEVE (eds.), 

Vigilantibus ius scriptum. Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, 43-59; E. DIRIX, 

"Rechterlijk overgangsrecht", Rechtskundig Weekblad 2008-09, (1754) 1756. 

Zie voor een bespreking van beide theorieën A. VAN OEVELEN, "De samenloop van contractuele en 

buitencontractuele aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie" (noot 

onder Cass. 29 september 2006), Rechtskundig Weekblad 2006-07, (1718) 1719. 
1179 I. BOONE, "Samenloop contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid verfijnd" (noot onder Cass. 

29 september 2006), Nieuw Juridisch Weekblad 2006, (946) 947; A. VAN OEVELEN, "De samenloop van 

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie" (noot onder Cass. 29 september 2006), Rechtskundig Weekblad 2006-07, (1718) 1720.  
1180 Volgens raadsheer Eric Dirix koos het Hof “in alle duidelijkheid” voor de verfijningsleer, terwijl 

(toenmalig) referendaris Ingrid Boone daarentegen meent dat men niet met zekerheid kan stellen dat het Hof 

van Cassatie de verfijningsleer integraal aanvaardde. I. BOONE, "Samenloop contractuele en niet-

contractuele aansprakelijkheid verfijnd" (noot onder Cass. 29 september 2006), Nieuw Juridisch Weekblad 

2006, (946) 947; E. DIRIX, "Rechterlijk overgangsrecht", Rechtskundig Weekblad 2008-09, (1754) 1756.  
1181 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 56.  
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verdwijningstheorie,1182 wat het Hof erkent in zijn jaarverslag.1183 Dat het Hof in weerwil 

van een gevestigde rechtsvrede zijn rechtspraak wijzigt en zo onduidelijkheid creëert, 

verbaast. De gegronde redenen die hiervoor moeten bestaan, zijn nergens terug te vinden. 

4.3.9 Cass. 24 juli 2007 

4.3.9.1 Inhoud 

252. Met het arrest van 24 juli 2007,1184 uitgesproken in verenigde kamers,1185 kwam het 

Hof terug op eerdere rechtspraak waarvan de inkt pas droog was. In zijn arrest van 6 juni 

20071186 bepaalde het Hof dat de stukken van betekening van het cassatieberoep tegen een 

vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank moeten worden neergelegd binnen de termijn van 

vijf dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het vonnis, zoals bepaald in artikel 97, §1, 

tweede lid van de wet van 17 mei 2006.1187 Die wetsbepaling vermeldt enkel de memorie, 

maar het Hof redeneerde dat dezelfde termijn naar analogie geldt voor de neerlegging van 

het betekeningsexploot. Enkele weken later, op 24 juli 2007, verandert het Hof het geweer 

van schouder door te stellen dat de termijn waarbinnen het Openbaar Ministerie de akte 

van betekening van het cassatieberoep dient neer te leggen, niet bepaald wordt door 

voornoemd artikel 97 maar wel door het gemeen recht, te weten de artikelen 418 en 420bis, 

eerste lid Sw.1188 In toepassing van die bepalingen moet het betekeningsexploot op de 

griffie worden neergelegd binnen een termijn van twee maanden na inschrijving van de 

zaak op de algemene rol en ten minste acht dagen voor de terechtzitting.  

4.3.9.2 Kenbaarheid 

253. Dit arrest is op het vlak van de kenbaarheid van de rechtspraakwijziging bijzonder, 

omdat het verwijst naar de beslissing van 6 juni 2007 en kort de teneur van deze beslissing 

vermeldt. Een dergelijke bespreking van eerdere cassatierechtspraak is bijzonder zeldzaam. 

De aandachtige lezer van het cassatiearrest zal dankzij die vermelding opmerken dat de 

beslissing van 24 juli 2007 onverenigbaar is met de aangehaalde beslissing van 6 juni van 

hetzelfde jaar. De lectuur van het arrest laat op die manier weinig aan de verbeelding over: 

de lezer kent het leerstuk dat verlaten werd en het arrest dat er de veruitwendiging van is. 

Met deze handelswijze gaat het Hof – zo zegt het zelf – uitdrukkelijk om.1189  

                                                 
1182 A. VAN OEVELEN, "De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: een 

koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie" (noot onder Cass. 29 september 2006), 

Rechtskundig Weekblad 2006-07, (1718) 1721. 
1183 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 56. 
1184 Cass. 24 juli 2007, P.07.0959.N, Arresten Cassatie 2007, 1516. 
1185 Het Hof zetelde in verenigde kamers ingevolge het oude artikel 1119 Ger.W. 
1186 Cass. 6 juni 2007, P.07.0689.F, www.juridat.be. 
1187 Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en 

de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, BS 15 juni 2006. 
1188 Beide wetsbepalingen werden grondig gewijzigd respectievelijk opgeheven met de wet van 14 februari 

2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27 februari 2014. 

Sindsdien bepaalt artikel 427, tweede lid Sv. dat het betekeningsexploot moet worden ingediend binnen de 

termijn voorzien in artikel 429 Sv. 
1189 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2007, 93. 
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Dat dit omgaan evenwel niet zo duidelijk is als het Hof voorhoudt, blijkt uit het feit dat alle 

annotatoren eraan voorbij gingen.1190 De grond van de zaak was de vraag of de 

strafuitvoeringsrechtbank een rechtbank is en vonnissen uitspreekt in de zin van artikel 149 

van de Grondwet, wat de principiële openbaarheid van de terechtzittingen zou inhouden. 

Het Hof beantwoordde deze vraag in verenigde kamers positief. De drie noten die over dit 

arrest geschreven werden, behandelden louter dit aspect en negeren de “uitdrukkelijke” en 

bijzonder snelle wijziging van de cassatierechtspraak.  

4.3.9.3 Motief 

254. Waarom het Hof zo snel zijn rechtspraak wijzigde, blijkt niet uit het arrest. Ook het 

jaarverslag verschaft daarover geen uitleg. De eensluidende conclusie van advocaat-

generaal Dirk Thijs argumenteert wel waarom de gemeenrechtelijke termijnen van 

toepassing zijn, maar verwijst slechts eenmaal naar het eerdere arrest van 6 juni 2007 en 

zwijgt voor het overige over die beslissing.1191 Gelet op het korte tijdsverloop tussen de 

twee beslissingen, kwam het Hof wellicht tot het besef dat het in zijn eerder arrest weinig 

doordacht te werk was gegaan. De uitzonderlijke vermelding van die eerdere beslissing in 

het wijzigende arrest, doet tot eenzelfde conclusie besluiten. De koerswijziging zet dus een 

manifeste vergissing recht, wat het Hof met deze verwijzing duidelijk wou maken. 

4.3.10 Cass. 7 april 2008 

4.3.10.1 Inhoud 

255. Het arrest van 7 april 20081192 had betrekking op het nu opgeheven artikel 82, §3 van 

de arbeidsovereenkomstenwet,1193 dat bepaalde dat de duur van een opzeggingstermijn 

vastgesteld wordt hetzij bij overeenkomst, ten vroegste op het ogenblik waarop de 

opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. In het verleden oordeelde het Hof dat 

deze bepaling dwingend was in het voordeel van beide partijen.1194 Het arrest van 7 april 

2008 keert op die rechtspraak terug door te poneren dat deze bepaling alleen dwingend is 

in het voordeel van de werknemer.1195 De werkgever kan dus niet de nietigheid opwerpen 

van een overeenkomst die aan de opzegging voorafging.1196  

                                                 
1190 Het gaat om de volgende annotaties: A. MASSET, "La publicité du prononcé des jugements du tribunal 

de l’application des peines: l’impossible solution?" (noot onder Cass. 24 juli 2007), Jurisprudence de Liège, 

Mons et Bruxelles 2007, (1503) 1503-1507; E. BREWAEYS, "Vonnis strafuitvoeringsrechtbank is 

openbaar", De Juristenkrant 2007, afl. 159, (9) 9; F. MEERSSCHAUT, "s.n.", Tijdschrift voor publiekrecht 

en bestuurswetenschappen 2008, (445) 445. 
1191 Cass. 24 juli 2007, P.07.0959.N, Arresten Cassatie 2007, concl. D. Thijs, 1517. 
1192 Cass. 7 april 2008, S.07.0098.F, Pasicrisie 2008, 829.  
1193 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978. Deze bepaling werd 

opgeheven door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen 

arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 

december 2013. 
1194 Zie o.a. Cass. 10 januari 1983, Arresten Cassatie 1982-83, 601; Cass. 24 september 1990, Arresten 

Cassatie 1990-91, 72; Cass. 12 oktober 1998, S.97.0122.F, Arresten Cassatie 1998, 954. Zie ook M. 

RIGAUX en B. MERGITS, "Het dwingend karakter van artikel 15, §2, van de gecoördineerde 

bediendenwetten", Rechtskundig Weekblad 1983-84, (1169) 1196-1184. 
1195 In feite knoopte het Hof van Cassatie daardoor terug aan met zijn arrest van 15 februari 1973. Cass. 15 

februari 1973, Arresten Cassatie 1973, 601. 
1196 Een arrest van 9 november 2009 (Cass. 9 november 2009, S.08.0106.F, www.juridat.be) zorgde evenwel 

opnieuw voor onduidelijkheid. Dit arrest had betrekking op artikel 82, §2 Arbeidsovereenkomstenwet. De 
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4.3.10.2 Kenbaarheid 

256. Die onmiskenbare ommekeer in de cassatierechtspraak blijkt eens te meer niet uit het 

arrest zelf. De publicatie ervan op Juridat, in Pasicrisie en in Arresten Cassatie gaat wel 

gepaard met een voetnoot die de ommekeer benoemt.1197 De andersluidende conclusie werd 

niet gepubliceerd. Vier annotaties onthaalden deze ommekeer positief.1198 

4.3.10.3 Motief 

257. Bij uitzondering biedt het Hof een helder inzicht in zijn beweegredenen. Het 

jaarverslag stelt dat de ommekeer te wijten is aan de “opschudding die het aan die eerdere 

rechtspraak ten grondslag liggende idee in de rechtsleer had veroorzaakt”.1199 Omdat de 

vorige rechtspraak geen rechtsvrede had teweeg gebracht, moest ze wijken. 

4.3.11 Cass. 15 oktober 2009 

4.3.11.1 Inhoud 

258. In het arrest van 15 oktober 20091200 kwam het Hof in verenigde kamers1201 bijzonder 

snel terug op zijn eerdere rechtspraak. In een arrest van 8 juni 20091202 had het Hof 

uitspraak gedaan over een attributieconflict in de zin van artikel 33 van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State.1203 De Raad van State oordeelde in een geschil zonder 

rechtsmacht te zijn. Tegen die beslissing tekende de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 

auteur van de aangevochten administratieve rechtshandelingen, cassatieberoep aan. Dat 

                                                 
bestreden beslissing, die dateerde van voor de ommekeer in 2008, verklaarde dat de bepalingen van paragraaf 

twee bilateraal dwingend zijn, naar analogie met de bepalingen van paragraaf drie, geïnterpreteerd conform 

de toen geldende cassatierechtspraak. Het Hof verbrak omwille van een foutieve toepassing van artikel 83, 

§2 Arbeidsovereenkomstenwet, en gaf daarbij niet aan of artikel 82, §2 Arbeidsovereenkomstenwet enkel 

dwingend is ten voordele van de werknemer, net als de derde paragraaf ingevolge het arrest van 2008. Deze 

omissie, die cassatietechnisch verantwoord is, creëert een onduidelijkheid. De conclusie van procureur-

generaal Jean-François Leclercq werkt die onduidelijkheid bovendien in de hand. Hij wierp namelijk de vraag 

op of de rechtspraak van het Hof met betrekking tot artikel 83, §3 Arbeidsovereenkomstenwet ook van 

toepassing is op de tweede paragraaf, maar beantwoordde ze niet. Weinig verwonderlijk verscheen nadien 

een artikel in de vakpers dat een terugkeer van het Hof naar zijn rechtspraak van 1983 aankondigde (X, “Hof 

van Cassatie (her)bevestigt rechtspraak over clausules opzeggingstermijn”, 18 december 2009, 

www.hrsquare.be/nl/rechtspraak/hof-van-cassatie-herbevestigt-rechtspraak-over-clausules-

opzeggingstermijn). 
1197 Cass. 7 april 2008, S.07.0098.F, Pasicrisie 2008, 829. 
1198 M. WANTIEZ, "Les clauses sur préavis antérieures au congé" (noot onder Cass. 7 april 2008), Journal 

des Tribunaux de Travail 2008, (209) 209; W. RAUWS, "Kenterende cassatierechtspraak: de overeenkomst 

ten vroegste op het ogenblik van de opzegging" (noot onder Cass. 7 april 2008), Rechtskundig Weekblad 

2009-10, (1343) 1343; C. WANTIEZ, "L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui 

concerne la validité de la fixation d’un préavis de licenciement ou de démission antérieure au congé" (noot 

onder Cass. 7 april 2008), Revue critique de jurisprudence belge 2009, (490) 490-499; V. VANNES, "Le 

caractère impératif de l’article 82 §3: le retour à la raison? Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de 

cassation le 7 avril 2008", Sociale Kronieken 2009, (241) 241. 

Of er hier daadwerkelijk een ommekeer voorligt, werd in andere rechtsleer evenwel betwijfeld. Zie P. DE 

KOSTER, "Het Hof van Cassatie mengt zich in het debat rond ‘aanvaardbare’ ontslagvergoedingen?", 

Journal des Tribunaux de Travail 2008, (329) 329-232. 
1199 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2008, 111. 
1200 Cass. 15 oktober 2009, C.09.0019.N, Arresten Cassatie 2009, 2322. 
1201 Het Hof doet ex artikel 134 Ger.W. in verenigde kamers uitspraak over conflicten van attributie. 
1202 Cass. 8 juni 2009, S.08.0129.N, www.juridat.be. 
1203 Wet van 12 januari 1973 op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, BS 21 maart 1973. 
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beroep was volgens het cassatiehof niet-ontvankelijk wegens een gebrek aan belang in de 

zin van de artikelen 17 en 18 Ger.W.  

Het feitencomplex dat aan het arrest van 15 oktober 2009 ten grondslag lag, was 

gelijkaardig. De advocaat-generaal concludeerde dan ook op basis van het arrest van 8 juni 

2009 tot de niet-ontvankelijkheid. Het Hof volgde dit precedent evenwel niet en gaf een 

ruime interpretatie aan het begrip belang, door te stellen dat de overheid een belang heeft 

om te horen zeggen welke instantie het geschil moet beoordelen, ook wanneer de 

individuele maatregel voorlopig overeind blijft doordat de Raad van State zich zonder 

rechtsmacht heeft verklaard om erover te oordelen. Het Hof komt daarmee terug op de 

stelling die het eerder aanhield. 

4.3.11.2 Kenbaarheid 

259. Het Hof opent zijn arrest met de opmerking dat de advocaat-generaal, conform het 

arrest van 8 juni 2009, ambtshalve opwierp dat het cassatieberoep geen belang vertoont.1204 

De andersluidende conclusie werd niet gepubliceerd.1205 Dergelijke verwijzingen naar de 

strekking van de conclusie zijn hoogst uitzonderlijk, een verwijzing naar rechtspraak is dat 

ook. Het Hof wou de lezer hiermee wellicht wijzen op de rechtspraakommekeer.1206 Het 

Hof grijpt dus terug naar dezelfde methode als deze gebruikt in het arrest van 24 juli 2007, 

die het net als toen bestempelt als een “uitdrukkelijk omgaan”.1207 Maar net als bij die 

beslissing, gaat de rechtsleer grotendeels voorbij aan deze ommekeer.1208  

4.3.11.3 Motief 

260. Het Hof legt niet uit hoe het op enkele maanden tijd tot een diametraal 

tegenovergestelde beslissing kwam. Net zoals bij het arrest van 24 juli 2007, doet de 

verwijzing naar de eerdere beslissing en het korte tijdsverloop vermoeden dat het Hof tot 

het besef kwam dat het eerdere arrest een vergissing was. 

                                                 
1204 Een voetnoot bij de publicatie van het arrest in Pasicrisie en Arresten Cassatie, verwijst ook naar dit 

arrest en het feit dat de advocaat-generaal er zijn conclusie op baseerde. Cass. 15 oktober 2009, C.09.0019.N, 

Arresten Cassatie 2009, 2322.  
1205 Het is bijzonder merkwaardig te moeten vaststellen dat bij de publicatie van het arrest in Journal des 

Tribunaux wel een vrije vertaling van de conclusie van toenmalig advocaat-generaal Dirk Thijs is opgenomen 

alhoewel die noch op Juridat, noch in de twee reeksen cassatierechtspraak werd gepubliceerd. Zie Cass. 15 

oktober 2009, C.09.0019.N, Journal des Tribunaux 2009, 777. 
1206 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 77.  
1207 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 77. Het jaarverslag legt ook uit hoe het Hof dat deed. 
1208 Volgende annotaties gaan niet verder dan een beschrijving van het arrest en besteden geen aandacht aan 

de ommekeer: L. LAVRYSEN, "Rechterlijke toetsing administratieve (vliegtuig-)boetes terug op het juiste 

spoor" (noot onder Cass. 15 oktober 2009), Nieuw Juridisch Weekblad 2009, (817) 817 (dezelfde annotatie 

verscheen onder de publicatie van het arrest in een ander tijdschrift (Tijdschrift voor Strafrecht 2010, 147)); 

F. MEERSSCHAUT, "s.n.", Tijdschrift voor publiekrecht en bestuurswetenschappen 2010, (487) 487. Enkel 

de uitgebreide noot van Sven Boullart vermeldt kort de tegenstelling tussen de arresten van 8 juni en 15 

oktober 2009, zie S. BOULLART, "De oplossing van conflicten van attributie door het Hof van Cassatie" 

(noot onder Cass. 15 oktober 2009), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2013, (1178) 1178-1185. Deze 

annotatie verscheen evenwel pas meer dan vier jaar na de uitspraak van het arrest. 
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4.3.12 Cass. 11 juni 2013 

4.3.12.1 Inhoud 

261.Met zijn arrest van 11 juni 20131209 wijzigde het Hof van Cassatie in voltallige kamer 

een kort voordien ingenomen standpunt in verband met de weigeringsgrond ex artikel 4, 3° 

van de wet betreffende het Europese aanhoudingsbevel.1210 Krachtens deze bepaling moet 

de tenuitvoerlegging van het aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een andere lidstaat 

geweigerd worden wanneer de persoon op wie het betrekking heeft, gelet op zijn leeftijd 

krachtens het Belgische recht nog niet strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor 

de feiten die aan dat bevel ten grondslag liggen. 

In een arrest van 6 februari 20131211 oordeelde het Hof dat artikel 4, 3° wet Europees 

aanhoudingsbevel verwijst naar de strafrechtelijke bekwaamheid die in België op achttien 

jaar ligt. De minderjarige in kwestie was op het moment van de feiten zestien jaar. 

Uithandengeving1212 achtte het Hof niet toepasselijk op de minderjarige die in het 

buitenland en niet in België wordt berecht.1213 De Brusselse kamer van 

inbeschuldigingstelling, waarvan het arrest werd bestreden, had de weigeringsgrond met 

andere woorden correct toegepast en de uitlevering terecht geweigerd. Vier maanden later 

komt het Hof in voltallige kamer op deze rechtspraak terug. Het arrest van 11 juni 2013 

stelt namelijk dat de overlevering van de persoon die op het tijdstip van het feit zestien jaar 

of ouder was voor feiten gekwalificeerd als poging tot doodslag, niet afhankelijk is van een 

beslissing tot uithandengeving, en dat deze persoon strafrechtelijk aansprakelijk kan 

worden gesteld in de zin van artikel 4, 3° van diezelfde wet.1214 De weigeringsgrond vindt 

dus geen toepassing.1215 

4.3.12.2 Kenbaarheid 

262. Hoewel deze beslissing net zoals de arresten van 24 juli 2007 en 15 oktober 2009 

recente rechtspraak bijzonder snel wijzigt, geeft het Hof hiervan in tegenstelling tot die 

arresten geen indicatie in de eigenlijke beslissing. Bij de publicatie van het arrest verscheen 

ook geen verklarende voetnoot. Het jaarverslag spreekt wel heldere taal.1216 Ook de 

gelijkluidende conclusie van advocaat-generaal Marc De Swaef maakt duidelijk dat het Hof 

                                                 
1209 Cass. 11 juni 2013, P.13.0780.N, Arresten Cassatie 2013, 1459. Het jaarverslag hanteert verkeerdelijk de 

datum 19 juni 2013 voor het arrest.  
1210 Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, BS 22 december 2003. 
1211 Cass. 6 februari 2013, P.13.0172.F, www.juridat.be.  
1212 Artikel 57bis wet op de Jeugdbescherming. 
1213 Dat zou anders zijn indien het ten laste gelegde feit een verkeersmisdrijf is. Ingevolge artikel 36bis wet 

op de Jeugdbescherming ligt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor verkeersmisdrijven op zestien jaar. 
1214 Twee arresten bevestigden nadien deze rechtspraak: Cass. 13 april 2016, P.16.0429.F, www.juridat.be en 

Cass. 11 mei 2016, P.16.0545.F, www.juridat.be. 
1215 Het Hof koppelde hiermee terug naar zijn eerdere rechtspraak. In een arrest van 23 augustus 2006 had het 

Hof geoordeeld dat de vervolging en veroordeling in het buitenland van een minderjarige ouder dan 16 niet 

in strijd is met de Belgische internationale openbare orde. Het Hof baseerde die zienswijze toen ook op de 

mogelijkheid van uithandengeving die in het Belgische recht bestaat. In deze zaak was de wet op het Europees 

aanhoudingsbevel nog niet van toepassing maar wel het Europees Verdrag van 13 december 1957 betreffende 

uitlevering (BS 22 november 1997) en de uitleveringswet van 15 maart 1874 (BS 17 maart 1874). Deze 

instrumenten kenden geen uitdrukkelijke weigeringsgrond gebaseerd op leeftijd. Zie Cass. Cass. 23 augustus 

2006, P.06.1119.N, www.juridat.be. 
1216 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2013, 50. 
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omgaat.1217 Hij zet omstandig de redenen uiteen waarom de weigeringsgrond geen 

toepassing kan vinden. Ook de rechtsleer pikte de snelle rechtspraakwijziging op.1218 

4.3.12.3 Motief 

263. Noch in het arrest noch in het jaarverslag wordt uitgelegd welke omstandigheden het 

Hof ertoe gebracht hebben zijn rechtspraak te wijzigen. De conclusie maakt evenwel 

duidelijk dat de beslissing van 6 februari 2013 om zowel juridische als beleidsredenen niet 

vol te houden was en geeft die redenen uitgebreid weer. In voltallige kamer komt het Hof 

daarom op die verkeerde beslissing terug. 

4.3.13 Cass. 11 september 2014 

4.3.13.1 Inhoud 

264. In zijn arrest van 11 september 20141219 wijzigde het Hof zijn interpretatie van artikel 

44, eerste lid WIB 19641220 inzake aftrekbare beroepskosten. Sinds 2001 hield het Hof vol 

dat de uitgaven van een handelsvennootschap slechts als aftrekbare beroepskosten kunnen 

worden beschouwd wanneer deze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, wat wil 

zeggen dat ze noodzakelijkerwijze betrekking hebben op haar maatschappelijke 

activiteit.1221 In zijn arrest van 11 september 2014 liet het Hof deze causaliteitsvoorwaarde 

vallen.1222 Volgens dit cassatiearrest is voor de aftrek van beroepskosten voldoende dat ze 

                                                 
1217 Cass. 11 juni 2013, P.13.0780.N, Arresten Cassatie 2013, concl. M. De Swaef, 1460. 
1218 Zie S. HESPEL, "Jeugdsanctierecht over de grenzen heen (2): een wispelturig Hof van Cassatie" (noot 

onder Cass. 11 juni 2013), Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten 2013, (298) 298; C. CLAEYS en T. 

DECAIGNY, "Overlevering van minderjarigen (on)afhankelijk van de uithandengeving?", De Juristenkrant 

2013, afl. 273, (6) 6; C. CLAEYS en T. DECAIGNY, "La remise de mineurs (ne) dépend-elle (pas) du 

dessaisissement?" (noot onder Cass. 11 juni 2013), Journal du droit des jeunes 2013, (33) 33.  
1219 Cass. 11 september 2014, F.13.0053.F, www.juridat.be. 
1220 Wetboek van Inkomstenbelasting, BS 10 april 1964. De tegenhanger in het WIB 1992 is artikel 49. 
1221 Cass. 18 januari 2001, F.99.0114.F, www.juridat.be; Cass. 19 juni 2003, F.01.0066.F, www.juridat.be; 

Cass. 12 december 2003, F.99.0080.F, Fiscale jurisprudentie 2004, 425; Cass. 9 november 2007, 

C.06.0251.F, www.juridat.be; Cass. 12 juni 2009, F.07.0083.N, www.juridat.be; Cass. 16 oktober 2009, 

F.08.0021.F, www.juridat.be. Het Grondwettelijk Hof bevestigde de grondwettelijkheid van deze vaststaande 

cassatierechtspraak in twee arresten (GwH 26 november 2009, nr. 191/2009, www.const-court.be; GwH 16 

september 2010, nr. 103/2010, www.const-court.be). Saillant detail is de overweging in onderdeel B.4. van 

deze quasi identieke arresten dat “de wetgever vermocht in dat opzicht ervan uit te gaan dat het niet was 

verantwoord een fiscaal voordeel toe te kennen aan de personen die aan de vennootschapsbelasting zijn 

onderworpen en kosten doen die losstaan van hun maatschappelijk doel.” Het is niet de wetgever maar wel 

het Hof van Cassatie dat deze voorwaarde heeft ingevoerd, wat blijkt uit het feit dat het cassatiehof er opnieuw 

afstand van kan nemen (P. HEEREN, "Maatschappelijk doel en beroepskosten, Einde van een gedwongen 

huwelijk" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2015, (1364) 1365-1366).  

In zijn arrest van 8 oktober 1957 vernietigde het Hof een arrest van het hof van beroep van Gent net omdat 

het de aftrekbaarheid van beroepskosten had afhankelijk gesteld van een niet bij wet voorziene voorwaarde 

(Cass. 8 oktober 1957, Journal pratique de droit fiscal et financier 1958, 71-74). 
1222 Het Hof vermeldde die voorwaarde niet meer bij zijn interpretatie van de bewuste bepaling, daar waar de 

advocaat-generaal dit wel nog deed in zijn conclusie. Het arrest van 4 juni 2015 neemt alle twijfels weg door 

aan te geven dat die voorwaarde niet volgt uit artikel 44, eerste lid WIB 1964. Advocaat-generaal Henkes 

interpreteert dit arrest desondanks eng en houdt voor dat dit arrest niet noodzakelijk een ommekeer inhoudt 

(A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare 

orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 118). Ivan Verougstraete is daarentegen van 

mening dat er wel degelijk een ommekeer plaatsvond (I. VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour 

de cassation" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Journal des Tribunaux 2016, (453) 455). Zie in dit verband 

ook S. GNEDASJ, "Negentig jaar cassatierechtspraak inzake kostenaftrek", Algemeen fiscaal tijdschrift 2016, 

(5) 74 en 82. 
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tijdens het belastbare tijdperk gemaakt of gedragen werden om belastbare inkomsten te 

verkrijgen of te behouden. 

4.3.13.2 Kenbaarheid 

265. Het arrest van 11 september 2014 is bijzonder. In tegenstelling tot de overige 

geanalyseerde arresten, komt deze beslissing niet in het jaarverslag van 2014 aan bod. 

Volgens de gehanteerde onderzoeksmethode hoort dit arrest dus niet thuis in deze analyse. 

Het Hof vermeldt bij de bespreking van het arrest van 4 juni 20151223 in het jaarverslag van 

2015 evenwel dat die beslissing een bevestiging inhoudt van de ommekeer ingezet met het 

arrest van 11 september 2014.1224 Om die reden figureert deze beslissing toch in het 

onderzoek. Dat het arrest van 11 september 2014 wel degelijk een ommekeer inhoudt, 

bevestigt de conclusie van eerste advocaat-generaal André Henkes bij het arrest van 4 juni 

20151225 en een voetnoot onder de publicatie van die beslissing in de publicatiekanalen van 

de cassatierechtspraak.1226 

Het jaarverslag bespreekt het arrest van 11 september 2014 evenwel niet, noch vermeldt 

een voetnoot in Pasicrisie of Arresten Cassatie dat deze beslissing een ommekeer was. Pas 

met het arrest van 4 juni 2015 wordt duidelijk dat het Hof bijna een jaar voordien 

omging.1227 De rechtsleer pikte deze ommekeer dan ook niet1228 of slechts laat op,1229 of 

interpreteerde het arrest van 4 juni 2015 eerder dan dat van 11 september 2014 als de 

beslissing waarmee het Hof zijn rechtspraak wijzigde.1230 

4.3.13.3 Motief 

266. Het Hof verduidelijkt niet waarom het zijn koers wijzigde. De andersluidende 

conclusie biedt ook geen informatie. De rechtspraak die het Hof sinds 2001 voorstond, 

                                                 
1223 Cass. 4 juni 2015, F.14.0165.F, www.juridat.be. Een tweede cassatiearrest van dezelfde datum heeft 

eenzelfde strekking, zie Cass. 4 juni 2015, F.14.0185.F-F.14.0189.F, Pasicrisie 2015, 1477. 
1224 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2005, 62.  
1225 Cass. 4 juni 2015, F.14.0185.F-F.14.0189.F, Pasicrisie 2015, concl. A. Henkes, 1484-1485. 
1226 Zie Cass. 4 juni 2015, F.14.0185.F-F.14.0189.F, Pasicrisie 2015, 1478. Daarin is sprake van een 

“belangrijke ommekeer”. 
1227 Van dit arrest van 4 juni 2015 zegt Claude Parmentier, gewezen sectievoorzitter in het Hof, dat de kennis 

van de ommekeer zoals die uit het arrest blijkt slechts openstaat voor “une poignée d’initiés”. C. 

PARMENTIER, "Du nouveau en matière de frais professionnels fiscalement déductibles" (noot onder Cass. 

4 juni 2015), Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2015, (1507) 1508.  
1228 Bv. X, "Stand van zaken in de FBB-dossiers" (noot onder Cass. 11 september 2014), Tijdschrift voor 

Fiscaal Recht 2015, (250) 250. 

Svjatoslav Gnedasj kwam tot eenzelfde vaststelling. S. GNEDASJ, "Negentig jaar cassatierechtspraak inzake 

kostenaftrek", Algemeen fiscaal tijdschrift 2016, (5) 81, inzonderheid voetnoot 549. 
1229 In een noot onder de cassatiearresten van 4 en 12 juni 2015 vermeldt Frédéric Magnus het arrest van 11 

september 2014 als een impliciete ommekeer van de vorige rechtspraak. Ivan Verougstraete doet hetzelfde in 

een noot onder het arrest van 12 juni 2015. In het licht van deze arresten is dergelijke vaststelling evenwel 

niet verwonderlijk, zeker omdat het Hof intussen had aangegeven dat het zijn rechtspraak had gewijzigd met 

het arrest van 11 september 2014. Beide auteurs verwijzen ook naar de conclusie van advocaat-generaal 

Henkes onder het arrest van 4 juni 2015 waarin hij de ommekeer in 2014 plaatst. F. MAGNUS, "L’objet 

social comme critère de limitation à la déduction des frais professionnels. Regularité et opportunité?", 

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap - Revue pratique des sociétés 2016, (144) 156; I. 

VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Journal 

des Tribunaux 2016, (453) 454. 
1230 C. PARMENTIER, "Du nouveau en matière de frais professionnels fiscalement déductibles" (noot onder 

Cass. 4 juni 2015), Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2015, (1507) 1508. 
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werd in de rechtsleer hevig bekritiseerd en leidde tot veel rechtsonzekerheid.1231 De reden 

voor de ommekeer moet wellicht gevonden worden in de niet bereikte rechtsvrede.  

4.3.14 Cass. 12 juni 2015 

4.3.14.1 Inhoud 

267. Het arrest van 12 juni 20151232 is nauw verbonden met de arresten van 11 september 

2014 en 4 juni 2015. In essentie gaat het om dezelfde ommekeer, die het Hof in niet mis te 

verstane bewoordingen bevestigt door te stellen dat uit artikel 44, eerste lid WIB 1964 niet 

volgt dat de aftrek van bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten afhankelijk is van de voorwaarde 

dat zij inherent zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap zoals 

die blijkt uit haar maatschappelijk doel. Voor de slechte verstaander voegt het Hof daar nog 

aan toe, en dat is een primeur, dat het hiermee terugkomt op zijn eerdere rechtspraak. 

4.3.14.2 Kenbaarheid 

268. Voor het eerst1233 geeft het Hof in zijn arrest uitdrukkelijk aan dat het terugkomt op 

zijn eerdere rechtspraak. Die transparantie is ongezien, maar verdient ook nuance. De 

ommekeer vond reeds vroeger plaats, afhankelijk van de interpretatie namelijk op 11 

september 2014 dan wel op 4 juni 2015. Pas op 12 juni 2015 schenkt het Hof klare wijn.1234 

Voor de volledigheid vermeldt ook een voetnoot in Arresten Cassatie en Pasicrisie dat het 

Hof zijn rechtspraak wijzigde.1235 Het arrest en de ongebruikelijke openheid van het Hof 

konden op ruime aandacht rekenen in de rechtsleer1236 en uitzonderlijk ook in de pers1237 

en de politiek.1238  

                                                 
1231 C. PARMENTIER, "Du nouveau en matière de frais professionnels fiscalement déductibles" (noot onder 

Cass. 4 juni 2015), Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2015, (1507) 1509; A. HAELTERMAN, 

Vennootschapsbelasting doorgelicht: een inzichtelijk handboek, Brugge, die Keure, 2015, 114; S. GNEDASJ, 

"Negentig jaar cassatierechtspraak inzake kostenaftrek", Algemeen fiscaal tijdschrift 2016, (5) 80. 
1232 Cass. 12 juni 2015, F.13.0163.N, Arresten Cassatie 2015, 1550. 
1233 A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare 

orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 118. 
1234 Het Hof bevestigde deze rechtspraak enkele dagen later. Zie Cass. 19 juni 2015, F.13.0069.N, onuitg. en 

Cass. 19 juni 2015, F.14.0145.N, onuitg. Geen van beide arresten werd gepubliceerd. 
1235 Zie Cass. 12 juni 2015, F.13.0163.N, Arresten Cassatie 2015, 1550.  
1236 Er verschenen vier noten onder het arrest: S. DE RAEDT, "Het Hof van Cassatie en de aftrekbare 

beroepskosten: over misvattingen en wijziging van opinie" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Nieuw Juridisch 

Weekblad 2016, (164) 164-165; P. HEEREN, "Maatschappelijk doel en beroepskosten, Einde van een 

gedwongen huwelijk" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2015, (1364) 

1364-1368; F. MAGNUS, "L’objet social comme critère de limitation à la déduction des frais professionnels. 

Regularité et opportunité?", Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap - Revue pratique des sociétés 

2016, (144) 144-161; I. VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 

12 juni 2015), Journal des Tribunaux 2016, (453) 453-456. 
1237 Zie voor een bespreking van die persaandacht: A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So 

what? Over de betrekkelijkheid van de openbare orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 

2016, 119-120. 
1238 Volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven interpelleerde de minister van Financiën omtrent de redenen 

van deze koerswijziging van het Hof van Cassatie en de geplande initiatieven om de gevolgen van deze 

rechtspraak in te dijken. De minister gaf in zijn antwoord te kennen dat hij zijn administratie met een 

onderzoek naar de gevolgen van deze cassatierechtspraak had belast. Vr. en Antw. Kamer 2014-15, 6 augustus 

2015, 54/45, 116 (Vr. nr. 507 P. Vanvelthoven). In het plan ter bestrijding van de fiscale fraude van minister 

van Financiën Johan Van Overtveldt verwijst de minister naar de cassatiearresten van 4 en 12 juni 2015. Om 

misbruiken te voorkomen, plant hij een wetgevend initiatief (zie Kabinet minister van Financiën en Fiscale 

Fraudebestrijding, Plan ter bestrijding van de fiscale fraude, 3 december 2015, 
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Die openheid werd gesmaakt, maar riep ook enkele vragen op. Door nadrukkelijk op de 

ommekeer te wijzen, vestigde het Hof tegelijkertijd de aandacht op het ongemotiveerde 

karakter ervan, zowel op het vlak van de ommekeer als van de eigenlijke beslissing. 

Volksvertegenwoordigers Hendrik Vuye en Veerle Wouters laakten in een opiniebijdrage 

in het weekblad Knack dit gebrek aan motivering, dat volgens hen tot uiteenlopende 

interpretaties zou leiden.1239 De annotaties die bij het arrest verschenen, gaven hen gelijk. 

Volgens de maximalistische strekking zijn alle door een vennootschap gemaakte kosten 

fiscaal aftrekbaar, als tegenhanger van het feit dat alle inkomsten van de vennootschap 

belastbare beroepsinkomsten zijn.1240 De minimalistische strekking houdt daarentegen voor 

dat nog steeds moet bewezen zijn dat de uitgaven gedaan werden om belastbare inkomsten 

te verkrijgen of te behouden, zoals artikel 49 WIB 1992 stipuleert.1241 Binnen die laatste 

strekking zijn er dan nog diegenen die stellen dat het Hof met deze rechtspraak feitelijk 

niets veranderde,1242 waar anderen volhouden dat het causaliteitscriterium, te weten de 

voorwaarde dat de kosten moeten betrekking hebben op de maatschappelijke activiteit, 

definitief werd verlaten1243. Enkele bijkomende zinnen in de desbetreffende 

cassatiearresten hadden deze verwarring kunnen voorkomen.  

4.3.14.3 Motief 

269. Het Hof gaat niet zo ver dat het in zijn arrest de kentering motiveert. Bij de arresten 

van 11 september 2014 en 12 juni 2015 concludeerde het parket bij het Hof met verwijzing 

naar en in lijn met de oude rechtspraak van het Hof.1244 De lectuur daarvan brengt dus geen 

verduidelijking. Advocaat-generaal Henkes verwoordt het als volgt: “Het is moeilijk in te 

schatten wat het Hof ertoe gebracht heeft om op zijn vroegere rechtspraak terug te komen. 

Eventueel een gebrek aan juridische vrede, waaronder ook in eigen rangen”?1245 De redenen 

die de ommekeer van 11 september 2014 staafden, verklaren wellicht deze beslissing. 

                                                 
www.vanovertveldt.belgium.be/sites/default/files/articles/Plan%20ter%20bestrijding%20van%20de%20fisc

ale%20fraude_2015.pdf, 8). 
1239 H. VUYE en V. WOUTERS, "Beroepskosten XXL: de U-bocht van het Hof van Cassatie", Knack 24 juli 

2015. De aankondiging in de opiniebijdrage dat beide parlementsleden een wetgevend initiatief zouden 

nemen “om te komen tot een afdoende motivering van de cassatiearresten”, werd vooralsnog niet opgevolgd. 
1240 Zie voor een bespreking J. VAN DYCK, "Hoe nieuwste cassatierechtspraak over beroepskosten juist 

interpreteren?", Fiscoloog 2015, afl. 1447, (1) 1. 
1241 Zie bv. Antwerpen 22 september 2015, 2014/AR/276, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, 410. 
1242 S. VAN CROMBRUGGE, "Cassatierechtspraak over beroepskosten: minder spectaculair dan ze lijkt", 

Fiscoloog 2015, afl. 1438, (1) 1; S. DE RAEDT, "Het Hof van Cassatie en de aftrekbare beroepskosten: over 

misvattingen en wijziging van opinie" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Nieuw Juridisch Weekblad 2016, 

(164) 164. In mindere mate ook P. HEEREN, "Maatschappelijk doel en beroepskosten, Einde van een 

gedwongen huwelijk" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2015, (1364) 

1364-1368. 
1243 S. GNEDASJ, "Kostenaftrek: Cassatie ontmantelt de bom van artikel 49", Fiscale Actualiteit 2018, afl. 

27, (1) 1-8; W. DEFOOR, "Vastgoed en vennootschap: opent het Hof van Cassatie de deuren voor fiscale 

optimalisatie?", Notarieel en fiscaal maandblad 2015, (290) 290-295; F. MAGNUS, "L’objet social comme 

critère de limitation à la déduction des frais professionnels. Regularité et opportunité?", Tijdschrift voor 

rechtspersoon en vennootschap - Revue pratique des sociétés 2016, (144) 144-161; I. VEROUGSTRAETE, 

"Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Journal des Tribunaux 2016, 

(453) 453-456. 
1244 Cass. 12 juni 2015, F.13.0163.N, Arresten Cassatie 2015, concl. D. Thijs, 1551. 
1245 A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare 

orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 118. 
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4.3.15 Cass. 29 september 2016 

4.3.15.1 Inhoud 

270. Het arrest van 29 september 20161246 heeft betrekking op de kwalificatie van 

vermogensuitkeringen door een Franse gemeenrechtelijke immobiliënvennootschap aan 

een Belgische fiscale verblijfhouder. Artikel 3, §1 van het dubbelbelastingverdrag tussen 

Frankrijk en België van 19641247 bepaalt dat inkomsten uit onroerende goederen slechts 

belastbaar zijn in de Verdragsluitende Staat waar die goederen zijn gelegen. Artikel 19, A, 

§2 voorziet een corresponderende belastingvrijstelling in de andere staat. Artikel 3, §2 stelt 

dat het begrip “onroerend goed” wordt bepaald volgens de wetten van de Verdragsluitende 

Staat waar het betreffende goed is gelegen.  

In artikel 2 van het slotprotocol stelt Frankrijk dat de maatschappelijke rechten in het bezit 

van de vennoten of aandeelhouders van de Franse sociétés civiles immobilières 

d’attribution onroerende goederen zijn. De overeenkomst zwijgt over de sociétés civiles 

immobilières de droit commun. De vermogensuitkeringen van de deelgerechtigden van 

zo’n vennootschap beschouwt de Franse fiscus als een onroerend inkomen.1248 In december 

2004 oordeelde het Belgische cassatiehof dat die vermogensuitkeringen kwalificeren als 

onroerende inkomsten in de zin van artikel 3, §1 van het verdrag en dus in België vrijgesteld 

zijn van belastingen op grond van artikel 19, A, §2 van het verdrag.1249 De fiscus heeft zich 

nooit bij deze zienswijze neergelegd.1250 Met zijn arrest van 29 september 2016 komt het 

Hof op deze rechtspraak terug. Volgens het cassatiehof zijn de maatschappelijke rechten 

van de leden van de vastgoedvennootschap naar Frans recht geen onroerende goederen in 

de zin van artikel 3, §1. Het dubbelbelastingverdrag belet de belastingheffing in België dus 

niet.  

4.3.15.2 Kenbaarheid 

271. Het arrest behoudt het stilzwijgen over de ommekeer. Ook de andersluidende 

conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes en de voetnoot in Pasicrisie en Arresten 

Cassatie bieden geen enkele indicatie in die zin, al wijst de conclusie wel op het arrest van 

4 december 2004.1251 Het omgaan van het Hof blijkt dus enkel uit het jaarverslag.1252 De 

drie annotaties die bij dit arrest verschenen, maken duidelijk dat het cassatiehof het geweer 

van schouder veranderde.1253 

                                                 
1246 Cass. 29 september 2016, F.14.0006.F, Pasicrisie 2016, 1837. 
1247 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbel belasting en tot 

regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, goedgekeurd 

bij wet van 14 april 1965, BS 24 juni 1965. 
1248 D. BECKERS, "Inkomsten uit een Franse SCI: Cassatie steunt fiscus" (noot onder Cass. 29 september 

2016), Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017, (362) 364. 
1249 Cass. 2 december 2004, F.03.0006.F, www.juridat.be. 
1250 D. BECKERS, "Inkomsten uit een Franse SCI: Cassatie steunt fiscus" (noot onder Cass. 29 september 

2016), Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017, (362) 366. 
1251 Cass. 29 september 2016, F.14.0006.F, Pasicrisie 2016, concl. A. Henkes, 1839. 
1252 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2016, 52-53.  
1253 D. BECKERS, "Inkomsten uit een Franse SCI: Cassatie steunt fiscus" (noot onder Cass. 29 september 

2016), Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017, (362) 362-372; C. BUYSSE, "Inkomsten van Franse ‘SCI’: slaat 

Cassatie nieuwe weg in?", Fiscoloog 2016, afl. 1494, (11) 11; A. LACOURT, "S.C.I. françaises: la Cour de 
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4.3.15.3 Motief 

272. De redenen voor de ommekeer zijn niet bekend. Dorien Beckers wijst erop dat de leer 

van het arrest uit 2004 op de instemming van de meerderheid van de feitenrechters en de 

rechtsleer kon rekenen,1254 wat de afwezigheid van enige redengeving nog frappanter 

maakt.  

4.3.16 Cass. 3 april 2017 

4.3.16.1 Inhoud 

273. Het cassatiearrest van 3 april 20171255 beslechtte een discussie die zo oud is als het 

Burgerlijk Wetboek.1256 Artikel 887, tweede lid en artikel 888, eerste lid BW laten 

deelgenoten toe om tegen een verdeling op te komen wegens benadeling voor meer dan een 

vierde, ook wanneer die verdeling bij dading geschiedt. Artikel 2052 van het zelfde 

wetboek bepaalt evenwel dat partijen niet tegen een dading kunnen opkomen wegens 

benadeling. Twee strekkingen pogen deze ogenschijnlijke tegenstelling te verzoenen. Een 

restrictieve interpretatie bepaalt dat alleen tegen gesimuleerde dadingen kan worden 

opgekomen wegens benadeling. Dergelijke dading voldoet niet aan de voorwaarden die 

artikel 2044 BW stelt, namelijk het maken van wederkerige toegevingen om aan een 

gerezen twistpunt definitief een einde te brengen. Volgens de extensieve interpretatie zijn 

daarentegen ook reële dadingen vatbaar voor vernietiging wegens benadeling. Het verschil 

tussen beide benaderingen is terug te brengen tot de vraag welk belang meer bescherming 

verdient: de gelijkheid onder deelgenoten of de wilsautonomie van de partijen en de 

stabiliteit van overeenkomsten, in het bijzonder dadingen? 

Aanvankelijk koos het Hof voor de restrictieve interpretatie.1257 Medio twintigste eeuw 

opteerde de cassatierechter voor de extensieve interpretatie,1258 een keuze die ondanks 

kritiek in de rechtsleer1259 en rebellie in de rechtspraak1260 werd bevestigd door het arrest 

van 28 januari 2010.1261 Zeven jaar later keert het Hof terug naar de oorspronkelijk 

gehuldigde restrictieve interpretatie, door te beslissen dat een deelgenoot wegens 

benadeling voor meer dan een vierde kan opkomen tegen een verdeling die ten onrechte als 

                                                 
cassation signe la fin de l’égarement" (noot onder Cass. 29 september 2016), Revue de planification 

patrimoniale belge et internationale 2016, (298) 298-305. 
1254 D. BECKERS, "Inkomsten uit een Franse SCI: Cassatie steunt fiscus" (noot onder Cass. 29 september 

2016), Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017, (362) 371. 
1255 Cass. 3 april 2017, C.15.0508.N, www.juridat.be. 
1256 H. CASMAN, "Le partage transactionnel, stable ou égalitaire avant tout?", Revue du notariat belge 2012, 

(406) 410. 
1257 Cass. Brussel 7 december 1829, Pasicrisie 1829, I, 317; Cass. 10 juli 1862, Pasicrisie 1862, I, 289. Het 

eerste arrest is afkomstig van het Brusselse cassatiegerecht, opgericht in de schoot van het Brusselse hof van 

beroep door het Soeverein Besluit van 9 april 1814 (Pasin. 1813-1815, I, 95). Later kreeg ook het Luikse hof 

van beroep cassatiebevoegdheid toegewezen (Soeverein Besluit van 19 juli 1815, Pasin. 1815, II, 276). 
1258 Cass. 21 oktober 1943, Arresten Cassatie 1944, 5; Cass. 21 november 1946, Arresten Cassatie 1946, 400. 
1259 O.a. H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Brussel, Bruylant, 1946, 1089-1092, nr. 

1474; R. DILLEMANS, M. PUELINCKX-COENE en J. VERSTRAETE, "Overzicht van rechtspraak (1968-

1977), Erfenissen", Tijdschrift voor Privaatrecht 1978, (67) 104-106, nr. 25; M. PUELINCKX-COENE, J. 

VERSTRAETE en N. GEELHAND, "Overzicht van rechtspraak (1988-1995), Erfenissen", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 1997, (133) 311-313, nr. 211.  
1260 Zie de bespreking van rechtspraak die de restrictieve interpretatie aanhangt in H. CASMAN, "Le partage 

transactionnel, stable ou égalitaire avant tout?", Revue du notariat belge 2012, (406) 414-417. 
1261 Cass. 28 januari 2010, C.09.0036.N, www.juridat.be. 
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dading werd gekwalificeerd, maar dat deze mogelijkheid niet openstaat ten aanzien van een 

werkelijke dading, namelijk een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse 

toegevingen doen om de onverdeeldheid te doen ophouden.1262  

4.3.16.2 Kenbaarheid 

274. Net zoals in het arrest van 12 juni 2015, gaf het Hof uitdrukkelijk aan dat het met deze 

beslissing terugkwam op zijn eerdere rechtspraak. Voor de slechte verstaander bevatten 

ook het jaarverslag en een noot bij de weergave van het arrest op Juridat dezelfde 

mededeling. Slechts één van de annotatoren laat de koerswijziging onvermeld.1263  

4.3.16.3 Motief 

275. Het arrest mag dan wel elke onduidelijkheid over het bestaan van de ommekeer 

wegnemen, het verschaft geen uitleg waarom het Hof zijn positie wijzigde. Het jaarverslag 

bewaart op dat punt het stilzwijgen1264 en de conclusie van de advocaat-generaal werd niet 

gepubliceerd. De maatschappelijke context is tussen 2010 en 2017 niet in dergelijke mate 

gewijzigd om een ommezwaai te verklaren. Het arrest van 28 januari 2010 stilde de onvrede 

in doctrine en rechtspraak met de volgehouden cassatielijn niet. Naast de aanhoudende 

kritiek en de moeilijk houdbare tweespalt tussen de gevestigde cassatierechtspraak en het 

arrest van 2012, verklaart wellicht het wetsvoorstel dat op 25 januari 2017 in de Kamer 

werd ingediend1265 de ommekeer. Dit stelde een wijziging van artikel 888 BW voor met de 

bedoeling om de toen geldende cassatierechtspraak buitenspel te plaatsen.1266 Dit 

wetsvoorstel mondde uit in de wet van 31 juli 2017.1267 Artikel 888 lid 3 BW bepaalt 

daardoor sinds 1 september 2018 dat de vordering tot aanvulling niet toegestaan is indien 

                                                 
1262 In 2012 kwam het Hof al tot een gelijkaardig besluit met betrekking tot de regelingsakte in het kader van 

een echtscheiding door onderlinge toestemming die de vorm van een dading aanneemt. Cass. 9 november 

2012, C.12.0146.N, www.juridat.be.  
1263 S. BROUWERS, "Over de ‘echte’ en de ‘niet echte’ dading" (noot onder Cass. 3 april 2017), Rechtspraak 

Antwerpen Brussel Gent 2017, (1229) 1229-1231. De zeven andere annotaties die bij het arrest verschenen, 

bespreken die wel. Dat zijn: F. BRULOOT, "Vernietiging van een dading tot verdeling wegens benadeling" 

(noot onder Cass. 3 april 2017), Nieuw Juridisch Weekblad 2017, (653) 653-654; S. MOSSELMANS, "Enkel 

gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een 

vierde" (noot onder Cass. 3 april 2017,), Tijdschrift voor familierecht 2017, (184) 184-189; N. 

PORTUGAELS, "De saga van de transactionele verdelingen: rechtsbescherming vs. rechtszekerheid", De 

Juristenkrant 2017, afl. 349, (4) 4; N. PORTUGAELS, "Vernietiging van een dading die een einde maakt 

aan een onverdeeldheid wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en 

rechtsbescherming", Notarieel en fiscaal maandblad 2017, (163) 163-171; D. STERCKX, "La transaction-

partage consacrée comme pacte de stabilité" (noot onder Cass. 3 april 2017), Revue du notariat belge 2017, 

(561) 561-563; L. VAN DORPE, (noot onder Cass. 3 april 2017), Tijdschrift voor Gentse rechtspraak 2017, 

(259) 259; J. VERSTRAETE, "Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot 

kan niet opkomen tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde", Tijdschrift 

voor Notarissen 2017, (381) 381-388; V. ZUYLEN, "La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!" 

(noot onder Cass. 3 april 2017), Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2018, (83) 83-93. 
1264 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 27-28. 
1265 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en 

de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr. 54 

2282/1. 
1266 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER et al.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en 

de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, Parl.St. Kamer 2016-2017, nr. 54 

2282/1, 71-72. 
1267 Wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en 

tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake, BS 1 september 2017. 
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de verdeling deel uitmaakt van een dading. Geconfronteerd met deze toekomstige 

wetswijziging en belaagd door decennialange kritiek, wierp het Hof de handdoek in de ring.  

4.3.17 Cass. 11 december 2017 

4.3.17.1 Inhoud 

276. Het cassatiearrest van 11 december 20171268 had betrekking op de vereiste om actief 

naar werk te zoeken als voorwaarde om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Meer 

specifiek betrof deze beslissing de aard van de activeringsovereenkomst die de werkloze 

sluit met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening volgend op een negatieve evaluatie en de 

reikwijdte van de rechterlijke controle op die overeenkomst. Bij niet-naleving van de 

voorwaarden vervat in die overeenkomst kan de uitsluiting van de werkloosheidsuitkering 

volgen.1269 In een arrest van 9 juni 20081270 had het Hof geoordeeld dat de werkloze, eens 

hij de activeringsovereenkomst heeft ondertekend, niet meer kan beweren dat hij voldoende 

inspanningen heeft gedaan om zich in de arbeidsmarkt te integreren of dat de in de 

overeenkomst voorgestelde engagementen niet geschikt of aangepast zouden zijn. 

Verschillende auteurs leidden daaruit af dat het gemeenrechtelijke contractenrecht 

toepasselijk zou zijn op de activeringsovereenkomst.1271 In zijn arrest van 11 december 

2017 weerlegde het Hof die interpretatie. 

Nog in het arrest van 9 juni 2008 had het Hof gesteld dat de rechter die kennis neemt van 

het beroep van de werkloze tegen de beslissing van de directeur van het plaatselijk 

werkloosheidsbureau, het geschikt of aangepast karakter van de voorwaarden vervat in de 

activeringsovereenkomst niet kan beoordelen maar slechts kan nagaan of de werkloze zich 

ernaar gedragen heeft. De cassatierechter kwam op die rechtspraak terug in zijn arrest van 

11 december 2017, door te beslissen dat de rechter een toetsing met volle rechtsmacht 

uitoefent over de beslissing van de directeur.1272 Met betrekking tot de tweede 

activeringsovereenkomst, waarvan de niet-naleving mogelijk resulteert in uitsluiting van 

het recht op werkloosheidsuitkering, mag de rechter volgens het Hof nagaan of de 

overeenkomst werd opgesteld in overleg met de werkloze met naleving van de termijnen, 

de vormvereisten en de regels inzake de evaluatiecriteria en de toegelaten actiekeuzes zoals 

bepaald in de reglementering. Wanneer dat het geval is, gaat de arbeidsrechtbank na in 

welke mate de werkloze zich aan de verbintenissen heeft gehouden die hij heeft aangegaan 

in de activeringsovereenkomst. 

4.3.17.2 Kenbaarheid 

277. Het Hof maakt de ommekeer niet kenbaar in het arrest. Ook uit de gelijkluidende 

conclusie van advocaat-generaal Jean-Marie Genicot blijkt niet dat het Hof voordien een 

                                                 
1268 Cass. 11 december 2017, S.16.0012.F, www.juridat.be. 
1269 Zie het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991, en 

de talrijke latere wijzigingen.  
1270 Cass. 9 juni 2008, S.07.0082.F, www.juridat.be. 
1271 Zie de bespreking en verwijzingen in de conclusie van advocaat-generaal Jean-Marie Génicot (Cass. 11 

december 2017, S.16.0012.F, www.juridat.be, concl. J.-M. Génicot). 
1272 Zie in dezelfde zin Cass. 2 februari 1998, S.97.0099.N, www.juridat.be; Cass. 14 december 1998, 

S.98.0036.N, www.juridat.be; Cass. 6 juni 2016, S.16.0003.F, www.juridat.be. 
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andere positie innam. Omdat het arrest vooralsnog geen annotatie kreeg in de rechtsleer, 

blijkt de koerswijziging enkel uit het jaarverslag van het Hof.1273 

4.3.17.3 Motief 

278. De reden waarom het Hof omging, blijkt niet uit het arrest. De conclusie van de 

advocaat-generaal is op dit vlak wel verduidelijkend. Daaruit blijkt in de eerste plaats dat 

het Hof de onduidelijkheid die was gerezen omtrent de aard van de 

activeringsovereenkomst ingevolge het arrest van 9 juni 2008 wou ophelderen. De 

conclusie doet dit overtuigend, door te stellen dat van een vrije wilsbeschikking geen sprake 

is bij het afsluiten van dergelijke overeenkomst, zodat het gemeen contractenrecht niet van 

toepassing kan zijn. De advocaat-generaal motiveert zijn standpunt omtrent de 

toetsingsbevoegdheid van de rechter uitvoerig. Hij verwijst daarbij naar de aard van de 

controlebevoegdheid van de rechter in een gelijkaardige materie en de relevante 

cassatierechtspraak daaromtrent, en naar nieuwe regelgeving. De wens om de 

cassatierechtspraak op één lijn te krijgen schraagt wellicht deze ommekeer, maar de 

advocaat-generaal verduidelijkt dit niet.  

4.3.18 Cass. 14 december 2017 

4.3.18.1 Inhoud 

279. In zijn arrest van 14 december 2017,1274 oordeelde het Hof in voltallige zitting dat het 

voorwerp van een vordering het feitelijke resultaat is dat de eiser met zijn vordering beoogt. 

In casu hadden eisers in cassatie een aansprakelijkheidsvordering ingesteld tegen de stad 

Tongeren en de provincie Limburg wegens onrechtmatig overheidsoptreden. Wegens 

verjaring was deze vordering niet ontvankelijk. Daarop stelden eisers een vordering in 

tegen hun raadsman, verweerder in cassatie, tot vergoeding van het verlies van de 

schadevergoeding veroorzaakt door diens professionele fout. Het gevorderde bedrag was 

gelijk aan het bedrag oorspronkelijk gevorderd tegen de stad en de provincie. De vordering 

tegen de advocaat werd zowel in eerste aanleg als in hoger beroep afgewezen, omdat het 

causaal verband tussen fout en schade niet vaststond. Het hof van beroep stelde terloops 

dat eisers hun vordering hadden moeten baseren op het verlies van een kans, maar de 

appelrechters weigerden de vordering als dusdanig te herkwalificeren omdat zij meenden 

het voorwerp van de vordering niet ambtshalve te mogen wijzigen.  

In het verleden stelde het Hof dat de rechter het voorwerp van de vordering ambtshalve 

wijzigt en aldus het beschikkingsbeginsel miskent door enerzijds de vordering tot 

schadeloosstelling te verwerpen en anderzijds een schadevergoeding toe te kennen wegens 

verlies van een kans, waar dit laatste niet was gevorderd.1275 In het arrest van 14 december 

2017 oordeelde het Hof daarentegen dat de rechter die gevat is door een vordering tot 

vergoeding van schade ingevolge een niet verworven voordeel of een geleden nadeel, het 

voorwerp van de vordering niet wijzigt wanneer hij een vergoeding toekent voor het verlies 

                                                 
1273 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 102. 
1274 Cass. 14 december 2017, C.16.0296.N, www.juridat.be. 
1275 Cass. 20 februari 2002, P.01.1045.F, www.juridat.be. Zie ook Cass. 2 april 2001, S.00.0147.N, 

www.juridat.be; Cass. 2 december 2004, C.03.0633.F, www.juridat.be. Zie ook A. FETTWEIS, Manuel de 

procédure civile, Luik, ULg. Faculté de droit, d'économie et de sciences sociales 1985, 58-59. 
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van een kans op het verwerven van dit voordeel of het vermijden van dit nadeel. De rechter 

moet daarbij wel steeds het recht van verdediging eerbiedigen. Het Hof definieerde het 

voorwerp van de vordering als het feitelijke resultaat dat de eiser met zijn vordering beoogt 

en koos daarmee voor een feitelijke invulling van het voorwerp van een vordering. 

4.3.18.2 Kenbaarheid 

280. De koerswijziging van het Hof blijkt niet uit het arrest zelf. De andersluidende 

conclusie van advocaat-generaal Henri Vanderlinden verschaft daaromtrent ook geen 

duidelijkheid. Ook in de bespreking van het arrest in het jaarverslag geeft het Hof niet 

duidelijk aan dat het omging. Het Hof vermeldt alleen dat het “voor het eerst” het voorwerp 

van de vordering een feitelijke invulling toekent.1276 De koerswijziging wordt wel vrank 

toegegeven in een andere rubriek van het jaarverslag, waarin de cijfergegevens in civiele 

zaken worden besproken. Daar wordt de beslissing als een “belangrijke ommekeer” 

omschreven.1277 Twee van de vijf annotaties spreken onomwonden van een 

rechtspraakommekeer.1278 Dat gebeurt slechts impliciet1279 of helemaal niet1280 in de andere 

annotaties.1281  

4.3.18.3 Motief 

281. Het Hof motiveert zijn omgaan niet. Omdat de conclusie van het parket andersluidend 

is, biedt die ook geen inzicht in de mogelijke beweegredenen. Ook het jaarverslag blijft stil. 

Wellicht moet dit cassatiearrest gezien worden in de evolutie naar een meer actieve rechter. 

Het cassatiehof gaf in 2005 reeds een feitelijke invulling aan de oorzaak van de 

vordering1282 en liet in 2009 het oorzaakbegrip vallen uit de klassieke taakomschrijving van 

de rechter omdat het inhoudelijk overeenstemde met de vereiste dat de rechter zich enkel 

mag steunen op die elementen die hem regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd.1283 Met 

dit arrest is het voorwerp van de vordering aan de beurt, een ommekeer die enkele auteurs 

                                                 
1276 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 104. 
1277 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 206. 
1278 J. ROGGE, "La perte d’une chance est un dommage indemnisable – Le juge peut évoquer d’office la 

perte sans modifier l’objet de la demande" (noot onder Cass. 14 december 2017), Consilio Manuque 2018, 

(39) 39-42; F. AUVRAY en K. RONSIJN, "Het verlies van een kans en het beschikkingsbeginsel" (noot 

onder Cass. 14 december 2017), Rechtskundig Weekblad 2018-19, (587) 589. 
1279 E. DE KEZEL, "Rechter mag ambtshalve verlies-van-een-kans leer inroepen", De Juristenkrant 2018, 

afl. 364, (7) 7. 
1280 B. MAES en L. VANNECKE, "Schadevergoeding vorderen kan leiden tot de toekenning van een 

vergoeding voor het ambtshalve ingeroepen verlies van een kans zonder wijziging van het voorwerp van de 

vordering" (noot onder Cass. 14 december 2017), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2018, (356) 356-359; 

J. MUYLDERMANS, (noot onder Cass. 14 december 2017), Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering 2018, 

(40) 40. 
1281 Het is opvallend dat deze annotaties enkel ingaan op de kansleer. Raadsheer Bart Wylleman, die deel 

uitmaakte van de zetel in dit arrest, spreekt van een resolute keuze van het Hof voor de feitelijke invulling 

van het voorwerp van de vordering, en geeft daarmee aan dat het leerstuk van dit arrest een ruimer 

toepassingsgebied kent dan de kansleer. Het Hof verwoordt zijn arrest inderdaad ook erg ruim. B. 

WYLLEMAN, "De verplichting van de rechter om ambtshalve rechtsgronden op te werpen" in HOF VAN 

CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2017, 163. 
1282 Cass. 14 april 2005, C.03.0148.F, www.juridat.be. 
1283 Cass. 28 mei 2009, C.06.0248.F, www.juridat.be. 
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reeds toeschreven aan twee arresten uit 2006 en 2007.1284 De feitelijke invulling van het 

voorwerpbegrip was een logische volgende stap in deze evolutie die het Hof nastreeft. 

4.4 Kenbaarheid van de ommekeer: analyse 

282. Uit de studie van deze achttien omkeringen blijkt dat het Hof de wijzigingen van zijn 

rechtspraak op verschillende manieren en via diverse kanalen bekend maakt. Tabel 1 geeft 

voor elk arrest weer via welk medium de ommekeer kenbaar werd gemaakt en de wijze 

waarop: uitdrukkelijk of slechts impliciet. Het aanwijzen van de eerdere beslissing zonder 

daarbij uitdrukkelijk te vermelden dat het Hof de leer van dat arrest verlaat, wordt als een 

impliciete bekendmaking beschouwd.1285 Een conclusie wordt als expliciet aangeduid 

wanneer ze gelijkluidend is en het Hof uitdrukkelijk uitnodigt om zijn rechtspraak te 

wijzigen. De laatste drie kolommen van tabel 1 hebben betrekking op de annotaties, waarbij 

wordt aangegeven hoeveel annotaties er bij het arrest verschenen en na hoeveel dagen sinds 

de uitspraak ze gemiddeld verschenen.1286 

Er is geen lijn te trekken in de wijze waarop het Hof zijn omkeringen kenbaar maakt. Het 

Hof maakt gebruik van verschillende informatiekanalen. De inhoud van de boodschap is 

sterk afhankelijk van het medium. In zijn arresten is het Hof bijzonder summier. 

Kennisname van de ommekeer enkel en alleen dankzij het arrest is door de bank genomen 

enkel weggelegd voor wie thuis is in de rechtsmaterie. Het stilzwijgen van het arrest op dit 

punt wordt soms gecompenseerd door de bekendmaking van de ommezwaai in een 

voetnoot of door een conclusie van het parket die uitnodigt tot omgaan. Dat is echter niet 

steeds het geval. Van de achttien omkeringen maakt het Hof er in zijn arrest, in de conclusie 

of in een voetnoot slechts acht uitdrukkelijk bekend en drie impliciet. De doctrine doet 

beter, met twaalf geïdentificeerde omkeringen op achttien. Zeven omkeringen maakt het 

Hof dus alleen in zijn jaarverslag bekend. Van die zeven pikte de rechtsleer er vier op, 

waardoor er uiteindelijk drie omkeringen zijn die, behalve in het jaarverslag, op geen enkele 

wijze worden kenbaar gemaakt. De theoretische beschouwingen omtrent de wijze waarop 

                                                 
1284 Het gaat meer bepaald om de arresten van 23 oktober 2006 (Cass. 23 oktober 2006, S.05.0010.F, 

www.juridat.be) en 22 januari 2007 (Cass. 22 januari 2007, S.04.0088.N, www.juridat.be). Volgens sommige 

auteurs betekenden beide arresten een spectaculaire rechtspraakommekeer en de consecratie van de feitelijke 

invulling van het voorwerp van de vordering (F. LAGASSE en M. PALUMBO, "Action civile naissant d’un 

délit, délai de prescription et Cour de cassation", Journal des Tribunaux de Travail 2007, (473) 478; R. 

CAPART, "La Cour de cassation consacre la conception factuelle de l’objet de la demande en justice" (noot 

onder Cass. 23 oktober 2006), Revue régionale de droit 2006, (233) 233; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, 

"La requalification judiciaire du contrat et des prétentions qui en découlent" in P. WÉRY en S. STIJNS (eds.), 

De rol van de rechter in het contract, Brugge, die Keure, 2014, 68). 

Contra: W. VAN EECKHOUTTE, "Schuifelen op de rechterstoel. De taak van de rechter in het Belgisch 

privaatrechtelijk procesrecht: een kwestie van moeten of mogen" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen 

2015, Den Haag, BJU, 2015, 272. 
1285 Enkel de conclusie van toenmalig advocaat-generaal Dirk Thijs onder het arrest van 24 juli 2007 wordt 

als impliciet gekwalificeerd: de conclusie haalt de eerdere beslissing aan en motiveert uitvoerig waarom het 

Hof tot een tegenovergesteld besluit moet komen. De conclusie nodigt het Hof evenwel niet uitdrukkelijk uit 

om van koers te veranderen. 
1286 Dit geeft de stand weer op 13 maart 2019. Bij de recentere arresten bestaat de kans dat er nog bijkomende 

annotaties zullen verschijnen. 
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het Hof zijn rechtspraakwijzigingen kenbaar maakt,1287 blijken dus grotendeels overeen te 

stemmen met de praktijk.  

283. Er is evenwel een evolutie merkbaar. In de onderzochte periode heeft het Hof viermaal 

in een arrest aangekondigd dat het omging. De eerste twee keren gebeurde dat impliciet. In 

zijn arresten van 24 juli 20071288 en 15 oktober 20091289 verwees het Hof naar eerdere 

beslissingen. De vergelijking van elk arrest met zijn geciteerde voorganger leert dat ze 

onverenigbaar zijn en dus dat het Hof omging. In beide gevallen noemde het Hof deze 

werkwijze als uitdrukkelijk omgaan,1290 waarmee het naar eigen zeggen de weg opging van 

de Nederlandse Hoge Raad.1291 Deze werkwijze als expliciet omgaan bestempelen, doet 

evenwel de kenmerkende Nederlandse openheid oneer aan.1292 De eerste maal dat het 

cassatiehof wél uitdrukkelijk omging, was met zijn arrest van 12 juni 2015,1293 waarin het 

ondubbelzinnig aangaf: “het Hof komt hiermee terug op zijn vroegere rechtspraak”. Dit 

arrest van de Nederlandstalige sectie was echter eerder een bevestiging van een voordien 

reeds plaatsgevonden ommezwaai door de Franstalige sectie dan een nieuwe ommekeer.1294 

De Nederlandstalige sectie van de eerste kamer herhaalde die formulering in een arrest van 

3 april 2017.1295 Deze werkwijze heeft uiteraard het voordeel van de duidelijkheid: de vraag 

naar het bestaan van een ommekeer wordt overbodig.1296 Interpretatieproblemen op het 

vlak van het bestaan van een ommekeer kunnen zich niet langer stellen. Bovendien is die 

informatie ook onmiddellijk beschikbaar, in tegenstelling tot de bekendmaking in het 

jaarverslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1287 Zie randnr. 201. 
1288 Cass. 24 juli 2007, P.07.0959.N, Arresten Cassatie 2007, 1516. 
1289 Cass. 15 oktober 2009, C.09.0019.N, Arresten Cassatie 2009, 2322. 
1290 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2007, 93; HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 77. 
1291 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2007, 93, voetnoot 28.  
1292 Zie randnr. 350. 
1293 Cass. 12 juni 2015, F.13.0163.N, Arresten Cassatie 2015, 1550. 
1294 I. VEROUGSTRAETE, "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 juni 2015), 

Journal des Tribunaux 2016, (453) 455. Zie randnr. 267 e.v. 
1295 Cass. 3 april 2017, C.15.0508.N, www.juridat.be. 
1296 Zie evenwel Stefaan Van Crombrugge die de betekenis van de ommekeer die het Hof bekende in zijn 

arrest van 12 juni 2015 minimaliseert: S. VAN CROMBRUGGE, "Cassatierechtspraak over beroepskosten: 

minder spectaculair dan ze lijkt", Fiscoloog 2015, afl. 1438, (1) 1. 
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Tabel 1 Bekendmaking van rechtspraakwijziging. Legende: X = expliciet; / = impliciet; - = geen informatie; . = niet 

gepubliceerd. 

 

 

 

 

                                                 
1297 Dit gemiddelde is gebaseerd op de verschijningsdatum van zeven annotaties. Voor de annotatie van 

Marie-Amélie Delvaux was geen enkele datum voorhanden. 
1298 Dit gemiddelde is gebaseerd op de verschijningsdatum van negen annotaties. Voor de annotatie van Luc 

Van Dorpe was geen enkele datum voorhanden.  

Cassatiearrest Jaarverslag Arrest Voetnoot Conclusie Annotatie # annotaties Gem. # dagen 

na arrest 

16 dec. 2003 X - - . . 0  

16 sept. 2004 X - / . X 2 191 

20 juni 2005 X - - - X 8 5451297 

22 sept. 2005 X - - X X 3 196 

21 april 2006 X - - / . 0  

22 feb. 2006 X - X . X 1 403 

23 juni 2006 X - - X X 1 141 

29 sept. 2006 X - - . X 3 163 

24 juli 2007 X / - / - 3 216 

7 april 2008 X - X . X 4 471 

15 okt. 2009 X / / . - 4 482 

11 juni 2013 X - - X X 4 115 

11 sept. 2014 / - - - - 2 232 

12 juni 2015 X X X - X 4 279 

29 sept. 2016 X - - - X 3 130 

3 april 2017 X X . . X 10 1251298 

11 dec. 2017 X - . - . 0  

14 dec. 2017 X - . - X 5 158 
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284. Daarnaast valt uit tabel 1 op te maken dat het voornamelijk de doctrine is die de 

bekendmaking van een rechtspraakwijziging voor zijn rekening neemt. Zij is dus de 

voornaamste kenbron van omkeringen. Dat is een belangrijke vaststelling.1299 Het Hof 

besteedt de bekendmaking van zijn omkeringen in zekere zin uit. Die praktijk is evenwel 

niet zonder gevaar: een statistische analyse toont aan dat de bekendmaking van een 

rechtspraakwijziging door de doctrine niet onafhankelijk is van de expliciete 

bekendmaking ervan in het arrest, de conclusie of een voetnoot (zie tabel 2).1300 Dit levert 

geen onweerlegbaar bewijs dat de kans groter is dat de doctrine een ommekeer oppikt 

wanneer het Hof die uitdrukkelijk belijdt, maar biedt wel een indicatie in die richting. Het 

zou ook logisch zijn: een uitdrukkelijke ommekeer trekt de aandacht. Een halfslachtig 

bekend gemaakte of verzwegen ommekeer verschilt niet van een alledaags cassatiearrest 

en verdwijnt dus in de massa, tenzij voor de oplettende domeinspecialist. Hieruit blijkt dat 

het Hof niet kan vertrouwen op de doctrine om zijn rechtspraakwijzigingen aan het licht te 

brengen, maar dat het zelf inspanningen moet leveren. Wanneer het dat niet doet, bestaat 

de kans dat de koerswijziging enkel uitdrukkelijk uit het jaarverslag zou blijken. Dit is geen 

goede methode om een ommekeer onder een breed publiek te verspreiden. 

285. De annotaties verschijnen met een zekere vertraging na de uitspraak van het arrest. 

Een berekening op basis van de arresten opgenomen in het empirische onderzoek,1301 toont 

aan dat er gemiddeld 197 dagen, of ongeveer zes en en halve maand, verlopen tussen de 

                                                 
1299 Dit werd eerder al in Frankrijk beweerd. Zie O. SALVAT, Le revirement de jurisprudence. Etude 

comparée de droit français et de droit anglais, onuitg. doctoraatsthesis Université de Droit, d'Economie et de 

Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1983, 35 ; M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" 

in D. MACCORMICK en R. SUMMERS (eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, 

Ashgate, 1997, 112; M. LASSER, Judicial Deliberations: a comparative analysis of judicial transparency 

and legitimacy, Oxford, OUP, 2004, 39-46. 
1300 Dit blijkt uit een Fisher’s exact test uitgevoerd op de gegevens vervat in tabel 2. De nulhypothese stelt 

dat de bekendmaking van een omkering in de doctrine onafhankelijk is van de uitdrukkelijke bekendmaking 

daarvan door het Hof in het arrest of door het parket in de conclusie of in een voetnoot. De alternatieve 

hypothese gaat uit van het tegendeel. Uit de test blijkt dat de nulhypothese van onafhankelijkheid moet 

worden verworpen (Fisher’s exact test (n = 18), p = 0,038). Deze test werd uitgevoerd met het softwarepakket 

SPSS versie 25. Alhoewel normaliter percentages worden weergegeven in kruistabellen, is dit hier weinig 

zinvol gelet op de kleine aantallen. 

Impliciete bekendmakingen door het Hof werden hier gelijkgesteld met de afwezigheid van een 

bekendmaking, omdat alleen een uitdrukkelijke bekendmaking de aandacht trekt. Een impliciete 

bekendmaking is vaak te subtiel. 
1301 Niet van elke annotatie is de precieze verschijningsdatum van het tijdschriftnummer bekend. Wel is steeds 

de verschijningsperiode gekend, bv. maart-april 2007. In die gevallen werd steeds de meest gunstige datum 

gekozen voor de berekening. In het voorbeeld is dat dus 1 maart 2007. Eventuele vertragingen in de publicatie 

van een nummer zijn niet te achterhalen, waardoor deze resultaten slechts een indicatie zijn en geen exacte 

wetenschap. Twee annotaties werden niet in de analyse betrokken, omdat er geen datum met relatieve 

zekerheid kon worden bepaald, namelijk deze van Marie-Amélie Delvaux en van Luc Van Dorpe: M.-A. 

DELVAUX, "Une saga passionnante: la responsabilité aquilienne des organes d’une société commerciale" 

(noot onder Cass. 20 juni 2005), Recueil annuel de jurisprudence en droit des sociétés commerciales 2006, 

(95) 95-103 en L. VAN DORPE, (noot onder Cass. 3 april 2017), Tijdschrift voor Gentse rechtspraak 2017, 

(259) 259. 
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datum van uitspraak en de datum van publicatie van een annotatie.1302 De eerste annotatie 

verschijnt gemiddeld na 112 dagen.1303 

 

 

286. Een bekendmaking in de conclusie is geen afdoende compensatie voor het stilzwijgen 

van het arrest. Het parket bij het Hof komt tussen in alle zaken,1304 maar neemt slechts 

zelden een schriftelijke conclusie.1305 De conclusie van de advocaat-generaal wordt daarom 

doorgaans niet gepubliceerd.1306 Dat blijkt uit het empirische onderzoek naar de 

rechtspraakwijzigingen: bij zeven van de achttien arresten werd de conclusie van de 

advocaat-generaal niet gepubliceerd. Als de conclusie wel werd gepubliceerd, is bovendien 

vereist dat de advocaat-generaal vooroploopt op die ommekeer. De publicatie van de 

conclusie en de teneur ervan (tabel 3) zijn onafhankelijk van elkaar.1307 

 

                                                 
1302 De dies a quo werd niet meegeteld, de dies ad quem wel. Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt 

van een online rekenmodule (www.timeanddate.com/date/duration.html). Bij de berekening van de 

gemiddelde duur werden twee uitschieters niet meegeteld: de annotatie van Bernard Dubuisson onder het 

arrest van 20 juni 2005 spant de kroon met 2264 dagen, of meer dan zes jaar vertraging (B. DUBUISSON, 

"Réflexions sur la théorie de l'organe en droit de la responsabilité" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Revue 

pratique des sociétés civiles et commerciales 2010, (198) 198-213). De annotatie van Sven Boullart onder 

het arrest van 7 april 2008 verscheen 1478 dagen of iets meer dan vier jaar na de uitspraak (S. BOULLART, 

"De oplossing van conflicten van attributie door het Hof van Cassatie" (noot onder Cass. 15 oktober 2009), 

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2013, (1178) 1178-1185).  
1303 De annotatie van Christian Buysse onder het arrest van 29 september 2016 verscheen het snelst, i.e. na 

27 dagen. De online publicatie van het tijdschrift Fiscoloog en de wekelijkse frequentie bevordert 

ongetwijfeld de snelheid waarmee uitspraken kunnen worden geannoteerd. C. BUYSSE, "Inkomsten van 

Franse ‘SCI’: slaat Cassatie nieuwe weg in?", Fiscoloog 2016, afl. 1494, (11) 11. 
1304 Artikel 1105, tweede lid Ger.W. 
1305 Het jaarverslag van 2017 geeft weer in welke mate het parket bij het Hof schriftelijke conclusies neerlegt. 

In civiele zaken was dat in 13% van de zaken het geval. In tuchtzaken, sociale en fiscale zaken was dit aantal 

aanzienlijk hoger, met respectievelijk 29, 36 en 48% schriftelijke conclusies. In strafzaken moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen Nederlandstalige en Franstalige zaken. Bij de eerste werd in 1,8% van 

de zaken schriftelijk geconcludeerd, bij de tweede categorie was dit 9,5%. Zie HOF VAN CASSATIE, 

Jaarverslag, 2017, 206-214. 
1306 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 81. I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de 

motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1070; B. 

MAES, "Naar een vernieuwde en versnelde cassatieprocedure" in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE 

GRYSE, B. MAES en K. VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 396. 
1307 De strekking van de conclusie wordt kenbaar gemaakt in de publicatie van het arrest in de Pasicrisie en 

Arresten Cassatie. Een eenvoudige statistische test op (kruis)tabel 3 geeft volgende resultaten. De 

nulhypothese stelt dat de strekking van de conclusie geen invloed heeft op de publicatie ervan. De alternatieve 

hypothese gaat uit van het tegendeel. Uit de statistische test blijkt dat de alternatieve hypothese moet worden 

verworpen (Fisher’s exact test (n = 18), p = 0,367). Deze test werd uitgevoerd met het softwarepakket SPSS 

versie 25. 

 Doctrine maakt bekend Doctrine maakt niet bekend Totaal 

Hof maakt bekend 7 0 7 

Hof maakt niet bekend 5 6 11 

Totaal 12 6 18 

Tabel 2 Expliciete bekendmaking door het Hof (arrest, voetnoot of conclusie) en door de doctrine.  
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287. Volgens enkele intimi kan het bestaan van een omkering worden afgeleid uit de 

formatie waarin het Hof rechtspreekt.1308 De keuze voor een voltallige kamer zou aldus een 

signaalfunctie hebben. Dit moet worden gerelativeerd. Van de achttien onderzochte 

omkeringen werden er dertien geveld door de standaardformatie van vijf raadsheren en 

slechts drie door een voltallige kamer.1309 Twee arresten werden uitgesproken door de 

verenigde kamers. De keuze voor die formatie was niet discretionair.1310 De formatie 

waarin het Hof rechtspreekt is dus geen goede indicatie voor een ommekeer.1311 

4.5 Motieven van de ommekeer: analyse 

288. Om welke redenen beslist het Hof zijn rechtspraak te wijzigen? De eerder geschetste 

theorie aanvaardde drie oorzaken: een wijziging van de maatschappelijke context, de 

afwezigheid van rechtsvrede tussen het Hof en de bodemrechters en het rechtzetten van een 

vergissing.1312 De praktijk bevestigt die theorie. Het is niet eenvoudig om te achterhalen 

welke motieven achter een ommekeer schuilgaan, omdat het arrest daarover zwijgt. 

Verduidelijking is soms te vinden in het jaarverslag of in de conclusie van de advocaat-

generaal, maar dikwijls is het achterhalen van de redenen giswerk. De annotaties vormen 

een bijkomende bron die deze speculatie richting geven. Uit een analyse van de 

onderzochte cassatiearresten kunnen rudimentair vier categorieën worden ontwaard. Elke 

strikte onderverdeling miskent evenwel de veelzijdige realiteit. Een zekere overlapping 

tussen verschillende categorieën is wellicht eerder regel dan uitzondering. Dat is zeker het 

geval bij de arresten van 29 september 2006, 11 september 2014, 12 juni 2015 en 11 

december 2017. Ook factoren inwendig aan het Hof, zoals een grondig gewijzigde 

samenstelling van de zetel of de wens om de interne coherentie over verschillende 

rechtsdomeinen heen te versterken, kunnen wellicht bepaalde herzieningen van de 

rechtspraak verklaren.1313 Een combinatie van zowel externe als interne druk op de oude 

rechtspraak verklaart wellicht de meeste koerswijzigingen.  

Vier categorieën kunnen worden ontwaard. Dat zijn externe gebeurtenissen (4.5.1), het 

uitblijven van rechtsvrede (4.5.2), een gewijzigde sociale context (4.5.3) en het rechtzetten 

van een vergissing (4.5.4). 

                                                 
1308 Zie randnr. 209. 
1309 Dit zijn de arresten van 22 september 2005, 11 juni 2013 en 11 december 2017. Zie randnrs. 237, 261 en 

276. 
1310 Het arrest van 24 juli 2007 werd door de verenigde kamers gewezen ingevolge de dubbele cassatie (artikel 

1119 Ger.W.) en het arrest van 15 oktober 2009 omdat het om een attributieconflict ging (artikel 34 Ger.W.). 
1311 Pascale Deumier deed eenzelfde vaststelling voor de Franse Cour de cassation. P. DEUMIER, "Accès à 

la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. DRAGO et al. (eds.), L'accès au 

juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 95. 
1312 Zie randnr. 198. 
1313 Cfr. A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de 

openbare orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 115. 

 Gepubliceerd Niet-gepubliceerd Totaal 

Gelijkluidend 6 2 8 

Andersluidend 5 5 10 

Totaal 11 7 18 

Tabel 3 Conclusies van het parket bij het Hof van Cassatie 
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4.5.1 Externe gebeurtenissen 

289. Onder invloed van gebeurtenissen die buiten het Hof plaatsvinden, wijzigt het Hof 

soms zijn rechtspraak. Eerder dan de tegenstellingen op de spits te drijven, maakt het Hof 

soms de zienswijze van het Grondwettelijk Hof tot de zijne: viermaal is een koerswijziging 

in de onderzochte cassatierechtspraak te wijten aan een beslissing van het 

Arbitragehof/Grondwettelijk Hof.1314 Dat de visie van het Grondwettelijk Hof geen 

doorslaggevende factor is in de beslissing om al dan niet van koers te wijzigen, blijkt uit 

het feit dat het cassatiehof enerzijds soms het been stijf houdt in weerwil van een arrest van 

dit rechtscollege1315 en anderzijds zijn rechtspraak hervormt ondanks een eerdere 

goedkeuring ervan door het Grondwettelijk Hof.1316 Een (voorgenomen) wetswijziging kan 

ook aan de basis liggen van een ommekeer: bij de arresten van 23 juni 2006 en 3 april 2017 

schaarde het cassatiehof zich achter een toekomstige aanpassing van het wettelijke kader 

die inging tegen de geldende cassatierechtspraak. Naast externe factoren uit de nationale 

context, kan ook Europees wetgevend optreden of Europese rechtspraak een koerswijziging 

noodzaken. Daarvan zijn in het onderzochte staal geen voorbeelden te vinden. 

4.5.2 Uitblijven van rechtsvrede 

290. Het Hof gaat ook om indien zijn eerdere rechtspraak niet tot rechtsvrede heeft geleid. 

In die gevallen poogt het Hof met een nieuwe rechtspraak, geïnspireerd door de kritiek, 

alsnog de rechtseenheid te bewerkstelligen. Volgens procureur-generaal Paul Leclercq 

vestigt de paix judiciaire zich wanneer de rechtspraak van de cassatierechters en de 

feitenrechters gelijk sporen.1317 Uit het onderzochte staal blijkt dat vooral de doctrine van 

belang is in het al dan niet bereiken van de rechtsvrede.1318 Zo verwijst advocaat-generaal 

Henkes in zijn conclusie bij het arrest van 23 juni 2006 naar protest in de rechtsleer1319 en 

duidt het jaarverslag de onvrede in de doctrine aan als oorzaak van de ommekeer in het 

arrest van 7 april 2008.1320 Bij enkele andere arresten is het aannemelijk dat rechtsgeleerde 

kritiek minstens bijdroeg tot de beslissing om de cassatierechtspraak te herzien.1321  

                                                 
1314 Het betreft de arresten van 16 december 2003, 16 september 2004, 21 april 2006 en 23 juni 2006. Zie 

randnrs. 228, 231, 243 en 246. 
1315 Zie randnr. 248. 
1316 Zie randnr. 264, voetnoot 1221. 
1317 Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 64. P. LECLERCQ, "De la Cour de 

cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul Leclercq, 

Brussel, Bruylant, 1953, 74.  
1318 Dit heeft wellicht te maken met het feit dat de feitenrechtspraak onmogelijk voldoende gekend kan zijn 

door het Hof. Net zoals elke jurist, wordt het Hof geconfronteerd met het manke publicatiebeleid van 

rechtspraak in België. Zie daaromtrent randnr. 294. 

Franx stelde vast dat kritiek uit de doctrine ook voor de Hoge Raad vaak een reden is om zijn koers te 

wijzigen. J. FRANX, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 11. 
1319 Zie randnr. 248. 
1320 Zie randnr. 257. 
1321 Dat is onder meer uit de doctrine af te leiden bij de arresten van 20 juni 2005, 11 september 2014, 12 juni 

2015 en 3 april 2017, zie randnrs. 234, 264, 267 en 273. Zie in dezelfde zin I. RORIVE, Le revirement de 

jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 473-474. Wensdenken is hier 

evenwel niet uitgesloten: wanneer de doctrine stelt dat een bepaald cassatieleerstuk fel bekritiseerd werd en 

erna vaststelt dat het Hof zich aanpast aan die kritiek, steken sommige rechtsgeleerde auteurs graag een pluim 

op eigen hoed. 
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Het gegeven dat de meerderheid van de rechtsleer gunstig stond ten aanzien van de 

vaststaande cassatierechtspraak, kon daarentegen niet verhinderen dat het Hof de 

voorwaarden van het samenloopverbod versoepelde.1322 Ook bij de arresten van 22 februari 

2006 en 29 september 2016 wijzigde het Hof zijn rechtspraak tegen de meerderheid van de 

rechtsleer in.1323 Een enkele doctrinebijdrage kan de cassatierechtspraak in een bepaalde 

richting sturen. Zo stipt raadsheer Bart Wylleman de doctorale proefschriften van Jean-

François Van Drooghenbroeck en Benoît Allemeersch aan in verband met de evolutie in de 

cassatierechtspraak omtrent de taak van de rechter.1324  

4.5.3 Gewijzigde sociale context 

291. Gewijzigde maatschappelijke omstandigheden kunnen aanpassingen aan de 

cassatierechtspraak noodzaken.1325 Een rechtsregel die ongewijzigd blijft, krijgt dan een 

nieuwe interpretatie waardoor de regel beter aansluit bij de hedendaagse tijdsgeest op 

maatschappelijk of economisch vlak. Proceseconomische overwegingen dicteerden de 

ommekeer in het arrest van 22 september 2005. De wens om de rechter in het burgerlijk 

proces een actievere rol toe te bedelen, verklaarde de feitelijke invulling van het voorwerp 

van de vordering in het arrest van 14 december 2017. Niet toevallig zijn beide onderwerpen 

een uitdrukking van de wens naar meer efficiëntie in het burgerlijk procesrecht, die de 

laatste jaren in deze rechtstak sterk op de voorgrond is getreden.1326  

4.5.4 Rechtzetten vergissing 

292. Wanneer het Hof te snel spreekt, zet het die fout al even snel weer recht. In weerwil 

van de zienswijze van procureur-generaal Leclercq,1327 is de mogelijkheid om een eerdere 

vergissing recht te zetten voor het eenentwintigste-eeuwse cassatiehof wel voldoende grond 

om zijn rechtspraak te wijzigen.1328 Het rechtzetten van een eerdere fout is niet altijd een 

ommekeer in de eigenlijke zin. In de drie geïdentificeerde gevallen1329 is er geen 

volgehouden rechtspraaklijn die wordt verlaten, maar een enkele beslissing. Het Hof stelde 

vast dat het een rechtsvraag manifest fout had beantwoord en zette die vergissing binnen 

een termijn van enkele maanden recht. In de arresten van 24 juli 2007 en 15 oktober 2009 

                                                 
1322 Zie randnr. 249. 
1323 Zie randnrs. 242 en 272. 
1324 B. WYLLEMAN, "De verplichting van de rechter om ambtshalve rechtsgronden op te werpen" in HOF 

VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2017, 161. 
1325 Dat geldt ook in Nederland, waar de Hoge Raad in zijn arresten uitdrukkelijk de latere rechtsontwikkeling 

of de huidige maatschappelijke opvattingen vermeldt als reden voor zijn omgaan. J. FRANX, De Hoge Raad: 

voorgaan, doorgaan of omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 12. 
1326 Zie onder meer M. STORME, "Pleidooi voor een procesnoodrecht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1980, 

(504) 506; B. DECONINCK, "Actuele tendensen inzake proceseconomie: loyaal procederen in het civiele 

geding vanuit proceseconomisch perspectief" in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Liber Alumnorum 

KULAK als hulde aan prof. dr. Georges Macours, Brugge, die Keure, 2005, 727-743; B. DECONINCK en 

P. TAELMAN, "Rechtsmiddelen moeten efficiënter!", Tijdschrift voor Privaatrecht 2012, (617) 617-662; T. 

DE JAEGER, "Verstorend procesgedrag: doeltreffend sanctioneren voor een efficiënte procesvoering", 

Tijdschrift voor Privaatrecht 2017, (1215) 1215-1281. 
1327 Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 67, voetnoot 1; P. LECLERCQ, "De la Cour 

de cassation" in J. FAURÈS en J. DE MEYER (eds.), La pensée juridique du Procureur général Paul 

Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 74. 
1328 Volgens Rorive’s onderzoek moet de vergissing manifest zijn. I. RORIVE, Le revirement de 

jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 471-472. 
1329 Het betreft de arresten van 24 juli 2007, 15 oktober 2009 en 11 juni 2013. Zie randnrs. 252, 258 en 261. 
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gaf het Hof daarbij een aanwijzing van die ommezwaai door te verwijzen naar de foutieve 

beslissing.1330 Het lijkt erop dat het Hof met die verwijzing enerzijds wel wil aangeven dat 

het een eerdere vergissing rechtzet, maar dat het er anderzijds voor terugdeinst dit al te 

uitdrukkelijk te doen. Het zonder schroom toegeven dat ook een cassatierechter fouten kan 

maken, zou nochtans sieren. 

4.6 Nood aan een breder onderzoek 

293. Dit beknopte onderzoek is hoogstens een eerste verkenning van 

rechtspraakwijzigingen en, breder, praetoriaanse rechtsvorming. Een holistische 

benadering die ook de feitenrechtspraak in de analyse betrekt, is noodzakelijk om deze 

fenomenen volledig in kaart te brengen. Hoe reageren de bodemrechters op een 

koerswijziging van het cassatiehof? Hoe snel wordt gevolg gegeven aan de nieuwe 

rechtspraak? Doet verzet zich voor, en is dit algemeen of lokaal, georganiseerd of slechts 

een randfenomeen? Hoe gaat het cassatiehof om met verzet? Hoe lang blijven praetoriaanse 

regels bestaan? Vindt de vernieuwing van het recht zijn bron in de feitenrechtspraak? 

Bestaat er zoiets als lokale rechtspraak? De beantwoording van deze fundamentele 

onderzoeksvragen vereist een grootschalig empirisch onderzoek geruggesteund door 

geautomatiseerde intelligente tekstanalyse.  

294. In België is er voor dergelijk breed empirisch onderzoek van de rechterlijke macht 

onvoldoende data beschikbaar. De gepubliceerde rechtspraak volstaat niet om een 

representatief onderzoek op uit te voeren. Daarvoor is er immers te weinig 

feitenrechtspraak gepubliceerd.1331 Jaarlijks produceert het Belgische gerecht ongeveer 1,3 

miljoen beslissingen.1332 Schattingen van de verhouding van het jaarlijks aantal 

gepubliceerde beslissingen op het totale aantal rechterlijke beslissingen schommelen tussen 

                                                 
1330 Bij het arrest van 11 juni 2013 was dat niet het geval, al vormt het feit dat de beslissing in voltallige kamer 

werd gewezen een indicatie van die ommezwaai.  
1331 Een verklaring voor deze lage graad van publicatie kan te vinden zijn in het geringe belang dat wordt 

gehecht aan de feitenrechtspraak vanuit het perspectief van de rechtsvinding. In heel veel materies is er 

immers cassatierechtspraak voorhanden, die, zoals supra verdedigd, doorgaans een bestaande consensus 

binnen de feitenrechtspraak uitdrukt. Feitenrechtspraak, en dus ook de publicatie ervan, wint aan belang 

wanneer de cassatierechtspraak niet langer als passend wordt beschouwd of afwezig is omdat het cassatiehof 

zich nog niet over de rechtsvraag heeft kunnen uitspreken. Cfr. A. PINNA, "Filtering applications, number 

of judgements delivered and judicial discourse by Supreme Courts: some thoughts based on the French 

example" in N. HULS, M. ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: 

Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 180. 
1332 H. VAN BOSSUYT, “Toegang tot de rechtspraak en toegankelijke rechtspraak” in A. BOSSUYT, B. 

DECONINCK, E. DIRIX, A. FETTWEIS en E. FORRIER (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, 

Brussel, Larcier, 2011, 109; P. TAELMAN, "Potpourri en de burgerlijke rechtspleging" in W. 

VANBIERVLIET (ed.), De Potpourri-wetten: een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties 

en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen, Brussel, Larcier, 2017, 4.  

Het is moeilijk om een exact getal op het jaarlijkse aantal gerechtelijke beslissingen te kleven. De 

gepubliceerde gerechtelijke statistieken zijn bijzonder moeilijk te doorgronden. Voor bepaalde rechtscolleges 

ontbreken de data van verschillende jaren. Andere keren zijn de data onvolledig of valt niet op te maken of 

verschillende categorieën elkaar al dan niet overlappen. De statistieken zijn terug te vinden via de website 

van het College van de Hoven en Rechtbanken: www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-

en-ondersteuning/college-van-hoven-en-rechtbanken/statistieken. Een eenvoudige optelsom op basis van de 

beschikbare data voor het jaar 2015, zijnde het recentste jaar met quasi volledige resultaten, levert een totaal 

op van ongeveer 1.140.000 zaken. Voor de rechtbanken van koophandel zijn er geen data beschikbaar over 

het aantal afhandelde zaken. 
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(iets minder dan) 1 à 2%,1333 en liggen in werkelijkheid wellicht aanzienlijk lager. Uit de 

website Jurisquare valt immers op te maken dat het Rechtskundig Weekblad, in het 

Nederlandstalige landsgedeelte de voornaamste (private) bron van rechtspraakpublicatie, 

in 2017 slechts 631 vonnissen en arresten publiceerde. Twee derde daarvan stamt van 

(supranationale) hoge rechtscolleges.1334 

Ook de op Juridat gepubliceerde rechtspraak bestaat hoofdzakelijk uit de rechtspraak van 

de hoogste rechtscolleges. Op deze databank zijn 1.480 cassatiearresten te vinden die 

werden uitgesproken in 2017. Bij de bodemrechters ligt dat aantal veel lager: 221 arresten 

van de hoven van beroep, 152 arresten van de arbeidshoven, twee vonnissen van de 

rechtbank van koophandel, één vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en één vonnis 

van de arbeidsrechtbank.1335 Uitspraken van de politierechtbank of van het vredegerecht 

werden nog nooit op Juridat gepubliceerd.1336 

Bovendien beantwoorden de selectiecriteria voor publicatie, zowel bij tijdschriftredacties 

als bij de rechterlijke macht,1337 niet aan een objectieve en wetenschappelijk verantwoorde 

maatstaf.1338 De in het oog springende, anekdotische beslissing heeft veel meer kans om 

                                                 
1333 M. STORME, "Recht op recht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1993, (vii) x; M. VAN HOECKE, "Legal 

Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" in M. VAN HOECKE (ed.), Methodologies of 

legal research: which kind of method for what kind of discipline?, Oxford, Hart Publishing, 2013, 12. 
1334 Het Hof van Cassatie spant de kroon met 263 arresten, gevolgd door de Raad van State (51 arresten), het 

EHRM (39 arresten), op de voet gevolgd door het Grondwettelijk Hof (38 arresten) en tot slot het HvJ EU 

(32 arresten). 
1335 De zoekopdracht werd uitgevoerd op 19 november 2018. 
1336 De databank bevat wel enkele vonnissen van het vredegerecht – welgeteld vijf – die een erfstuk zijn van 

vorige databanken. Het jongste dateert van 2003. Bijkomende cijfergegevens zijn te vinden in het verslag van 

de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde uit 2014. COMMISSIE VOOR DE 

MODERNISERING VAN DE RECHTERLIJKE ORDE, Verslag gewijd aan de bekendmaking van 

rechterlijke beslissingen: de veer, de Pelikan en de cloud, Brussel, 2014, 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/toezicht_en_advies/commissie_modernisering_rechterlijke_orde/inf

ormatie/publicaties, 11-13. 
1337 Voor Juridat zijn die selectiecriteria opgenomen in selectieregels uitgewerkt door het Beheerscomité 

Phenix (selectieregels voor de rechtspraak opgenomen in de externe gegevensbank voor de rechtspraak, BS 

5 oktober 2007). Die selectieregels omvatten zowel positieve als negatieve criteria, maar die zijn weinig 

objectiveerbaar. Moeten volgens de criteria niet worden gepubliceerd: de beslissingen met een 

standaardformule of vormclausule als motivering, de beslissingen die in overeenstemming zijn met de 

bestaande rechtspraak (de vraag die bij dit criterium rijst is hoe rechters kunnen beoordelen of hun beslissing 

conform de bestaande rechtspraak is, als de beslissingen die aan dat criterium voldoen niet worden 

gepubliceerd) en de beslissingen die de kennelijke onbevoegdheid, kennelijke niet-ontvankelijkheid of een 

vanzelfsprekende ongegrondheid vaststellen. Moeten daarentegen wel worden gepubliceerd: spraakmakende 

beslissingen, beslissingen die een rechtsterm of –begrip helder uiteenzetten of een ongebruikelijke toepassing 

van een rechtsregel inhouden, beslissingen die constante rechtspraak bevestigen of er net van afwijken, 

beslissingen die een rechtsbeginsel ter discussie stellen, etc.  

Aan de hand van deze criteria beslist de rechter of zijn beslissing wordt gepubliceerd. De vraag is of de 

rechters hoegenaamd op de hoogte zijn van het bestaan en de inhoud van deze criteria. De kans daarop lijkt 

klein. 

In Nederland bestaan daarentegen goed geobjectiveerde selectiecriteria, en wordt binnen de rechterlijke 

macht veel aandacht besteed aan de naleving ervan. Het is uiteindelijk ook de rechter die beslist om zijn 

beslissing al dan niet te publiceren. Het aantal gepubliceerde uitspraken geldt onder meer als een 

prestatieindicator bij de jaarlijkse evaluatie van een gerecht. Zie over de selectiecriteria in Nederland M. VAN 

OPIJNEN, Op en in het web, Den Haag, BJU, 2014, 331-336. 
1338 M. STORME, "Recht op recht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1993, (vii) x-xi. P. TAELMAN, "Potpourri 

en de burgerlijke rechtspleging" in W. VANBIERVLIET (ed.), De Potpourri-wetten: een eerste evaluatie 

van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen, Brussel, 
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gepubliceerd te worden dan een doordeweeks vonnis,1339 alhoewel die laatste een veel 

waarheidsgetrouwer beeld schetst van de dagelijkse realiteit binnen de muren van het 

gerechtsgebouw en dus voor de jurist en zeker voor de rechtzoekende veel relevanter is. 

Het is bijzonder slecht gesteld met het publicatiebeleid binnen de rechterlijke macht.1340 

Het verwondert dat deze wanpraktijk, die nochtans elke jurist aanbelangt, slechts zelden 

aan de kaak wordt gesteld.1341 

295. De wet van 5 mei 2019 in verband met de bekendmaking van rechterlijke 

uitspraken1342 belooft beterschap, maar de vraag is in welke mate deze plannen op de 

middellange termijn uitvoerbaar zijn. Deze wet wijzigt artikel 782bis Ger.W., in die zin dat 

elke rechterlijke beslissing geanonimiseerd in een door het publiek toegankelijke 

elektronische databank wordt opgenomen. Die bepaling zou uiterlijk op 1 september 2020 

in werking treden. Deze termijn van ongeveer anderhalf jaar om alle rechterlijke 

beslissingen te publiceren, is absoluut onhaalbaar en verraadt een misplaatst voluntarisme 

gelet op de digitaliseringsgeschiedenis van Justitie, die vooralsnog meer mislukkingen dan 

succesverhalen kent.1343 Een eerste heikel punt vormt de anonimisering van de uitspraken. 

Dit proces moet in belangrijke mate geautomatiseerd worden wil de publicatie van mee dan 

een miljoen beslisingen per jaar kans op slagen hebben. Dit noodzaakt wellicht een 

                                                 
Larcier, 2017, 4-5; P. TAELMAN en M. VAN DER HAEGEN, "Recht op recht! Publicatie van rechtspraak" 

in R. DE CORTE et al. (eds.), De taal is gans het recht. Liber amicorum Willy van Eeckhoutte, Mechelen, 

Kluwer, 2018, 266-267.  

Zie ook het voorbeeld dat Frederic Blockx aanhaalt in F. BLOCKX, "Wie is er bang van de grote boze AI?", 

De Juristenkrant 2018, afl. 372, (14) 14. 
1339 M. STORME, "Recht op recht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1993, (vii) xi; M. VAN HOECKE, "Legal 

Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" in M. VAN HOECKE (ed.), Methodologies of 

legal research: which kind of method for what kind of discipline?, Oxford, Hart Publishing, 2013, 12.  
1340 In internationale vergelijkingen scoort België (zeer) slecht. In het EU Justice Scoreboard van 2018 prijkt 

België op de laatste plaats van alle EU lidstaten wanneer het aankomt op de online publicatie van rechterlijke 

beslissingen. Zie EUROPEAN COMMISSION, The 2018 EU Justice Scoreboard, 

ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf, 36. Zie ook M. VAN OPIJNEN, G. 

PERUGINELLI, E. KEFALI en M. PALMIRANI, "Online publication of Court Decisions in Europe", Legal 

Information Management 2017, (136) 138.  
1341 Marcel Storme bond als eerste de kat de bel aan. Ander werk bouwt daarop verder. M. STORME, "Recht 

op recht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1993, (vii) vii-xiv; P. TAELMAN en M. VAN DER HAEGEN, 

"Recht op recht! Publicatie van rechtspraak" in R. DE CORTE et al. (eds.), De taal is gans het recht. Liber 

amicorum Willy van Eeckhoutte, Mechelen, Kluwer, 2018, 257-284.  
1342 Wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat 

de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, BS 16 mei 2019. Deze wet dient samen te worden 

gelezen met het voorstel tot wijziging van artikel 149 Gw., dat ertoe strekt een einde te maken aan de integrale 

voorlezing van vonnissen en arresten ter zitting door die voorlezing te beperken tot het beschikkende gedeelte. 

Ter compensatie zouden de rechterlijke beslissingen online gepubliceerd worden. Ontwerp tot herziening van 

artikel 149 van de Grondwet (S. VERHERSTRAETEN) wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten 

betreft, Parl. St. Kamer 2016-17, nr. 54-2628. Deze wijziging van artikel 149 Gw. werd aangenomen op 22 

april 2019 (BS 2 mei 2019). 
1343 Frankrijk nam in 2016 een gelijkaardig initiatief in de loi pour une République numérique (wet nr. 2016-

1321 van 7 oktober 2016 pour une République numérique, JORF 8 oktober 2016). De verplichting tot online 

bekendmaking is te vinden in artikel L. 111-13 COJ: “Sans préjudice des dispositions particulières qui 

régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires 

sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.” 

Het zal wellicht nog jaren duren vooraleer deze algemene verplichting tot online publicatie in de praktijk 

wordt omgezet. Het Franse Hof van Cassatie neemt hierin overigens het voortouw namens de gehele 

rechterlijke macht. 
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verregaande standaardisering van de vorm van vonnissen en arresten.1344 Moeten de 

persoonsgegevens van juridische actoren ook worden geanonimiseerd? In Frankrijk leidt 

die vraag tot een verhit debat.1345 Een tweede struikelblok situeert zich in de uitbouw van 

de infrastructuur en de knowhow om een databank op te zetten die jaarlijks meer dan een 

miljoen bijkomende beslissingen te verwerken krijgt. De bestaande structuren volstaan 

hiervoor niet. Een derde obstakel vormt de noodzaak van een performante en 

gebruiksvriendelijke zoekmotor die toelaat om in die hooiberg een naald terug te vinden.1346 

Alhoewel de doelstelling van de wetgever nobel is, zijn er vraagtekens te plaatsen bij de 

praktische haalbaarheid op de middellange termijn. Deze evolutie moet er op termijn wel 

toe leiden dat aanzienlijk meer rechtspraak beschikbaar wordt voor wetenschappelijk 

onderzoek. Dit moet ook een adequaat kennismanagementbeleid binnen de rechterlijke 

macht mogelijk maken. 

4.7 Besluit 

296. Het Hof van Cassatie schrikt er niet voor terug om zijn rechtspraak te wijzigen 

wanneer de omstandigheden dit vereisen.1347 Het uitblijven van rechtsvrede, een arrest van 

het Grondwettelijk Hof of een toekomstige wetswijziging kunnen aanleiding geven tot een 

heroverweging van vaststaande cassatierechtspraak. Dit bevestigt de in hoofdstuk drie 

uitgelichte theorie.1348  

Het Hof verzwijgt in zijn arresten doorgaans zijn omkeringen. De kennis van een 

ommekeer noodzaakt het bijeenleggen van verschillende puzzelstukken: het arrest in 

samenhang gelezen met de conclusie van de advocaat-generaal, een voetnoot bij de 

publicatie, het jaarverslag of een annotatie maken duidelijk dat het Hof omgaat. De 

ommekeer die niet duidelijk uit het arrest blijkt, blijft verborgen voor zij die de lijn van de 

cassatierechtspraak in de onderhavige rechtstak niet voldoende kennen of zich niet tot 

andere informatiekanalen wenden. Door na te laten om duidelijkheid te scheppen, geeft het 

Hof de interpretatie van het arrest, waaronder de erkenning van het bestaan van de 

ommekeer, uit handen. Die outsourcing genereert mogelijk onzekerheid en verwarring: 

verschillende kenbronnen kunnen elkaar tegenspreken wat betreft het bestaan, de redenen 

                                                 
1344 Zie hieromtrent R. VAN RANSBEECK, “Standaardisatie van vonnissen en arresten: opportuniteiten en 

valkuilen bij de digiltalisering van justitie”, Orde van de Dag 2014, (49) 49-57. 
1345 Zie het overzicht in L. CADIET, L'Open Data des décisions de justice. Mission d'étude et de préfiguration 

sur l'ouverture au public des décisions de justice, 2017, www.justice.gouv.fr/publication/ 

open_data_rapport.pdf, 43-52. Cfr. F. BLOCKX, "Wie is er bang van de grote boze AI?", De Juristenkrant 

2018, afl. 372, (14) 14. 
1346 Zie hieromtrent o.a. M. VAN OPIJNEN en C. SANTOS, “On the concept of relevance in legal 

information retrieval”, Artificial Intelligence and Law 2017, (65) 65-87. 
1347 Dit kan evenwel niet volledig worden achterhaald: dit onderzoek bekeek niet de gevallen waar de 

voorwaarden voor een omkering voorhanden waren, maar het Hof desondanks vasthield aan zijn rechtspraak. 

Zulks is enkel mogelijk mits een bijzonder nauwgezette analyse van zowel de cassatie- en feitenrechtspraak 

als de doctrine binnen een rechtstak. Rorive onderzocht in haar proefschrift ook die cassatiearresten van de 

voltallige kamer met gepubliceerde conclusie waarin het Hof vasthoudt aan zijn eerdere koers. Ze 

identificeerde zeven zulke gevallen (I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et 

de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 407). Zoals bleek uit dit onderzoek, wijzigt het Hof evenwel vaker 

zijn rechtspraak in een gewone formatie dan in een ruimere samenstelling, waardoor die onderzoeksmethode 

geen representatief resultaat kan opleveren. 
1348 Zie randnr. 199. 
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en de draagwijdte van koerswijziging.1349 De onwetendheid of onzekerheid omtrent het 

bestaan en de betekenis van een ommekeer betekent een vertraging in de gevolgen die eraan 

moeten worden gegeven. Dit kan divergerende rechtspraak veroorzaken wanneer 

feitenrechters te goeder trouw de verlaten cassatierechtspraak blijven toepassen.1350 Dit 

leidt op zijn beurt tot bijkomende gerechtelijke procedures, wat druk legt op de beperkte 

middelen van de rechterlijke macht; ook bij het Hof dat zich misschien genoodzaakt ziet 

om zichzelf te herhalen.1351 

Het Hof geeft de redenen die zijn omgaan schragen niet weer in zijn arresten, net zoals het 

in zijn beslissing niet uitdrukkelijk aangeeft op zijn eerdere rechtspraak terug te komen, 

twee uitzonderingen niet te na gesproken. De geanalyseerde rechtspraakwijzigingen 

belichten daardoor een frappant verschil tussen de schijn van een loutere wetstoepassing 

waarop de motivering van het Hof berust enerzijds en de realiteit van een autonome 

rechtsvinding en rechtsvorming anderzijds. De wijze waarop het Hof omgaat met de eigen 

omkeringen, is het kenschetsende product van een legalistische motiveringscultuur die het 

bestaan van een autonome rechtsvinding ontkent. Deze analyse bevestigt dus het bestaan 

van de tweespalt in de motiveringspraktijk van het Hof: het belangrijkste aspect van een 

arrest, de ommekeer, wordt verzwegen, wellicht omdat het de autonome rechtsvorming 

door het Hof zou bevestigen. Om een ommekeer vast te stellen en te kunnen begrijpen, 

moet de lezer zich wenden tot het officieuze discours van het Hof dat evenwel niet steeds 

betrouwbaar of (onmiddellijk) beschikbaar is. 

  

                                                 
1349 Zie voor een voorbeeld I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit 

belge, Brussel, Bruylant, 2003, 392-395. Zie ook randnr. 327. 
1350 L. BAUM, "Lower-court Response to Supreme Court Decisions: Reconsidering a Negative Picture", The 

Justice System Journal 1977-78, (208) 211. 
1351 Cfr. het wetsvoorstel van Charles Ganilh : “Jusqu’ici on a pris aucun moyen pour empêcher que l’erreur 

commise par un tribunal ne fût commise par les autres; on ne s’est occupé qu’à empêcher que le tribunal 

réformé ne commit la même erreur, et on ne s’est contenté d’ordonner que chaque jugement de réformation 

serait inscrit sur les registres du tribunal réformé. Qu’est-ce qu’il résulte de l’incomplément de cette mesure? 

C’est que la même erreur a été commise par plusieurs tribunaux, et qu’il a fallu autant de jugements de 

cassation que d’erreurs commises. On compte, dans l’état des jugements de cassation rendus dans l’espace 

d’une année, vingt-un jugements sur une même erreur, douze, huit, sept, six et quatre sur d’autres. En un 

mot, il a été rendu soixante-onze jugements où il n’en aurait fallu que neuf, si la publicité de chaque jugement 

de cassation avait été aussi générale qu’elle doit l’être, et qu’elle le sera par adoption du mode que je 

propose.” Dit wetsvoorstel werd voorgesteld in de Assemblée nationale op 2 prairial jaar VIII (22 mei 1800). 

J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires: recueil complet des débats législatifs et politiques 

des Chambres françaises de 1800 à 1860, I, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1862, 577. 
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HOOFDSTUK 5 DE VOLGZAAMHEID VAN DE FEITENRECHTER 

 

5.1 Inleiding 

297. In hoofdstuk 3 werd gewezen op het belang van de samenwerking tussen het Hof van 

Cassatie en de bodemrechters voor de rechtsvorming. De praetoriaanse rechtsregel die 

ervan het gevolg is, dringt zich aan alle juridische actoren op als de uitdrukking van de 

tussen hen bestaande consensus. In de rechtsleer leeft onder vele auteurs de opvatting dat 

de bodemrechters hoegenaamd zonder uitzondering de cassatierechtspraak volgen.1352 Hun 

overtuiging is gesterkt door anekdotisch bewijs en opgedane praktijkervaring. Het is 

evenwel niet moeilijk om advocaten te vinden die andere ervaringen hebben. Bovendien 

zijn rechters in theorie steeds vrij om de cassatierechtspraak aan de kant te schuiven en is 

de kans dat het cassatiehof hun beslissing later onder ogen krijgt, relatief klein. Is het protest 

tegen de cassatierechtspraak inzake de problematiek van de loondoorbetaling1353 de 

uitzondering die de regel bevestigt? Of is het slechts het topje van een ijsberg?  

Om te onderzoeken in welke mate de feitenrechters vertrouwen op de cassatierechtspraak 

bij de beslechting van de geschillen die aan hen worden voorgelegd, werd een enquête van 

de feitenrechters afgenomen. Die bevraagt hen naar hun opvattingen over het Hof van 

Cassatie, de cassatierechtspraak en hun volgzaamheid. Na een bespreking van de 

doelstellingen van deze bevraging (5.2) en de gehanteerde methodologie (5.3), komen de 

resultaten (5.4) en de analyse daarvan aan bod (5.5).  

5.2 Doelstelling 

298. De enquête had als doel te peilen naar de opvattingen die onder de bodemrechters 

leven omtrent het Hof van Cassatie en het gebruik dat zij van de cassatierechtspraak maken. 

Daarnaast wilde deze bevraging de opinie van de feitenrechters over de motivering van de 

cassatierechters en over de eventuele invoering van een mechanisme van prejudiciële 

vraagstelling kennen. De resultaten kunnen aldus een waardevol inzicht bieden in de kijk 

van de bodemrechters op het cassatiehof. Er werden in het verleden in België geen enquêtes 

met een gelijkaardige doelstelling gehouden. 

5.3 Methodologie 

299. De enquête werd online afgenomen via de LimeSurvey software, zowel in het Frans 

als het Nederlands.1354 De enquête werd via dit medium opengesteld op 9 maart 2018 en 

afgesloten op 12 juli 2018. De antwoorden werden gegeven tussen 22 maart en 27 mei 

2018. Proefversies van de enquête werden ter beoordeling voorgelegd aan academici en 

                                                 
1352 Zie randnr. 189. 
1353 Zie randnr. 192. 
1354 www.limesurvey.org. Er mag worden uitgegaan van de premisse dat het merendeel van de Belgische 

feitenrechters over een computer met internetverbinding beschikt. Over de voor-en nadelen van een online 

afgenomen enquête, en tevens een voorbeeld van een (online) enquête van een andere juridische 

beroepsgroep, zie W. HARDYNS, D. GUDDERS, S. PARMENTIER, L. PAUWELS en A. VERHAGE, De 

advocatenbarometer 2012/2013: een beschrijvende analyse van het profiel van de Vlaamse advocaat, Den 

Haag, Boom Lemma, 2014, 42-44. 
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rechters, waarna de vragenlijst waar nodig werd bijgestuurd.1355 De Franstalige versie werd 

opgemaakt door een moedertaalspreker.1356 De doelgroep van deze bevraging zijn de 

Belgische feitenrechters. Om deze doelgroep te bereiken, werd contact opgenomen met het 

orgaan dat de bodemrechters verenigt. Het College van de Hoven en Rechtbanken was 

bereid de enquête door te sturen naar de directiecomités van de verschillende 

rechtscolleges. Die werkwijze leidde niet tot een voldoende respons. Vele directiecomités 

lieten wellicht na om de enquête door te leiden naar de leden van hun rechtscollege. Om 

die reden werd contact gezocht met Eric Beaucourt, erevoorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg te Gent en beheerder van verschillende e-groepen met juridische inslag. Eric 

Beaucourt stuurde op 25 april 2018 de enquête door naar de leden van de e-groep Vlaamse 

magistraten, met een herinnering op 16 mei. Na deze oproepen steeg het aantal 

respondenten aanzienlijk. De rechters beantwoordden de vragen anoniem. 

300. Uiteindelijk vulden 120 rechters de enquête volledig in.1357 46 rechters deden dit 

slechts gedeeltelijk. Op 1 maart 2019 waren er in België 1445 vte feitenrechters.1358 Aldus 

bereikte de enquête minstens 11% van de populatie, waarvan 8% de enquête ook invulde. 

De resultaten moeten aldus met voorzichtigheid worden benaderd. Alleen de antwoorden 

van respondenten die de enquête volledig invulden werden weerhouden.  

301. De respondenten beantwoordden vooreerst enkele demografische vragen die peilden 

naar het rechtscollege waarin ze zetelen, hun anciënniteit binnen de magistratuur, het 

rechtsgebied waarin ze zijn benoemd en hun rechtstreekse ervaringen met de 

cassatierechtspraak (bv. aantal vernietigingen van hun beslissingen, aantal maal dat ze 

optraden als verwijzingsrechter na cassatie). Een tweede sectie polste naar de kijk van de 

respondenten op het cassatiehof, met vragen over het belang van verschillende bronnen in 

de rechtsvinding van de respondenten (bv. duidt aan hoe belangrijk u de rol vindt van de 

arresten van het Hof van Cassatie in de rechtsvinding) en met bepaalde stellingen over het 

cassatiehof (bv. het Hof van Cassatie bevestigt meestal een meerderheidsinterpretatie). Een 

derde sectie peilde naar de opinie van de respondenten over de redactie van de 

cassatierechtspraak (bv. hoe evalueert u in het algemeen de kwaliteit van de motivering?). 

Een voorlaatste sectie bevroeg de respondenten naar de invloed van de cassatierechtspraak 

op hun eigen werkzaamheden (bv. hoe vaak raadpleegt u de cassatierechtspraak, via gelijk 

                                                 
1355 De academische reviewers waren o.a. prof. dr. Dirk Heirbaut, prof. dr. Piet Taelman, prof. dr. Lieven 

Pauwels, prof. dr. Georges Martyn, prof. dr. Frederik Dhondt, dr. Sebastiaan Vandenbogaerde, drs. Tijl 

Dejaeger en drs. Tom Wijnant. De reviewers uit de rechterlijke macht waren Geneviève Vanderstichele, 

kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, Dirk Huygebaert, ondervoorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg West-Vlaanderen, afd. Brugge en Liesbeth Vankeirsbilck, rechter in de rechtbank van eerste aanleg 

Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde. 
1356 Ik dank dra. Elisabeth Bruyère om in een vertaling te willen voorzien. 
1357 Dit is aanzienlijk minder dan wat in andere enquêtes van de Belgische rechters werd bereikt. Zie bv. de 

studie van het Human Rights Centre van de UGent, waarin een enquête door 518 rechters werd beantwoord. 

De korte enquête peilde naar de mening van rechters omtrent het dragen van hoofddeksels in zittingszalen. 

E. BREMS, C. HERI en L. VERDONCK, Hoofddeksels in de rechtszaal: een kwestie van respect voor de 

rechter of tolerantie door de rechter?, biblio.ugent.be/publication/7196847, 6. Om de enquête te verspreiden 

contacteerden de onderzoekers bevriende rechters, die de vragenlijst vervolgens verder hebben verspreid 

binnen hun netwerk.  
1358 Dit op een totaal kader van 1621. De raadsheren van het Hof van Cassatie en consulaire rechters worden 

hier niet mee geteld. De data werden bekomen via het College van de Hoven en Rechtbanken. 
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welk medium, wanneer u geconfronteerd wordt met een juridisch probleem?). In de laatste 

sectie werd naar de mening van de respondenten over een prejudiciële procedure voor het 

Hof van Cassatie gevraagd (bv. welke invloed zou het invoeren van een dergelijke 

prejudiciële procedure volgens u hebben op de opdracht van het Hof van Cassatie?). De 

respondenten konden de stellingen beoordelen en vragen beantwoorden volgens een 

zevenpunts Likertschaal.1359 Bij de laatste vraag omtrent de prejudiciële procedure hadden 

de respondenten een vrije antwoordmogelijkheid om hun antwoorden met betrekking tot 

dit thema verder toe te lichten. De respondenten hadden niet de mogelijkheid om bepaalde 

vragen over te slaan. De enquête is opgenomen in bijlage 3. 

302. De karakteristieken van de respondenten zijn de volgende: 85% van de respondenten 

zetelt in een Nederlandstalig rechtsgebied (Antwerpen en Gent) of een tweetalig 

rechtsgebied (Brussel; zie tabel 4). Dit overwicht van Nederlandstalige bodemrechters valt 

te verklaren vanuit de methode om de respondenten te bereiken (i.e. e-groep Vlaamse 

magistraten).  

 

Rechtsgebied N 

Antwerpen 24 20,00% 

Bergen 2 1,67% 

Brussel 29 24,17% 

Gent 50 41,67% 

Luik 15 12,50% 

Totaal 120 100% 
Tabel 4 Verdeling van respondenten naar rechtsgebied 

 

Uitgesplitst volgens rechtscollege, lijken de respondenten een getrouwe afspiegeling te 

vormen van de realiteit, minstens wat betreft de verhouding eerstelijns- versus 

tweedelijnsgerechten (tabel 5). De meerderheid van de respondenten had nooit eerder 

zitting in een ander rechtscollege. 80% heeft een anciënniteit binnen dit rechtscollege van 

minder dan 15 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1359 Een Likertschaal is een vaak gebruikte methode om moeilijk te kwantificeren gegevens te meten op 

intervalniveau. De respondent drukt bv. zijn instemming met een bepaalde stelling uit op een oplopende 

schaal van helemaal niet mee eens tot helemaal mee eens. 
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Rechtscollege N 

Hof van beroep (burgerlijk) 11 9,17% 

Hof van beroep (correctioneel) 4 3,33% 

Arbeidshof 19 15,83% 

Rechtbank van eerste aanleg 

(burgerlijk/familie en jeugd) 

28 23,33% 

Rechtbank van eerste aanleg 

(correctioneel/strafuitvoering) 

22 18,33% 

Rechtbank van koophandel1360 8 6,67% 

Arbeidsrechtbank 11 9,17% 

Vredegerecht 10 8,33% 

Politierechtbank 7 5,83% 

Totaal 120 100% 
Tabel 5 Verdeling respondenten naar rechtscollege 

De overgrote meerderheid van de respondenten werd slechts zelden rechtstreeks 

geconfronteerd met de cassatierechtspraak. Zo geeft 82% aan dat het Hof van Cassatie 

slechts nul tot vijf keer een beslissing heeft vernietigd die geveld was door de respondent 

of een kamer waarvan hij deel uitmaakte. 75% geeft aan nul tot vijf keer te hebben 

opgetreden als verwijzingsrechter na een eerdere verbreking door het Hof van Cassatie. 

Wanneer de antwoorden van de raadsheren van de beroepshoven worden geïsoleerd, 

verschillen de resultaten slechts weinig. Bijna 60% geeft aan dat het cassatiehof nooit tot 

maximaal vijf keer één van hun arresten verbrak. 45% van de raadsheren traden nooit tot 

maximaal vijf keer op als verwijzingsrechter. Aldus blijkt dat het merendeel van de 

respondenten slechts beperkte directe ervaring heeft met het Hof van Cassatie. 

5.4 Resultaten 

303. De respondenten beantwoordden de vragen zoals gezegd via een zevenpunts 

Likertschaal. In onderstaande resultaten werden de middelste drie antwoordcategorieën 

(zelden, soms vaak; enigszins onbelangrijk, neutraal, enigszins belangrijk; enigszins niet 

akkoord, neutraal, enigszins akkoord) samengenomen om de bevattelijkheid te 

bevorderen.1361 De antwoorden die verband houden met vier thema’s komen hier aan bod: 

de opdracht van het Hof van Cassatie (5.4.1), de verschillende bronnen van rechtsvinding 

van de feitenrechters (5.4.2), de mening omtrent het Hof van Cassatie (5.4.3) en de 

volgzaamheid van de respondenten ten opzichte van de cassatierechtspraak (5.4.4). De 

resultaten en analyse van de antwoorden in verband met de redactie van de cassatiearresten 

en de prejudiciële vraagstelling komen aan bod in hoofdstukken 6 en 8. 

5.4.1 De opdracht van het Hof van Cassatie 

304. Gevraagd naar de mate waarin ze akkoord gaan met uitspraken over de opdracht van 

het Hof van Cassatie, antwoordden de respondenten verdeeld (tabel 6). De stelling dat het 

de taak is van het Hof om de rechtseenheid te bevorderen, kon op een ruime instemmende 

meerderheid rekenen (stelling A). Dat beeld is genuanceerder wanneer het aankomt op het 

aansturen van de rechtsontwikkeling (stelling B). Alhoewel een nipte meerderheid 

                                                 
1360 De enquête werd afgenomen vooraleer de benaming van dit rechtscollege wijzigde in 

ondernemingsrechtbank. 
1361 De ruwe cijfergegevens zijn te vinden in bijlage 1. 
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minstens akkoord is met de stelling, ligt het zwaartepunt bij het neutrale standpunt. 

Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de stelling dat het Hof van Cassatie de fouten van 

bodemrechters uit de rechtsorde moet halen (stelling C).  

Het Hof van 

Cassatie moet… 

Helemaal 

niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Neutraal Akkoord Volledig 

akkoord 

Totaal 

A. de 

rechtseenheid 

bevorderen 

0,83% 

(1) 

1,67% 

(2) 

15,83% 

(19) 

40,00% 

(48) 
41,67% 

(50) 

100% 

(120) 

B. de 

rechtsontwikkeling 

aansturen 

2,50% 

(3) 

1,67% 

(2) 
44,16% 

(53) 

31,67% 

(38) 

20,00% 

(24) 

100% 

(120) 

C. fouten van de 

feitenrechters uit 

de rechtsorde halen 

3,33% 

(4) 

8,83% 

(7) 
43,33% 

(52) 

30,00% 

(36) 

17,50% 

(21) 

100% 

(120) 

Tabel 6 Opdracht van het Hof van Cassatie – modale categorie in vetdruk 

5.4.2 Bronnen van rechtsvinding 

305. Een volgende vraag bevroeg de respondenten naar het belang van de verschillende 

bronnen van rechtsvinding in hun praktijk (tabel 7). De wet komt, weinig verwonderlijk 

naar voren als de belangrijkst geachte bron van rechtsvinding (stelling A). De rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof, van het Hof van Cassatie en van de supranationale 

gerechtshoven volgen in die volgorde (stellingen D, E en F). De gepubliceerde 

feitenrechtspraak is, vergeleken met de rechtspraak van deze hoge rechtscolleges, een 

minder belangrijke bron van rechtsvinding voor de respondenten (stelling C). Beslissingen 

van buitenlandse rechtscolleges worden noch belangrijk noch onbelangrijk geacht (stelling 

G). Dat geld ook voor ministeriële omzendbrieven (stelling B). Rechtsleer wordt minder 

belangrijk geacht dan de rechtspraak van de hoogste rechters (stellingen H en I). Het zelf 

of door het eigen rechtscollege bijgehouden archief van eerdere uitspraken of documentatie 

(stellingen J en K) blijken ook enig belang te hebben. 
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Tabel 7 Bronnen van rechtsvinding – modale categorie in vetdruk 

 

5.4.3 Mening omtrent het Hof van Cassatie 

306. Een volgend deel van de enquête presenteerde de respondenten enkele algemene 

stellingen over het Hof van Cassatie. Tabel 8 geeft die stellingen en de antwoorden weer. 

In tegenstelling tot de andere tabellen, werd er hier geopteerd om de eerste twee (helemaal 

niet akkoord en niet akkoord) en de laatste twee categorieën (akkoord en volledig akkoord) 

samen te nemen. Stelling A vertoont een spreiding rond de antwoordcategorie enigszins 

akkoord. Dat geldt ook voor stellingen B en C. Met deze drie stellingen is telkens een ruime 

meerderheid (enigszins) akkoord. Stellingen D en H krijgen een duidelijk antwoord met 

een (ruime) meerderheid van de respondenten die zich akkoord verklaart. Bij stelling E is 

Belang voor de 

rechtsvinding van 

… 

Helemaal 

niet 

belangrijk 

Niet 

belangrijk 

Neutraal Belangrijk Erg 

belangrijk 

Totaal 

A. de wet (in de 

meest brede zin) 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

26,67% 

(32) 
72,50% 

(87) 

100% 

(120) 

B. ministeriële 

omzendbrieven 

12,50% 

(15) 

21,67% 

(26) 
60,83% 

(73) 

4,17% 

(5) 

0,83% 

(1) 

100% 

(120) 

C. gepubliceerde 

rechtspraak van 

feitenrechters 

0,00% 

(0) 

4,17% 

(5) 

42,50% 

(51) 
44,17% 

(53) 

9,17% 

(11) 

100% 

(120) 

D. arresten van het 

Hof van Cassatie 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

9,17% 

(11) 

43,33% 

(52) 
46,67% 

(56) 

100% 

(120) 

E. arresten van het 

Grondwettelijk Hof 

0,83% 

(1) 

0,00% 

(0) 

10,83% 

(13) 

33,33% 

(40) 
55,00% 

(66) 

100% 

(120) 

F. arresten van 

supranationale 

hoven 

2,50% 

(3) 

0,83% 

(1) 

20,83% 

(25) 

34,17% 

(41) 
41,67% 

(50) 

100% 

(120) 

G. beslissingen van 

buitenlandse 

rechtscolleges 

7,50% 

(9) 

13,33% 

(16) 
72,50% 

(87) 

6,67% 

(8) 

0,00% 

(0) 

100% 

(120) 

H. rechtsleer in 

tijdschriften 

0,00% 

(0) 

2,50% 

(3) 

43,33% 

(52) 
46,67% 

(56) 

7,5% 

(9) 

100% 

(120) 

I. rechtsleer in 

(hand)boeken of 

cursussen 

0,00% 

(0) 

1,67% 

(2) 
47,49% 

(57) 

41,67% 

(50) 

9,17% 

(11) 

100% 

(120) 

J. zelf of door 

rechtscollege 

bijgehouden archief 

van eerdere 

uitspraken 

0,00% 

(0) 

1,67% 

(2) 

34,17% 

(41) 
40,00% 

(48) 

24,17% 

(29) 

100% 

(120) 

K. zelf, of in het 

eigen rechtscollege, 

bijgehouden 

documentatie 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

30,83% 

(37) 
50,00% 

(60) 

18,33% 

(22) 

100% 

(120) 
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de modale categorie enigszins niet akkoord. Bij stellingen F en G heeft ongeveer 40% van 

de respondenten een neutrale kijk. 

 

Het Hof van Cassatie… 

Niet 

akkoord 

Enigszins 

niet 

akkoord 

Neutraal Enigszins 

akkoord 

Akkoord Totaal 

A. bevestigt meestal een 

meerderheidsinterpretatie 

6,66% 

(8) 

7,50% 

(9) 

28,33% 

(34) 
32,50% 

(39) 

25,00% 

(30) 

100% 

(120) 

B. geeft blijk van een 

grote standvastigheid 

3,33% 

(4) 

14,17% 

(17) 

15,00% 

(18) 
34,17% 

(41) 

33,33% 

(40) 

100% 

(120) 

C. geeft blijk van een 

groot respect voor de 

bestaande rechtstraditie 

1,67% 

(2) 

6,67% 

(8) 

25,00% 

(30) 
35,00% 

(42) 

31,67% 

(38) 

100% 

(120) 

D. vindt vaak navolging 0,00% 

(0) 

2,50% 

(3) 

6,67% 

(8) 

20,00% 

(24) 
70,84% 

(85) 

100% 

(120) 

E. verrast vaak met zijn 

interpretaties 

8,33% 

(10) 
30,83% 

(37) 

29,17% 

(35) 

25,00% 

(30) 

6,67% 

(8) 

100% 

(120) 

F. is vernieuwend 12,50% 

(15) 

25,83% 

(31) 
40,83% 

(49) 

20,83% 

(25) 

0,00% 

(0) 

100% 

(120) 

G. houdt de vinger aan de 

pols van maatschappelijke 

ontwikkelingen 

10,00% 

(12) 

20,83% 

(25) 
38,33% 

(46) 

28,33% 

(34) 

2,50% 

(3) 

100% 

(120) 

H. heeft veel impact op de 

praktijk 

1,67% 

(2) 

2,50% 

(3) 

16,67% 

(20) 

23,33% 

(28) 
55,83% 

(67) 

100% 

(120) 

Tabel 8 Stellingen over het Hof van Cassatie – modale categorie in vetdruk 

5.4.4 De volgzaamheid ten opzichte van de cassatierechtspraak 

307. Vier vragen peilden naar de volgzaamheid van de respondenten ten opzichte van de 

cassatierechtspraak (tabel 9). Vraag A polste naar de frequentie van de raadpleging van de 

cassatierechtspraak wanneer de respondent een juridisch vraagstuk moet beslechten. Bijna 

70% geeft dit aan dit (zeer) frequent te doen. Vraag B vroeg naar de volgzaamheid van de 

respondent, wanneer er een cassatiearrest is dat relevant is voor een te beslechten 

geschilpunt. Opnieuw geeft 70% van de respondenten aan (zeer) frequent een relevant 

cassatiearrest te volgen, maar navolging gebeurt toch iets minder vaak dan raadpleging. 

Vragen C en D peilden naar de wijze waarop de respondenten hun volgzaamheid 

veruitwendigen: nemen ze de relevante passage uit het cassatiearrest letterlijk over of 

parafraseren ze die passus? Bij beide vragen gaf een meerderheid te kennen dit soms te 

doen.  
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Hoe vaak… Nooit Bijna 

nooit 

Soms Frequent Zeer 

frequent 

Totaal 

A. Raadpleegt u 

cassatierechtspraak 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

31,67% 

(38) 

24,17% 

(29) 
44,17% 

(53) 

100% 

(120) 

B. Volgt u relevante 

cassatierechtspraak 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

30,00% 

(36) 
36,67% 

(44) 

33,33% 

(40) 

100% 

(120) 

C. Neemt u cassatieleerstuk 

letterlijk over 

4,17% 

(5) 

2,50% 

(3) 
53,33% 

(64) 

17,50% 

(21) 

22,50% 

(27) 

100% 

(120) 

D. Parafraseert u 

cassatieleerstuk  

3,33% 

(4) 

2,50% 

(3) 
55,83% 

(67) 

22,50% 

(27) 

15,83% 

(19) 

100% 

(120) 

Tabel 9 Volgzaamheid van de respondent – modale categorie in vetdruk 

 

Die cijfers liggen aanzienlijk hoger bij de raadsheren van de hoven van beroep en de 

arbeidshoven dan bij de eerstelijnsrechters. Dat geven onderstaande boxplots van de 

antwoorden op vraag A (raadpleging van de cassatierechtspraak; figuur 1) en vraag B 

(volgen van een relevant cassatieleerstuk; figuur 2) duidelijk weer. Een boxplot is een 

grafische weergave die de verdeling van een bepaalde variabele uitdrukt. De vette lijn duidt 

de mediaan aan. Het kader begrenst het eerste en derde kwartiel. Deze voorstelling is aldus 

een bevattelijke weergave van de spreiding van de antwoorden. De getallen op de y-as 

geven de antwoorden weer (1 = nooit; 7 = zeer frequent). Uit deze boxplots blijkt dat de 

antwoorden van de raadsheren in de beroepshoven veel minder variabiliteit vertonen (de 

groep is homogener) dan de antwoorden van de respondenten die zetelen in 

eerstelijnsrechtbanken.1362  

 

 

                                                 
1362 Voor figuur 1 (raadpleging) zijn de resultaten als volgt: bij de beroepshoven bedraagt het gemiddelde 

6,35, de mediaan 7. De variatiebreedte is 3. De standaardafwijking is 0,849. Bij de eerstelijnsrechtbanken ligt 

dit anders. Daar is het gemiddelde 5,78 en de mediaan 6. De variatiebreedte is 4, de standaardafwijking 1,221. 

Bij zowel de beroepshoven als de eerstelijnsrechtbanken is de verdeling dus linksscheef. Cramér’s V, een 

associatiemaat voor nominale variabelen die de sterkte van een associatie uitdrukt op een schaal van 0 tot 1, 

bedraagt 0,247 (p = 0,119). Er is dus een matig verband tussen de graad van aanleg en de 

raadplegingsfrequentie, dat evenwel niet statistisch significant is.  

Voor figuur 2 (volgzaamheid) zijn de resultaten als volgt: bij de beroepshoven is het gemiddelde 6,15, de 

mediaan 6. De variatiebreedte is 3, de standaardafwijking bedraagt 0,821. Bij de eerstelijnsrechtbanken is het 

gemiddelde 5,92, de mediaan 6. De variatiebreedte bedraagt 3, de standaardafwijking 0,910. Bij de 

beroepshoven is de verdeling dus rechtsscheef, terwijl die bij de eerstelijnsrechtbanken linksscheef is. 

Cramér’s V bedraagt 0,248 (p = 0,06). Er is dus een matig verband tussen de graad van aanleg en de frequentie 

van volgzaamheid, dat hier statistisch randsignificant is. 
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Figuur 1 Boxplot bij vraag A: raadpleging van de cassatierechtspraak 

 

 

 

 

 
Figuur 2 Boxplot bij vraag B: volgzaamheid van de respondent 

 



232 

 

5.5 Analyse 

308. Uit deze kleinschalige enquête kunnen de volgende conclusies worden getrokken. De 

respondenten beschouwen de rechtseenheid als de meest geëigende opdracht van het Hof 

van Cassatie. Voor de stelling dat het aansturen van de rechtsontwikkeling en de 

disciplinaire controle ook hoofdopdrachten van het Hof zijn, is bij de respondenten minder 

steun te vinden. Die visie met betrekking tot de rechtsontwikkeling houdt wellicht verband 

met de belangrijke rol die ook de feitenrechters op dit vlak spelen. Rechtsontwikkeling is 

geen monopolie van het cassatiehof.  

309. Het is duidelijk dat de wet lang niet de enige, maar wel de belangrijkste bron van 

rechtsvinding is. De cassatierechtspraak moet zijn plaats delen met de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof en de rechtspraak van de supranationale gerechtshoven. Dit bevestigt 

dat het cassatiehof niet langer de enige rechterlijke rechtsvormer is. Deze enquête lijkt 

daarnaast de in hoofdstuk 3 uiteengezette theorie omtrent de samenwerking in de 

rechtsvorming te onderschrijven. De respondenten geven aan dat het cassatiehof meestal 

een meerderheidsinterpretatie bevestigt, de bestaande rechtstraditie respecteert en slechts 

zelden zijn rechtspraak wijzigt of een verrassende interpretatie geeft aan een wetsbepaling. 

Hieruit kan worden afgeleid dat het Hof het bereiken van een consensus nastreeft. Dat uit 

de enquête blijkt dat de cassatierechtspraak vaak navolging vindt en een aanzienlijke 

impact heeft op de praktijk, bevestigt die conclusie. Dat doen ook de neutrale kijk op de 

vernieuwing door het cassatiehof en op zijn verwevenheid met de maatschappelijke 

context: het Hof volgt vaak de lijn uitgezet door de feitenrechtspraak, het laboratorium van 

de rechtsvorming. 

310. De respondenten dichten zichzelf een grote mate van volgzaamheid ten opzichte van 

de cassatierechtspraak toe. Die is meer uitgesproken bij de raadsheren in de hoven van 

beroep en arbeidshoven, wat steun geeft aan de veronderstelling dat het nabijere toezicht 

van het Hof van Cassatie een impact heeft op de volgzaamheid. De gerapporteerde 

volgzaamheid is evenwel ook onder de eerstelijnsrechters aanzienlijk. Dit bevestigt het 

vermoeden in de rechtsleer dat de feiterechters inderdaad doorgaans de relevante 

cassatierechtspraak volgen.1363 Omdat de respondenten bij deze vragen hun eigen gedrag 

beoordeelden, is het evenwel mogelijk dat ze hun volgzaamheid hoger inschatten dan deze 

in werkelijkheid is. Zelfrapportering leidt immers dikwijls tot een vertekening van de 

realiteit: antwoorden liggen in de lijn van wat de respondent denkt maatschappelijk 

aanvaardbaar te zijn (de zogenaamde social desirability bias1364). Ondanks de anonieme 

verwerking van de resultaten, valt dit niet uit te sluiten. Het is daarom niet ondenkbaar dat 

respondenten hun volgzaamheid hoog rapporteren, tegemoet komend aan een zekere 

morele wenselijkheid van zulk gedrag, terwijl ze in de praktijk iets anders doen.1365 Als 

deze bias zich in deze richting voordoet, bevestigt zij evenwel de stelling dat volgzaamheid 

als de sociaal aanvaarde norm wordt beschouwd en dus in zekere zin als een morele 

                                                 
1363 Zie randnr. 189. 
1364 Voor een studie van deze social desirability bias, zie A. EDWARDS, The social desirability variable in 

personality assessment and research, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1957. 

1365 Cfr. L. BAUM, "Lower-court Response to Supreme Court Decisions: Reconsidering a Negative Picture", 

The Justice System Journal 1977-78, (208) 212. 
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verplichting geldt. De bias kan zich evenwel ook in een andere richting voordoen. Het kan 

niet worden uitgesloten dat de sociaal aanvaarde norm de rechterlijke rebellie is. 

5.6 Besluit 

311. Deze (kleinschalige) enquête toont aan hoe de feitenrechters kijken naar het Hof van 

Cassatie. Gelet op de lage respons, moeten de resultaten met omzichtigheid worden 

benaderd. Verder grootschalig onderzoek is aanbevolen. De resultaten lijken de eerder 

geschetste theorie te bevestigen: de rechtsvorming van het Hof van Cassatie is het 

eindproduct van een gemeenschappelijke inspanning van de gehele rechterlijke macht. Het 

verbindende karakter van de cassatierechtspraak blijkt uit de hoge graad van volgzaamheid 

die de respondenten rapporteren, die bij de beroepshoven groter is dan bij de 

eerstelijnsrechtbanken. Andere resultaten van deze enquête met betrekking tot de 

motiveringsstijl van het Hof en over de mogelijkheid om prejudiciële vragen te stellen, 

komen aan later aan bod. 
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TUSSENTIJDS BESLUIT 
 

 

 

312. Dit empirische onderzoek bevestigt de bevindingen van het eerste deel. Hoofdstuk 4 

illustreerde de motiveringsstijl van het Hof en de werking van de discursieve bifurcatie in 

de praktijk. Deze rechtspraakomkeringen bevestigen de rechtsvormende rol van het Hof 

van Cassatie en wijzen er meteen op dat het Hof die rol niet uitdraagt: de cassatierechter 

wijst in zijn arresten niet op zijn omkeringen, laat staan dat hij die wijzigingen motiveert. 

Die cruciale informatie moet blijken uit de nevenproducten van een cassatiearrest.  

De enquête vervat in hoofdstuk 5 bevestigt in grote lijnen de theorie geschetst in hoofdstuk 

3. De respondenten raadplegen frequent de cassatierechtspraak en geven aan die ook 

frequent te volgen. Uit hun antwoorden valt af te leiden dat de rechtsvorming een verhaal 

van consensusbouw is. De empirische analyse bevestigt aldus de conclusie van het eerste 

deel: het Hof van Cassatie geeft het recht mee vorm en fungeert als lichtbaken in het 

Belgische rechtsbestel. 
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DEEL III DOELTREFFENDE EN DOELMATIGE 

RECHTSVORMING 
 

 

 

 

 “Rechtsvorming door de cassatierechter  

is een kunst; van alle kunsten biedt de kunst  

van het zaklopen de meeste inspiratie: geen  

voorzichtige stapjes, maar ferme sprongen.”1366 

 

 

 

INLEIDING 
 

313. Deel I van dit proefschrift bestudeerde de rechtsvormende rol van het Hof van Cassatie 

en de wijze waarop het die rol uitoefent vanuit theoretisch oogpunt. In deel II werden enkele 

aspecten van die rol empirisch getoetst.  

Deel III wil op basis van de in delen I en II vastgestelde gebreken en hindernissen voor de 

rechtsvormende rol van het cassatiehof wijzigingen voorstellen, geïnspireerd op de 

cassatieprocedures bij de Franse Cour de cassation en de Nederlandse Hoge Raad. 

Hoofdstuk 6 focust zich op de motivering van de cassatierechtspraak en dus de 

doeltreffendheid van de rechtsvorming. Hoofdstuk 7 bestudeert de doelmatigheid van die 

rechtsvorming, via een evaluatie van de prejudiciële procedure en de cassatieprocedure in 

het belang van de wet. Hoofdstuk 8, tot slot, giet de bevindingen gepuurd uit de vergelijking 

van de drie cassatiehoven in enkele concrete hervormingsvoorstellen voor het Belgische 

hoogste justitiële rechtscollege.  

 

  

                                                 
1366 H. NIEUWENHUIS, "De kunst van het zaklopen", Nederlands Juristenblad 2000, (687) 687. 
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HOOFDSTUK 6 DOELTREFFENDE RECHTSVORMING: MOTIVERING VAN DE 

CASSATIEARRESTEN 

 

6.1 Inleiding 

314. Hoofdstuk 3 besprak reeds de motivering van de Belgische cassatiearresten. Ook 

hoofdstuk 4 ging op dit onderwerp in. De motivering van een arrest is zijn uithangbord. In 

de motivering van zijn beslissing moet het Hof van Cassatie tegemoet komen aan twee 

doelstellingen. In de eerste plaats moet een arrest een antwoord formuleren op de 

cassatiemiddelen van de eiser. In de tweede plaats – maar dit aspect is slechts in een 

minderheid van de zaken aan de orde – is de motivering de weg waarlangs de rechtsvorming 

door het cassatiehof plaatsvindt. De rechtsvorming is niet doeltreffend indien de beslissing 

op dit vlak niet goed gemotiveerd is. Bij de studie van die motivering is het nuttig om over 

de landsgrenzen heen te kijken naar de cassatierechtspraak in Nederland en Frankrijk. 

Beide landen vormen op dit vlak interessante vergelijkingspunten voor het Belgische Hof 

van Cassatie.  

Eerst worden de gebreken in de huidige motiveringsstijl van het Belgische Hof van Cassatie 

uit de doeken gedaan (6.2). Vervolgens worden in vogelvlucht de vereisten besproken die 

volgens de rechtspraak van het EHRM gelden voor de motivering van een beslissing van 

een hoogste rechtscollege (6.3). Tot slot komt de motiveringstrant van de Nederlandse 

Hoge Raad en Franse Cour de cassation uitgebreid aan bod (6.4). 

6.2 Gebreken in de huidige motiveringsstijl 

315. De motiveringsstijl van de Belgische cassatiearresten is niet vrij van gebreken. Dit 

onderdeel legt de vinger op enkele van die onvolkomenheden. Eerst wordt stilgestaan bij 

de huidige motiveringstrant (6.2.1). Daarna wordt kort de kijk van de feitenrechters op deze 

stijl besproken (6.2.2), om vervolgens de gevolgen van die motiveringsstijl toe te lichten 

(6.2.3). Tot slot wordt gewezen op de gebreken van de discursieve bifurcatie (6.2.4). 

6.2.1 De huidige motiveringsstijl samengevat  

316. Hoofdstuk 3 schetste de kenmerken van traditionele motiveringsstijl van het Hof van 

Cassatie: een vaste syllogistische structuur, een heteronome denkwijze en een beknopte 

motiveringstrant, gecompenseerd door een conclusie van het parket bij het Hof die op deze 

drie vlakken de antithese is van de arresten.1367 In hoofdstuk 4 werden de tekortkomingen 

van deze praktijk duidelijk wat betreft de omkeringen in de cassatierechtspraak. De 

traditionele motiveringsstijl belet het Hof te zeggen dat het omgaat of de redenen daarvoor 

weer te geven. Toch is er een evolutie merkbaar. Niet alleen gaf het Hof tweemaal 

uitdrukkelijk aan op zijn rechtspraak terug te keren, het verwijst in zijn beslissingen ook al 

naar de rechtspraak van het EHRM, het HvJ EU en het Grondwettelijk Hof.1368  

317. Het reeds besproken wrongful life-arrest van 14 november 20141369 illustreert de 

huidige gebreken in de motiveringsstijl van het cassatiehof, in het bijzonder het heteronome 

                                                 
1367 Zie randnrs. 166 e.v. 
1368 Zie randnrs. 170 en 283. 
1369 Cass. 14 november 2014, C.13.0441.N, www.juridat.be. Zie randnr. 117. 
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karakter ervan dat contrasteert met de autonome redeneertrant van de advocaat-generaal. 

De centrale overwegingen in dit arrest zijn de volgende: 

“7. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek is ieder die 

door zijn foutieve daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid aan een ander 

schade veroorzaakt, verplicht deze schade te vergoeden. De rechter oordeelt 

onaantastbaar in feite over het bestaan van de schade. Het staat evenwel aan 

het Hof om na te gaan of hij uit zijn vaststellingen wettig heeft afgeleid dat 

schade bestaat. Er bestaat geen vergoedbare schade in de zin van voormelde 

wetsbepalingen wanneer de vergelijking moet worden gemaakt tussen de 

toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn niet-bestaan.  

8. De appelrechters oordelen dat: 

- de hypothetische toestand die zich zou hebben voorgedaan indien de eiser 

de congenitale afwijking zou hebben vastgesteld en meegedeeld aan de 

verweerders, erin bestaat dat zij met 80% zekerheid tot abortus zouden 

hebben laten overgaan; 

- I dan niet zou geboren zijn en niet zou bestaan; 

- het feit dat een vergelijking moet worden gemaakt met een toestand van 

niet-bestaan, niet belet dat kan worden vastgesteld dat bepaalde morele 

schade van het kind en ook de extra-uitgaven die het ingevolge zijn handicap 

heeft, vergoedbare schade zijn. 

 

9. De appelrechters die op deze gronden het beroepen vonnis bevestigen in 

zoverre het de vordering van de verweerders als wettelijke 

vertegenwoordigers van I gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, schenden de 

artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. 

Het onderdeel is gegrond.” 

De syllogistische structuur is duidelijk herkenbaar. In de majorpremisse (r.o. 7) vertrekt het 

Hof van de artikelen 1382 en 1383 BW. De eerste zin parafraseert deze wetsbepalingen. 

De laatste zin van die overweging is de belangrijkste van het arrest. Daarin geeft het Hof 

eenduidig te kennen dat er geen vergoedbare schade bestaat wanneer de vergelijking moet 

worden gemaakt tussen de toestand van een gehandicapt bestaan van een persoon en zijn 

niet-bestaan. Het Hof poneert aldus een regel die over het lot van de bestreden beslissing 

zal oordelen. Waarom die onmogelijkheid tot vergelijking uit artikel 1382 BW volgt, maakt 

het Hof van Cassatie niet duidelijk. Advocaat-generaal André Van Ingelgem komt tot 

eenzelfde besluit als het Hof. Hij maakt zijn redenen daarvoor bekend in een uitvoerige 

conclusie. Daarin verwijst hij veelvuldig naar rechtsleer en (buitenlandse) rechtspraak en 

in het bijzonder naar ethische argumenten die voor hem de meeste overtuigingskracht lijken 
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te hebben.1370 Dit ethische argument was wellicht erg zwaarwegend in het beraad,1371 maar 

komt niet naar voren in de eigenlijke beslissing. 

In de minorpremisse (r.o. 8) geeft het Hof beknopt de vaststellingen van de bodemrechter 

weer, om in de conclusie (r.o. 9) te besluiten tot de cassatie van de bestreden beslissing 

omwille van de onverenigbaarheid tussen major en minor. Niet de schending van de door 

het Hof geponeerde beslissende regel (“er bestaat geen vergoedbare schade wanneer…”), 

maar wel de schending van artikelen 1382 en 1383 BW leidt tot de verbreking.1372 Het Hof 

geeft aldus aan die regel, waarvoor in de tekst van deze wetsbepalingen geen enkele steun 

te vinden is (laat staan in de voorbereidende werkzaamheden), een wettelijke status zonder 

daarvoor enig argument te ontwikkelen. Wellicht schragen dezelfde ethische overwegingen 

als waarop de conclusie van de advocaat-generaal steunt, deze uitkomst. Door aldus 

ongemotiveerd een regel te poneren, beantwoordt dit arrest een juridisch en 

maatschappelijk delicaat vraagstuk op een wijze die doet denken aan het orakel van Delphi. 

6.2.2 Mening van feitenrechters 

318. Is een herziening van deze motiveringsstijl wenselijk? Een enquête onder de 

bodemrechters doet geloven van niet. Onderstaande vragen maakten deel uit van de enquête 

die werd toegelicht in hoofdstuk 5.1373 Uit de vragen die peilden naar de huidige 

motiveringstrant, blijkt dat die op de steun van de respondenten kan rekenen (tabel 10).1374 

De duidelijkheid van de formulering, de begrijpelijkheid van de in een cassatiearrest 

vervatte rechtsregel, de motivering, de structuur en de begrijpelijkheid voor juristen 

(stellingen A tot F) worden allemaal (enigszins) positief beoordeeld. Alleen de 

begrijpelijkheid voor de rechtzoekende (stelling G) wordt door de meerderheid van de 

respondenten negatief geëvalueerd. Deze resultaten benadrukken dat de wijzigingen die het 

Hof ondergaan heeft sinds de start van het nieuwe millennium, zijnde een heldere structuur 

en het afzweren van de indirecte redeneertrant, hun vruchten hebben afgeworpen. Het 

cassatiehof besteedt veel aandacht aan de formulering van zijn arresten en deze 

inspanningen zijn niet tevergeefs. Deze positieve resultaten betekenen niet dat de 

cassatierechtspraak op zijn lauweren mag rusten. Wat het Hof zegt, wordt beoordeeld als 

                                                 
1370 “Vanuit die benadering peilt de vraag naar het bestaan van vergoedbare schade in hoofde van het kind 

aldus onvermijdelijk naar de waarde van het bestaan met een ernstige handicap en het mogelijke belang van 

een persoon om niet geboren te worden, en blijft daarbij de vraag of het in dergelijke context onder bepaalde 

voorwaarden maatschappelijk aanvaardbaar én wenselijk is om leven met een handicap als een schade te 

kwalificeren. De vraag of er leven bestaat dat niet waard is om geleefd te worden is alleszins uiterst betwist, 

net zoals de vraag wie hierover dan kan oordelen. Hoe uitzichtloos moet het leven zijn en hoe groot het lijden? 

Hoe ontoereikend dienen de mogelijkheden tot zelfontplooiing of communicatie te zijn en hoe meet men 

bijvoorbeeld affectie en geluk? Een vergelijking van het leven met een handicap met een toestand van niet-

bestaan komt mij in dat kader niet enkel als onmogelijk over, maar dwingt m.i. het kind bovendien zijn eigen 

bestaansrecht te ontzeggen.” Cass. 14 november 2014, C.13.0441.N, www.juridat.be, concl. A. Van 

Ingelgem, r.o. 4. 
1371 Zie randnr. 118, voetnoot 549. 
1372 Het Hof van Cassatie kan gelet op artikel 608 Ger.W. ook niet anders dan een verbreking baseren op een 

wetsschending. 
1373 Zie randnrs. 299 e.v. 
1374 De eerste twee (heel negatief en negatief) en de laatste twee antwoordcategorieën (positief en heel 

positief) werden samengenomen. De ruwe data zijn te vinden in bijlage 1. 
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begrijpelijk, goed gestructureerd, goed gemotiveerd en logisch opgebouwd. Dat houdt 

evenwel geen oordeel in over wat het Hof niét zegt.  

 

Hoe evalueert u in het 

algemeen de kwaliteit 

van de volgende 

elementen van een 

cassatiearrest: 

Negatief Enigszins 

negatief 

Neutraal Enigszins 

positief 

Positief Totaal 

A. de duidelijkheid van 

de formulering 

9,17% 

(11) 

17,50% 

(21) 

15,00% 

(18) 
29,17% 

(35) 
29,17% 

(35) 

100% 

(120) 

B. de begrijpelijkheid 

van de erin vervatte 

rechtsregel 

5,83% 

(7) 

14,17% 

(17) 

18,33% 

(22) 
33,33% 

(40) 

28,33% 

(34) 

100% 

(120) 

C. de motivering 8,33% 

(10) 

23,33% 

(28) 

15,00% 

(18) 
30,83% 

(37) 

22,50% 

(27) 

100% 

(120) 

D. de structuur 6,67% 

(8) 

9,17% 

(11) 

15,00% 

(18) 

30,83% 

(37) 
38,33% 

(46) 

100% 

(120) 

E. de logica 2,50% 

(3) 

7,50% 

(9) 

20,83% 

(25) 

28,33% 

(34) 
40,83% 

(49) 

100% 

(120) 

F. de begrijpelijkheid 

voor juristen 

3,33% 

(4) 

5,83% 

(7) 

18,33% 

(22) 

35,00% 

(42) 
37,50% 

(45) 

100% 

(120) 

G.  de 

begrijpelijkheid voor 

rechtzoekenden 

55,00% 

(66) 

23,33% 

(28) 

13,33% 

(16) 

6,67% 

(8) 

1,66% 

(2) 

100% 

(120) 

Tabel 10 Beoordeling van de redactie van de cassatiearresten – modale categorie in vetdruk 

 

6.2.3 Gebreken van de heteronome motiveringsstijl 

319. De gebreken in de motiveringsstijl van het Hof van Cassatie zijn niet te vinden in de 

redactie van de arresten. Het Hof spreekt duidelijke taal. Ook de beknoptheid van het Hof 

heeft, alhoewel die vaak wordt bekritiseerd, zijn redenen. In vele gevallen zijn die redenen 

begrijpelijk.1375 Het heteronome karakter van de motivering is daarentegen wel 

problematisch. Deze eigenschap is een gevolg van de traditionele visie dat de uitspraken 

van het Hof niet normerend zijn maar slechts de wet toepassen en verduidelijken. Deze 

ontkenning van de normatieve kracht van de eigen rechtspraak heeft fundamentele 

consequenties. De heteronome motivering werd eerder besproken.1376 Een nefast gevolg is 

dat het Hof zijn rechtscreaties niet in de tijd beperkt (6.2.3.1). Een ander gevolg ervan is 

dat een arrest steeds geïsoleerd lijkt van de eerdere cassatierechtspraak, wat de evolutie van 

de cassatierechtspraak voor de observator moeilijk waarneembaar maakt en de interpretatie 

bemoeilijkt (6.2.3.2). 

                                                 
1375 Zie randnr. 172. In het bijzonder is de vrees om zich uit te spreken zonder afdoende de gevolgen van zijn 

rechtspraak te kunnen inschatten, legitiem. Daar zijn evenwel oplossingen voor. Die komen aan bod in 

hoofdstuk 8. 
1376 Zie randnr. 169 e.v. 
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6.2.3.1 Retroactiviteit van de cassatierechtspraak 

320. Wanneer het Hof terugkomt op zijn eerdere rechtspraak, stelt zich een probleem van 

de toepassing in de tijd van de nieuwe interpretatie die het Hof van Cassatie aan een 

wetsbepaling geeft. Het Hof stelt zijn regelgevende beslissingen niet voor als de creatie van 

een nieuwe rechtsregel maar beschouwt ze als een interpretatie van een reeds bestaande 

wetsbepaling. Daardoor geeft het zijn rechtspraak een terugwerkende kracht, die teruggaat 

tot op het moment van de inwerkingtreding van die wetsbepaling.1377 Artikel 2 BW 

verhindert de terugwerkende kracht van wetgeving,1378 maar staat een retroactieve werking 

van een nieuwe interpretatie van wetgeving niet in de weg. Wanneer het Hof zijn 

rechtspraak wijzigt, verandert die wettekst immers niet mee met zijn gewijzigde uitlegging. 

De nieuwe oplossing wordt geacht steeds in die tekst vervat te hebben gelegen, waardoor 

de nieuwe interpretatie van de rechtsregel toepasselijk is op rechtshandelingen die werden 

gesteld onder de gelding van de verlaten interpretatie. Net zoals een interpretatieve wet 

heeft een rechtspraakwijziging dus een retroactieve werking.1379 Dit is volgens het EHRM 

niet strijdig met artikel 6 EVRM.1380 Door de cassatierechtspraak steeds als declaratief te 

beschouwen eerder dan (soms) normatief, gaat het Hof aan de vraag naar een eventuele 

temporele modulering voorbij.1381 Volgens die zienswijze maakt het Hof immers geen 

regel, dus is het ook niet nodig om het overgangsrechtelijke vraagstuk te overwegen.  

                                                 
1377 Een traditionele visie op de common law, zoals in belangrijke mate beïnvloed door William Blackstone 

(1723-1780), vertrekt vanuit eenzelfde standpunt. Zie B. LEVY, "Realist Jurisprudence and Prospective 

Overruling", University of Pennsylvania Law Review 1960, (1) 2. 
1378 De wetgever kan steeds van dit wettelijke verbod afwijken. Het Grondwettelijk Hof vereist echter dat de 

terugwerkende kracht onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang. 

Zie o.a. GwH 26 november 2009, nr. 192/2009, www.const-court.be, r.o. B.11 e.v. Volgens het Hof van 

Cassatie is het verbod op terugwerkende kracht geen algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde. 

Cass. 17 november 2005, C.03.0430.N, www.juridat.be. 
1379 Het onderscheid tussen een rechtspraakwijziging en een interpretatieve wet is slechts theoretisch van aard. 

Zie A. CÉLICE, Du pouvoir législatif de la Cour de cassation, Aix, Pust, 1888, 37; A. BAYART, "L'article 

4 du Code civil et la mission de la Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1956, (353) 355. Volgens het 

Grondwettelijk Hof is retroactiviteit inherent aan een interpretatieve wetsbepaling. Arbitragehof 21 juni 2006, 

nr. 102/2006, www.const-court.be, r.o. B.5.2. 

Volgens Thierry Bonneau is het evenwel verkeerd om retroactiviteit toe te schrijven aan een 

rechtspraakwijziging, omdat retroactiviteit de bewuste keuze vereist van de rechter terwijl de toepassing van 

een nieuwe rechtsregel volgt uit de inherent retroactieve werking van rechtspraak. T. BONNEAU, "Brèves 

remarques sur la prétendue rétroactivité des arrêts de principe et des arrêts de revirement", Recueil Dalloz 

1995, (24) 24-26. 
1380 Volgens het EHRM houden de beginselen van rechtszekerheid en bescherming van de legitieme 

verwachtingen van de burger geen recht op een constante rechtspraak in. Zie EHRM 18 december 2008, nr. 

20153/04, Unédic/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 74; EHRM 26 mei 2011, nr. 23228/08, 

Legrand/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 36. Eén keer achtte het Hof de retroactieve toepassing van een 

rechtspraakwijziging wel strijdig met het EVRM, namelijk wanneer deze tot gevolg had dat een reeds 

veroordeelde misdadigster haar gevangenisstraf met negen jaar verlengd zag. EHRM 21 oktober 2013, nr. 

42750/09, Del Rio Prada/Spanje, hudoc.echr.coe.int. 

In het parlementaire debat omtrent de Potpourri I-wetgeving werd daarentegen geopperd dat gedingpartijen 

wel degelijk rechten ontlenen aan een constante rechtspraak (wetsontwerp houdende wijziging van het 

burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, verslag van de eerste lezing, Parl. St. 

Kamer, 2014-15, nr. 54-1219/005, 100). 
1381 O. SNYDER, "Retrospective Operation of Overruling Decisions", Illinois Law Review 1940-41, (121) 

122. Cfr. Beryl Levy: “The failure of prospective overruling, despite its auspicious launching, to emerge as 

a standard appellate device seems to me largely explicable by a disinclination to stand up to the actualities 

of judicial functioning. A readier acceptance of realist jurisprudence, with its central emphasis on functional 

realities, would have hastened the spread of prospective overruling and other nascent techniques of judicial 
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Een arrest van de Franse Cour de cassation van 9 oktober 2001 illustreert de gevolgen van 

die praktijk.1382 In deze beslissing oordeelde het Hof dat een arts aansprakelijk kon worden 

gesteld voor de miskenning van een informatieverplichting omtrent de uitzonderlijke 

risico’s van een medische ingreep die plaatsvond in 1974. De bestreden beslissing hield de 

arts niet aansprakelijk, omdat er op het ogenblik van de ingreep geen verplichting bestond 

die hij had kunnen miskennen. Het cassatiehof had immers pas in 1998 beslist dat dergelijke 

informatieplicht bestond, dus veertien jaar na de ingreep.1383 In het arrest van 9 oktober 

2001 erkende het Hof dat die verplichting in illo tempore inderdaad niet bestond, maar 

stelde het dat de rechterlijke interpretatie van een zelfde norm op een bepaald moment niet 

kan verschillen naargelang het tijdstip van de in het geding zijnde feiten, en dat er 

daarenboven geen verworven recht bestaat op een vaste rechtspraak.1384 Daarmee gaf het 

Hof aan dat het de temporele werking van zijn rechtspraak niet wilde moduleren: die 

informatieplicht waarover het Hof op 9 oktober 2001 moest oordelen, bestond zowel voor 

medische ingrepen die dateren van na 7 oktober 1998 als zij die voordien reeds hadden 

plaatsgevonden. De informatieplicht die het Hof sinds 1998 ontwaarde in een wetsbepaling, 

was dus ook in 1974 reeds van kracht. De arts had zich dus moeten gedragen naar een 

verplichting die op het moment van de ingreep niet bestond en waarvan hij het bestaan niet 

kon vermoeden.1385 

321. Rechtspraakwijzigingen verstoren aldus de rechtsorde, omdat hun intrede geen 

rekening houdt met de vereiste van voorzienbaarheid van het recht. Daartegenover geldt 

dat de rechterlijke toepassing van wetgeving in een concreet geschil steeds declaratief en 

dus retroactief is, want de rechter past de wet toe op historische gebeurtenissen en bepaalt 

daarbij welke betekenis die wet op dat moment had.1386 Door de relatieve stabiliteit van de 

rechtspraak vervlecht een vaststaande interpretatie zich met de wetsbepaling, waardoor die 

inherente retroactiviteit ogenschijnlijk verdwijnt. Verwachting en realiteit versmelten in 

een vaststaande interpretatie, waardoor wat slechts declaratief is, constitutief aanvoelt: de 

rechtzoekende verwacht dat wat gisteren beslist is, ook morgen zal gelden. Principes als 

rechtszekerheid, het vertrouwensbeginsel en de gelijke behandeling voor de wet sterken 

hem in dat gevoel.  

Een rechtspraakwijziging doorbreekt dit verwachtingspatroon. Door de ommekeer treedt 

een vertrouwensbreuk op: de rechtzoekende veronderstelt dat een wetsbepaling een vaste 

                                                 
lawmaking.” B. LEVY, "Realist Jurisprudence and Prospective Overruling", University of Pennsylvania Law 

Review 1960, (1) 1. 
1382 Cass. (FR) 9 oktober 2001, nr. 00-14.564, www.legifrance.gouv.fr.  
1383 Cass. (FR) 7 oktober 1998, nr. 97-10.267, www.legifrance.gouv.fr. 
1384 Zie ook het arrest van 12 november 2008: “attendu que la sécurité juridique invoquée sur le fondement 

du droit à un procès équitable pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant 

d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution 

de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.” Cass. (FR) 12 november 2008, 

nr. 08-10.138, www.legifrance.gouv.fr. Zie in dezelfde zin Cass. (FR) 21 maart 2000, nr. 98-11.982, 

www.legifrance.gouv.fr.  
1385 Zie voor een kritische bespreking van dit arrest N. MOLFESSIS, "Les revirements de jurisprudence" in 

N. MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 148-149.  
1386 S. VERSTRAELEN, Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 132. Zie ook Hoge Raad 

(NL) 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, www.rechtspraak.nl, concl. J. Spier, r.o. 5.5.2. 
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interpretatie heeft en stemt zijn optreden in het rechtsverkeer daarop af. Hij die dacht 

conform het recht te hebben gehandeld, ziet zich geconfronteerd met de toepassing van een 

nieuwe regel die in illo tempore niet bestond en waarvan hij het bestaan ook niet kon 

vermoeden. Een voordien geldig contract wordt plots vernietigbaar,1387 een 

aansprakelijkheid komt mogelijk in het gedrang waar die voordien niet bestond,1388 een 

vordering wordt om procesrechtelijke redenen afgewezen waar dat voorheen niet het geval 

zou zijn geweest, etc. Omkeringen in de rechtspraak kunnen weliswaar min of meer in de 

lucht hangen, maar die kennis staat slechts open voor domeinspecialisten die weet hebben 

van de uiteenlopende rechtspraak en rechtsgeleerde kritiek in een rechtstak, die een 

ommekeer kunnen aankondigen. Voor de praktizijn, laat staan de rechtzoekende, zijn 

rechtspraakwijzigingen vaak donderslagen bij heldere hemel die in tegenstelling tot 

wijzigende wetgeving, die wordt voorafgegaan door parlementaire voorbereidingen, niet 

tot de algemene kennis kunnen behoren.1389  

322. Er bestaan mogelijkheden om de nadelige neveneffecten van een 

rechtspraakommekeer te temperen en aldus rechtszekerheid te verzoenen met 

rechtsontwikkeling. Een voor de hand liggende optie is de modulering in de tijd van een 

rechtspraakommekeer. De techniek van prospective overruling laat het Hof toe om de 

werking in de tijd van een nieuwe interpretatie te beperken tot het voorliggende en alle 

hangende zaken, of tot de toekomstige toepassingsgevallen.1390 In het laatste geval wordt 

                                                 
1387 Zie Cass. (FR) 31 mei 1988, nr. 86-17.495, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 25 november 1997, nr. 

95-22.240, www.legifrance.gouv.fr. 
1388 Zie Cass. 20 juni 2005, C.03.0105.F, www.juridat.be. Dit arrest werd in hoofdstuk 4 besproken, zie 

randnr. 234. Zie ook het arrest van 15 december 1983 waarin het Hof de Belgische staat aansprakelijk stelde 

voor fouten begaan in de loodsenbegeleiding (Cass. 15 december 1983, Rechtskundig Weekblad 1984-85, 

1247). Volgens het Hof was de loods een aangestelde van de overheid en geen aangestelde van de reder of 

de kapitein. Die zienswijze ging in tegen de toen geldende rechtspraak. De wetgever reageerde op de 

financieel mogelijk aanzienlijke gevolgen van deze rechtspraakwending door een bijzonder 

aansprakelijkheidsregime in het leven te roepen met een dertig jaar terugwerkende kracht (wet van 30 

augustus 1988 houdende wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van 

zeevaartuigen, BS 17 september 1988). Dit regime onthief de verantwoordelijke overheid van alle 

aansprakelijkheid en koppelde aldus terug naar de rechtspraak van vóór 1983. Het Arbitragehof maakte geen 

bezwaar tegen deze inbreuk op de rechtszekerheid (Arbitragehof 5 juli 1990, nr. 25/1990, www.const-

court.be). Het EHRM deed dat wel. Het ontwaarde een schending van artikel 1 van het eerste protocol bij het 

EVRM voor wat betreft de terugwerkende kracht van de aansprakelijkheidsuitsluiting: “Les considérations 

financières invoquées par le Gouvernement […] pouvaient justifier, pour l'avenir, une législation dérogeant, 

en cette matière, au droit commun de la responsabilité. Ils ne pouvaient pas légitimer une rétroactivité dont 

le but et l'effet étaient de priver les requérants de leurs créances en indemnisation.” EHRM 20 november 

1995, nr. 17849/91, Pressos Compania Naviera S.A./België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 43. 
1389 A. BAYART, "L'article 4 du Code civil et la mission de la Cour de cassation", Journal des Tribunaux 

1956, (353) 355. Jean-Luc Aubert meent dat eventuele toekomstige rechtspraakwijzigingen aan het licht 

worden gebracht doordat de regel die ze inhouden voor de rechtbanken in vraag wordt gesteld. J.-L. 

AUBERT, "Faut-il « moduler » dans le temps les revirements de jurisprudence? J’en doute!", Revue 

trimestrielle de droit civil 2005, (300) 303. Hij overschat evenwel de mogelijkheid van de rechtzoekende om 

van die onzekerheid kennis te nemen. 

Cfr. het arrest van het EHRM van 10 oktober 2006: “Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, même en tant 

que professionnel qui pouvait s’entourer de conseils de juristes, il était difficile, voire impossible pour le 

requérant de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment 

où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale.” EHRM 10 oktober 2006, nr. 40403/02, 

Pessino/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 36.  
1390 Wolfgang Friedmann definieert prosprective overruling als volgt: “the overruling of a well-established 

precedent limited to future situations, and excluding application to situations which have arisen before the 
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gesproken van zuivere of pure prospective overruling.1391 Het voorzien in dergelijk 

overgangsrecht zou de rechtscheppende kracht van de cassatierechtspraak uitdrukkelijk 

erkennen.1392 Vele hooggerechtshoven maken gebruik van die techniek om de soms 

verstrekkende gevolgen van hun rechtspraak te milderen: zo bv. de Europese 

hooggerechtshoven,1393 maar ook het Belgische Grondwettelijk Hof,1394 de Nederlandse 

Hoge Raad en de Franse Cour de cassation.1395 Het Belgische Hof van Cassatie waagt zich 

hier vooralsnog niet aan.1396  

                                                 
decision and are therefore presumed to be governed by reliance on the overruled principle.” W. 

FRIEDMANN, "Limits of Judicial Lawmaking and Prospective Overruling", Modern Law Review 1966, 

(593) 602. Cfr. M. POLAK, "Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht", Rechtsgeleerd Magazijn 

Themis 1984, (228) 239. 

Zie voor een beknopte studie van prospective overruling met rechtsvergelijkende aanknopingspunten J. 

WALL, "Prospective overruling - it's about time", Otago Law Review 2009, (131) 131-148. De oorsprong 

van de theorie wordt besproken in B. LEVY, "Realist Jurisprudence and Prospective Overruling", University 

of Pennsylvania Law Review 1960, (1) 7-25.  

In 1932 werd het Amerikaanse federale hooggerechtshof voor de eerste keer geconfronteerd met een vraag 

over de grondwettelijkheid van het gebruik van de techniek van prospective overruling. In de bestreden 

beslissing had het hooggerechtshof van Montana besloten een bestaande regel toe te passen op het geschil, 

maar die regel in de toekomst niet langer te hanteren. Het U.S. Supreme Court stelde geen schending van de 

regels van due process vast. De majority opinion van Benjamin Cardozo beschreef de techniek van 

prospective overruling als volgt: “A state, in defining the limits of adherence to precedent, may make a choice 

for itself between the principle of forward operation and that of relation backward. It may say that decisions 

of its highest court, though later overruled, are law nonetheless for intermediate transactions. […] On the 

other hand, it may hold to the ancient dogma that the law declared by its courts had a Platonic or ideal 

existence before the act of declaration, in which event the discredited declaration will be viewed as if it had 

never been, and the reconsidered declaration as law from the beginning. […] The choice for any state may 

be determined by the juristic philosophy of the judges of her courts, their conceptions of law, its origin and 

nature. We review not the wisdom of their philosophies, but the legality of their acts. The State of Montana 

has told us by the voice of her highest court that, with these alternative methods open to her, her preference 

is for the first. In making this choice, she is declaring common law for those within her borders. The common 

law as administered by her judges ascribes to the decisions of her highest court a power to bind and loose 

that is unextinguished, for intermediate transactions, by a decision overruling them. As applied to such 

transactions, we may say of the earlier decision that it has not been overruled at all. It has been translated 

into a judgment of affirmance and recognized as law anew. Accompanying the recognition is a prophecy, 

which may or may not be realized in conduct, that transactions arising in the future will be governed by a 

different rule.” Great Northern Ry. Co. v. Sunburst Oil & Refining Co., 287 U.S., 365-367 (1932).  
1391 J. WALL, "Prospective overruling - it's about time", Otago Law Review 2009, (131) 140; S. 

VERSTRAELEN, Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 142. 
1392 Patrick Devlin omschreef de temporele modulering van rechtspraak daarom als “cross[ing] the Rubicon 

that divides the judicial and the legislative power. It turns judges into undisguised legislators” P. DEVLIN, 

“Judges and Lawmakers”, 39 The Modern Law Review 1976, (1) 11. De mate waarin dit klopt, hangt af van 

het antwoord op de vraag wanneer het recht wijzigt. Vind die wijziging slechts plaats op het moment dat de 

nieuwe beslissing wordt geveld? Of vindt die ommekeer voordien reeds plaats, wanneer de oude 

rechtspraaklijn wegens geëvolueerde opvattingen en kritiek in rechtsleer en rechtspraak niet langer als 

geldend recht kan worden beschouwd? In het eerste geval creëert het hoogste rechtscollege nieuw recht 

wanneer het omgaat, in het tweede geval vindt het slechts het nieuwe recht. 
1393 De temporele modulering van de eigen rechtspraak vond in het HvJ EU voor het eerst plaats met het arrest 

van 8 april 1976 in de zaak Defrenne (HvJ 8 april 1976, ECLI:EU:C:1976:56, Defrenne/Sabena, eur-

lex.europa.eu, r.o. 69 e.v.). Het EHRM deed dit een eerste keer in het arrest Marckx (EHRM 13 juni 1979, 

nr. 6833/74, Marckx/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 58). 
1394 Zie randnr. 137. 
1395 Zie voor Nederland randnr. 349, voor Frankrijk randnrs. 370-371. 
1396 F. OST en S. VAN DROOGHENBROECK, "Le droit transitoire jurisprudentiel dans la pratique des 

juridictions belges", Revue de droit de l'ULB 2002, (1) 8-10 en 38-40, zie evenwel ook 17-22 voor een 

twijfelgeval. Eric Dirix meent dat het Belgische Hof van Cassatie die stap reeds heeft gezet met zijn arrest 

van 20 december 2007. E. DIRIX, "Rechterlijk overgangsrecht", Rechtskundig Weekblad 2008-09, (1754) 
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323. Heeft het Belgische Hof van Cassatie nood aan de mogelijkheid om de effecten van 

zijn rechtspraak te kunnen moduleren in de tijd? Uit de analyse van de achttien arresten 

besproken in hoofdstuk 4 blijkt van niet. Negen maal betreft de ommekeer een technische, 

vaak procesrechtelijke materie die de materiële rechten van de rechtzoekende niet raakt of 

zijn legitieme verwachtingen niet schaadt.1397 Viermaal breidt het Hof de rechten van de 

rechtzoekende uit.1398 Viermaal gaat het cassatiehof de andere richting uit: de organen van 

een vennootschap zien hun aansprakelijkheid opnieuw in het gedrang komen,1399 de 

gelaedeerde militair mag niet langer een gemeenrechtelijke schadevergoeding met het 

vergoedingspensioen cumuleren,1400 de werkgever kan niet langer de nietigheid inroepen 

van de overeenkomst die de duur van de opzeggingstermijn vaststelt en de opzegging 

voorafgaat,1401 en de deelgerechtigde van een Franse immobiliënvennootschap wordt 

geconfronteerd met een dubbele belasting.1402 Het arrest van 3 april 2017 dat de werkelijke 

dading die een verdeling inhoudt principieel onaantastbaar maakt, bevindt zich tussen de 

twee. Deze beslissingen komen niet echt als een verrassing. De ommekeer hing steeds in 

de lucht wegens aanhoudend rechtsgeleerd protest of rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof. In een ander geval was er aanhoudende onzekerheid omtrent de belastbaarheid in 

België die de fiscus steeds vooropstelde. Nooit kwam het recht op een eerlijk proces, in het 

bijzonder het recht op toegang tot de rechter, in gevaar.1403 De vraag is evenwel in welke 

mate de rechtzoekende, of zelfs de gemiddelde praktijkjurist, van deze evoluties op de 

hoogte kon zijn. 

Het valt niet uit te sluiten dat het Hof van Cassatie in de toekomst een interpretatie van een 

rechtsregel aanneemt waarvan de retroactieve toepassing belangrijke maatschappelijke of 

financiële gevolgen kan hebben die niet alleen de rechtszekerheid aantasten maar ook de 

fundamenten van de maatschappij. De voorbeelden in de rechtspraak van de Europese 

hooggerechtshoven, het Grondwettelijk Hof en de Franse en Nederlandse cassatiehoven 

waarin gebruik wordt gemaakt van prospective overruling, zijn legio. Zal het Hof in zo’n 

geval dan wel gebruik maken van deze techniek? De traditionele ontkenning van de 

normatieve kracht van zijn rechtspraak, doet vermoeden van niet. De twee arresten waarbij 

het Hof aangeeft op zijn rechtspraak terug te komen, doen echter hopen van wel. 

                                                 
1757. Als dat het geval is, heeft het Hof van Cassatie nooit zelf van die bevoegdheid gebruik gemaakt. Met 

het arrest van 20 november 2014 kwam het Hof bovendien op die rechtspraak terug (randnr. 137). 
1397 Dit is het geval bij de arresten van 16 december 2003, 22 september 2005, 22 februari 2006, 23 juni 2006, 

24 juli 2007, 15 oktober 2009, 11 juni 2013, 11 december 2017 en 14 december 2017. Zie voor een bespreking 

van deze arresten respectievelijk randnrs. 228, 237, 240, 246, 252, 258, 261, 276 en 279. 
1398 Het arrest van 16 september 2004 verruimt de mogelijkheid voor derden om een bezwaarschrift in te 

dienen tegen de op hun naam gevestigde belastingaanslag. Het arrest van 29 september 2006 versoepelt het 

samenloopverbod. De arresten van 11 september 2014 en 12 juni 2015 versoepelen de voorwaarden voor 

kostenaftrek. Zie voor een bespreking van deze arresten randnrs. 264 en 267. 
1399 Arrest van 20 juni 2005, randnr. 234.  
1400 Arrest van 21 april 2006, randnr. 243. 
1401 Arrest van 7 april 2008; randnr. 255. 
1402 Arrest van 29 september 2016, randnr. 270. 
1403 Zoals infra wordt besproken, staat dit criterium centraal in de afweging van de Franse cassatierechter om 

de werking in de tijd van zijn arrest al dan niet te moduleren. 
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6.2.3.2 Het isolement van een cassatiearrest 

324. De heteronome motiveringsstijl heeft niet alleen gevolgen op het niveau van de 

individuele beslissing maar ook op het vlak van de cassatierechtspraak als geheel. Doordat 

het Hof in zijn arresten nooit naar de precedenten verwijst, staat elk cassatiearrest 

ogenschijnlijk op zichzelf. Het Hof doet het liefst aan rechtsontwikkeling op de wijze die 

vaak wordt omschreven als de politique des petits pas:1404 het Hof beperkt zijn oordeel tot 

de voorliggende zaak en weerhoudt zich ervan zich in algemene termen uit te spreken. 

Ernest Faye vat die werkwijze goed samen:  

“La Cour ne statue que relativement au litige qui lui est soumis, et son 

interprétation de la loi ne s'impose même pour le procès que si l'arrêt émane 

des Chambres réunies. Elle n'a dès lors à donner cette interprétation que 

dans la mesure nécessaire à la solution de la question spéciale qu'elle a à 

résoudre; et, ne pouvant prévoir toutes les hypothèses, elle évite, autant qu'il 

est possible, de poser des principes trop généraux dont il est difficile de 

mesurer toute l'étendue et d'envisager toutes les conséquences; en se 

prononçant dans des termes trop absolus, elle s'exposerait à des regrets en 

présence d'une situation qui lui aurait échappé, ou à un retour 

compromettant pour son autorité. Le sens qu'elle attache à une loi doit 

plutôt ressortir de l'ensemble des décisions intervenues dans des espèces 

diverses que d'une formule abstraite que la nécessité ne lui a pas commandé 

de donner.”1405 

Die werkwijze heeft, zoals Faye aangeeft, zijn merites. Het laat toe om stapsgewijs een 

doctrine uit te bouwen, en bij elke pas voorwaarts geïnformeerd te zijn door de reacties op 

de vorige stap en de gevolgen die zij heeft teweeg gebracht. Het vermijdt dat het Hof moet 

terugkomen op een overhaaste of ondoordachte uitspraak. Het cassatiehof kan immers niet 

steeds de gevolgen van zijn uitspraken inschatten. Een afwachtende houding en aftastende 

rechtsontwikkeling creëert onzekerheid en kan dus een aansporing zijn om een 

cassatieberoep in te stellen, maar langs de andere kant stellen die procedures het Hof net in 

staat om het leerstuk stapsgewijs verder uit te bouwen.1406 Gewezen advocaat-generaal en 

raadsheer Daan Asser vatte de voordelen van deze werkwijze treffend samen: “Langzaam 

groeiende bomen zijn sterk en worden oud.”1407 Deze methode kan op brede steun 

rekenen.1408  

                                                 
1404 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 116. 
1405 E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 87. 
1406 Zie J. BARENDRECHT, De Hoge Raad op de hei, Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, 90. 
1407 W. ASSER, "Rechtspreken en recht vormen", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013, (107) 107. 
1408 R. LINDON, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1975, (nr. 2681) 

II, d; J. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Sirey, 1980, 1025-1026; Y. CHARTIER, "De l'an II à 

l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation" in S. GUINCHARD en G. 

PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, Parijs, Dalloz, 2000, 96; 

I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts à Pierre 

Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1080; Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 

116; C. SIEBURGH, "Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?" in W. KEUKENS en M. 

VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 108-109; A. SMETRYNS, "De motivering door de cassatierechter in civiele 
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Deze techniek van aftastende rechtsontwikkeling geschiedt verholen, omdat het Hof van 

Cassatie de verschillende stappen in deze evolutie niet kenbaar maakt. Het Hof verwijst 

traditioneel niet naar eigen rechtspraak.1409 Die praktijk heeft tot gevolg dat de 

cassatiearresten ogenschijnlijk allemaal op zichzelf staan. De jurist die een bepaald leerstuk 

van het cassatiehof wil kennen, moet aldus een puzzel bijeenleggen, zonder te weten 

hoeveel stukken de puzzel telt of hoe de verschillende stukken in elkaar passen. Het 

bijeenleggen ervan vereist dus een verregaande casuïstiek. Een beroep op de rechtsleer kan 

die onderneming vereenvoudigen, maar het vertrouwen op de doctrine is niet altijd zonder 

risico.1410 De onduidelijkheid over de vraag of een nieuwe beslissing systeembevestigend 

is of daarentegen een aanpassing doorvoert, leidt tot onzekerheid in rechtsleer en 

rechtspraak, wat een aanzienlijk aantal bijkomende procedures genereert.1411 De 

onduidelijkheid of een bepaalde leerstuk van het Hof nog in ontwikkeling is of daarentegen 

vaststaand is, is een incubator voor bijkomende procedures.  

Het Hof geeft niet aan hoe zijn beslissing zich verhoudt ten opzichte van de bestaande 

cassatierechtspraak. Het bannen van verwijzingen naar precedenten laat het Hof niet toe 

om in zijn motivering op eerdere arresten voort te bouwen op een wijze die de evolutie van 

de cassatierechtspraak duidelijk maakt. Het is voor de lezer van een cassatiearrest dus 

moeilijk om na te gaan of het Hof in een arrest verder werkt aan een bestaande 

rechtspraaklijn, een precedent nuanceert of toepast in een andere context, de draagwijdte 

van een cassatieleerstuk uitbreidt of beperkt, of, zoals aangetoond in hoofdstuk 4, 

terugkomt op een eerdere rechtspraaklijn. Dergelijke analyse vergt een grondig onderzoek 

van de cassatierechtspraak, dat bemoeilijkt wordt omdat de conclusie van de advocaat-

generaal doorgaans niet beschikbaar is, de cassatiemiddelen niet steeds gepubliceerd 

worden en de bestreden beslissing bijna nooit terug te vinden is in de gepubliceerde 

rechtspraak.1412  

                                                 
zaken" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 94-

95; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 703; F. BAKELS, 

"Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming 

door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 59; W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 

2018, 18; L. BORÉ, "Les deux fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 2018, (43) 46.  
1409 Zie randnr. 169.  
1410 Zie randnr. 325 e.v. Cfr. Xavier Henry: “Le chaînage institutionnel est la trace d’une intention qui mérite 

à ce titre d’être objectivement connue, de la même façon que la volonté du législateur est un élément qui 

occupe une place spécifique dans la compréhension des textes. Dans cet esprit, la position d’une des 

formations de la Cour de cassation ne peut en aucun cas être assimilée à une analyse doctrinale externe. 

Outre cette raison fondamentale, le renvoi à un chaînage extérieur encourt plusieurs critiques, pour ainsi 

dire techniques. Tout d’abord, le chaînage des revues privées est parcellaire (lié aux domaines traités). Par 

ailleurs, l’accès aux revues des praticiens est très inégal et il faut ici se garder de raisonner comme si tous 

les juristes avaient à disposition permanente les ressources d’une riche bibliothèque. Il est de plus souvent 

tardif: il peut être rapide dans des sommaires, facilement lisibles, mais de confiance relative, mais il ne sera 

précis et réalisé par les spécialistes du secteur qu’à des échéances plus lointaines. Conçu en même temps 

que la décision, le chaînage institutionnel peut au contraire être fiable et rapide. Il convient de souligner 

qu’il peut s’insérer rapidement sur Légifrance.” X. HENRY, "Le chaînage des arrêts de la Cour de cassation 

dans le Bulletin civil", Bulletin d'information de la Cour de cassation 2004, afl. 599, nr. 6. 
1411 J. FRANX, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 3. 
1412 Cfr. Ludo Cornelis, die de bestreden beslissing en de voorziening in cassatie via persoonlijke contacten 

in handen kreeg en zo tot een beter begrip kon komen van het cassatiearrest dat hij annoteerde. L. CORNELIS, 
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6.2.4 Gebreken van de discursieve bifurcatie 

325. Het korset van de heteronome motiveringsstijl laat het Hof niet toe om alle redenen 

voor zijn beslissing te veruitwendigen. Een cassatiearrest vertelt daarom meestal slechts 

een half verhaal. Het voorbeeld van het wrongful life-arrest illustreert dit goed: het ethische 

argument dat de uitkomst bepaalde, komt niet aan bod in de eigenlijke beslissing.1413 Dat 

noodzaakt voor de lezer de raadpleging van de nevenproducten van het cassatiearrest. 

De discursieve bifurcatie zou de heteronome motivering van de arresten compenseren en 

aldus de noodzaak van een autonomere motivering wegnemen.1414 De arresten vinden 

immers verduidelijking in de conclusies van de advocaten-generaal, de jaarverslagen van 

het Hof en de annotaties in de rechtsleer.1415 Dat argument gaat evenwel niet helemaal op. 

De meer autonoom gemotiveerde informatiebronnen van de cassatierechtspraak zijn behept 

met gebreken. Ten eerste zijn die bronnen niet authentiek (6.2.4.1). Daarnaast verschijnen 

ze slechts met een zekere vertraging na de uitspraak van het arrest (6.2.4.2). Tot slot hebben 

deze informatiebronnen gebreken wat betreft de mogelijkheid tot kennisname (6.2.4.3). 

6.2.4.1 Authenticiteit 

326. De achtergrondinformatie en de redenen die noodzakelijk zijn om een cassatiearrest 

te kunnen begrijpen en kaderen, blijken slechts zelden uit het eigenlijke arrest. De 

nevenproducten kunnen soelaas bieden. De meeste van die nevenproducten gaan evenwel 

niet uit van de zetelende cassatiemagistraten, maar wel van het parket. Dat is het geval bij 

de conclusie maar ook bij de voetnoten die bij de publicatie van een arrest worden 

opgenomen. 

De achterliggende redenen van een cassatiearrest afleiden uit de conclusie van de advocaat-

generaal is niet zonder hermeneutisch gevaar. De argumenten die een conclusie schragen, 

kunnen immers niet zomaar worden geëxtrapoleerd naar het eigenlijke arrest.1416 De zetel 

treedt in zijn arrest niet in dialoog met de advocaat-generaal, en geeft niet aan welke van 

diens argumenten hij zich eigen maakt of welke hij onjuist acht. In het geval van een 

                                                 
"Mal aimé, mal armé: l’ordre public en droit privé" (noot onder Cass. 30 januari 2015), Revue pratique de 

jurisprudence belge 2017, (190) 190-191. 
1413 Zie randnr. 118, voetnoot 549. 
1414 Zie randnr. 175. Voornamelijk Mitchell Lasser neemt die stelling aan. M. LASSER, Judicial 

Deliberations: a comparative analysis of judicial transparency and legitimacy, Oxford, OUP, 2004, 27-61. 

Zijn werk heeft veel verdienste, omdat het wijst op het belang het officieuze discours van het Hof in de 

bijproducten van een arrest, zoals de conclusie van de advocaat-generaal en het verslag van de raadsheer-

verslaggever. Hij stuurde aldus het beeld bij van een robotachtige cassatierechter. Hij gaat evenwel voorbij 

aan de gebreken die deze bijproducten hebben. 
1415 Ook de cassatiemiddelen verduidelijken de teneur van het arrest. Zij maken duidelijk op welke vraag het 

Hof een antwoord gaf. De middelen worden evenwel vaak niet gepubliceerd (zie randnr. 168). Als dat wel 

gebeurt, bevat de weergave van de middelen in het arrest vaak niet de toelichting ervan. Zie HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 81. Die toelichting is vaak net het interessantste deel, omdat daarin wordt 

verwezen naar rechtsleer en de precedenten van het Hof.  
1416 Zo neemt Claude Parmentier een auteur op de korrel die hij verwijt net dat te doen en zo een verkeerde 

interpretatie toe te dichten aan een arrest. C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, 

Larcier, 2018, 218. Zie ook I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit 

belge, Brussel, Bruylant, 2003, 227-231. In Frankrijk geldt deze bedenking niet alleen voor de conclusies van 

de advocaat-generaal, maar ook voor de gepubliceerde rapporten van de raadsheer-verslaggever. Zie F. 

DESCORPS DECLÈRE, "Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 

2007, (2822) nr. I, B, 2. 



251 

 

gelijkluidende conclusie kan de zetel via een andere gedachtegang dan die van de advocaat-

generaal tot eenzelfde besluit komen.1417 Bij een andersluidende conclusie leert de lectuur 

ervan enkel welke oplossing het Hof niet heeft gekozen. Dat de advocaat-generaal sinds de 

arresten Borgers1418 en Vermeulen1419 van het EHRM niet langer deelneemt aan het beraad, 

versterkt die vaststelling.1420 Bovendien zijn er enkele historische voorbeelden te vinden 

van conclusies die het vernieuwende karakter van een omgaan van het Hof proberen te 

minimaliseren of te ontkennen.1421 Ook de voetnoten in Pasicrisie of Arresten Cassatie 

worden door het parket bij het Hof opgesteld. De voetnoot is dus hoogstens een 

gezaghebbende interpretatie van de betekenis van het arrest, die niet zomaar kan worden 

gelijkgesteld met de mening van de zetel.1422 Het is niet bekend wie de pen vasthoudt bij 

de beschrijving van een arrest in het jaarverslag.1423 Als dit een lid van de zetel is, geeft dit 

die bespreking wel enige authenticiteit.1424 Het moment waarop hij deze analyse neerpent, 

is daarbij van belang. Is dat daags na het vellen van het arrest, of eerder bij het opstellen 

van het jaarverslag, en dus mogelijk ettelijke maanden later? 

327. De analyse van een cassatiearrest in een rechtsgeleerde annotatie is met eenzelfde 

gebrek aan authenticiteit behept. Guy Canivet dicht de doctrine een opdracht van algemeen 

belang toe wat betreft het bekendmaken van de échte redenen van een cassatiearrest.1425 

Een rechtsgeleerde interpretatie is evenwel, zoals het woord het zegt, steeds een 

                                                 
1417 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 81; I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de 

droit anglais et de droit belge, Brussel, Bruylant, 2003, 493; A. HENKES, Fiscaal recht raakt de openbare 

orde! So what? Over de betrekkelijkheid van de openbare orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, 

onuitg., 2016, 115. Cfr. F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE 

GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 45. 
1418 EHRM 30 oktober 1991, nr. 12005/86, Borgers/België, hudoc.echr.coe.int. Met dit arrest kwam het 

Straatsburgse Hof terug op zijn beslissing in de zaak Delcourt (EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, 

Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int). Voor een bespreking, zie A. WAUTERS, "Het arrest Borgers van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens", Rechtskundig Weekblad 1991-92, (1105) 1105-1107. 
1419 EHRM 20 februari 1996, nr. 19075/91, Vermeulen/België, hudoc.echr.coe.int. Zie voor een kritische 

analyse van deze rechtspraak P. TAELMAN, "Twee ophefmakende arresten: Europees Hof Rechten van de 

Mens 20 februari 1996 over de rol van het Openbaar Ministerie in civiele Zaken en Cass., 5 januari 1996, 

over de nietigheidsleer" in Gandaius Actueel II, Antwerpen, Story Scientia, 1997, 123-146; F. DUMON, R. 

CHARLES en E. KRINGS, "De procureur-generaal en de advocaten-generaal in het Hof van Cassatie van 

België", Rechtskundig Weekblad 1996, (313) 313-317.  
1420 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 81. Procureur-generaal Raoul Hayoit de Termicourt stelde 

in 1965 dat de tussenkomst van het parket in het beraad in hoofdzaak betrekking heeft op de motivering van 

het arrest. Zie de nota van Hayoit de Termicourt die hij indiende bij het EHRM in de zaak Delcourt, zoals 

weergegeven in J. VELU, L’affaire Delcourt: l'arrêt rendu le 17 janvier 1970 par la Cour européenne des 

droits de l'homme, Brussel, ULB, 1972, 58-59. 
1421 Zie I. RORIVE, Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, Brussel, 

Bruylant, 2003, 234-238. 
1422 Cfr. A. VANWELKENHUYZEN, "La motivation des revirements de jurisprudence" in C. PERELMAN 

en P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 262. 
1423 In Frankrijk is dit normaal de raadsheer-verslaggever. Zie Y. CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: 

remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation" in S. GUINCHARD en G. PLUYETTE 

(eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, Parijs, Dalloz, 2000, 270.  
1424 Als het opmaken van deze beknopte beschrijving een eenmansopdracht is, stelt zicht de vraag hoe getrouw 

één lid van de zetel de mening van vijf (of meer) raadsheren kan weergeven. 
1425 G. CANIVET, "Formal and informal determinative factors in the legitimacy of judicial decisions: the 

point of view of the French Court of Cassation" in N. HULS, M. ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The 

Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 136. 
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interpretatie en dus inherent subjectief.1426 Zelfs de domeinspecialist kan niet in de hoofden 

van de raadsheren kijken. Een gevolg van die subjectiviteit is dat annotatoren onderling 

van mening kunnen verschillen omtrent de precieze betekenis van een arrest.1427 Dergelijke 

tegenstrijdige interpretaties betekenen een vertraging of verhindering van de vestiging van 

rechtsvrede.1428 Voorbeelden van tegenstrijdige interpretaties zijn te vinden in de 

identificatie van rechtspraakwijzigingen in de doctrine:1429 een ommekeer kan aan hun 

waakzame oog ontsnappen,1430 zij kunnen een ommekeer ontwaren waar het Hof louter 

spreekt van een verduidelijking,1431 en zij kunnen er ook van overtuigd zijn dat er helemaal 

geen ommekeer plaatsvond.1432 

                                                 
1426 Door de bank genomen is dat niet problematisch. Bij het beantwoorden van de vraag of bv. een 

rechtspraakwijziging voorligt, is dat anders. Dit hangt ook af van de strekking van het rechtsgeleerde werk.  

Het is de natuurlijke taak van de rechtsleer om systematiek te brengen in de rechtspraak door interpretatie 

van rechterlijke beslissingen. Zij vervult in dat proces ook een scheppende rol. F. ZENATI, La jurisprudence, 

Paris, Dalloz, 1991, 248-261; J. VRANKEN, Mr. C. Asser's inleiding tot de beoefening van het Nederlands 

burgerlijk recht. Algemeen deel***, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 163. 
1427 Cfr. C. KLAASSEN, "De koers van de Hoge Raad: (on)voorspelbaar?", Tijdschrift voor Civiele 

Rechtspleging 2015, (140) 141. Zie ook Stephen Wasby: “Because of this lack of concern for general 

audience, some individuals must interpret decisions for others, and the chances for misinterpretation (both 

purposeful and innocent) increase radically.” S. WASBY, The Impact of the United States Supreme Court: 

Some Perspectives, Homewood (IL), The Dorsey Press, 1970, 84. 
1428 Yves Chartier meent dat ook foute interpretaties een meerwaarde hebben aangezien ze het debat voeden. 

Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 106. De rechtszekerheid is evenwel beter gediend 

met een eenvormige interpretatie van de cassatierechtspraak, wat een discussie omtrent de teneur van een 

arrest de lege ferenda niet in de weg staat. 
1429 O. SALVAT, Le revirement de jurisprudence. Etude comparée de droit français et de droit anglais, 

onuitg. doctoraatsthesis Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1983, 45, 

49. 

Cfr. Hippolyte Rivière: “Un assez grand nombre de revirements ou de contradictions n’ont jamais existé que 

dans l’opinion de ceux qui interprétaient les arrêts de la Cour [de cassation].” H. RIVIÈRE, Revue doctrinale 

des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière civile, et dans l'ordre 

du Code Napoléon, Parijs, Cosse et Marchal, 1862, vii-viii. In dezelfde zin J.-F. WEBER, "Comprendre un 

arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile", Bulletin d'information de la Cour de cassation 2009, 

afl. 702, (6) 6; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 2018, 218. 

Matthias Storme vermeldt twee annotaties van het cassatiearrest van 24 november 1978 in de Revue critique 

de Jurisprudence belge (RCJB 1982, 5), van de hand van François Rigaux en Jacques Van Compernolle, die 

uit deze beslissing onderling tegenstrijdige conclusies trekken. M.E. STORME, "Bedenkingen bij de door het 

Hof van Cassatie in het privaatrecht gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een 

bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron: de traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, (971) 

982. 
1430 Zo ging Adrien Masset in zijn annotatie voorbij aan de ommekeer die het arrest van 24 juli 2007 

ontegensprekelijk bevat. A. MASSET, "La publicité du prononcé des jugements du tribunal de l’application 

des peines: l’impossible solution?" (noot onder Cass. 24 juli 2007), Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 

2007, (1503) 1503-1507. 
1431 Verschillende rechtsgeleerden dichtten de cassatiearresten van 23 oktober 2006 (Cass. 23 oktober 2006, 

S.05.0010.F, www.juridat.be) en 22 januari 2007 (Cass. 22 januari 2007, S.04.0088.N, www.juridat.be) een 

rechtspraakommekeer toe (zie randnr. 281, voetnoot 1284). Volgens het Hof is er daarentegen bij het eerste 

arrest slechts sprake van een eenvoudige verduidelijking van het eerder volgehouden leerstuk (HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 121). Het tweede arrest wordt niet besproken in het jaarverslag van 2007. 
1432 Stefaan Van Crombrugge ontkent dat het cassatiearrest van 12 juni 2015 (zie randnr. 267) een ommekeer 

uitmaakt. Het Hof oordeelt daar anders over. S. VAN CROMBRUGGE, "Cassatierechtspraak over 

beroepskosten: minder spectaculair dan ze lijkt", Fiscoloog 2015, afl. 1438, (1) 1.  
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Een goed begrip van de relevante cassatierechtspraak en een beheersing van de 

cassatietechniek bij de annotator zijn van belang voor de kwaliteit van de annotatie.1433 Niet 

zelden plaatsen cassatiemagistraten vraagtekens bij de rechtsgeleerde interpretatie van hun 

arresten.1434 Omgekeerd geven ook rechtsgeleerde auteurs soms uiting aan hun frustratie 

omtrent de sibillijnse motivering van het Hof,1435 waardoor hun analyse soms neerkomt op 

(beredeneerd) giswerk. De beknopte motivering van een arrest kan zelfs de kenners op het 

verkeerde been zetten.1436 Die kritiek wordt in Frankrijk gepareerd door te pleiten voor een 

verplichte opleiding in de cassatietechniek.1437 Pascale Deumier plaatst daar tegenover dat 

een goed begrip van cassatierechtspraak niet mag afhangen van het al dan niet ingewijd 

zijn in “une sorte de science secrète du droit”.1438 Deze discussie leidde Rémi Libchaber 

tot het stellen van de volgende retorische vraag: “à l’indignation face à un arrêt succède 

l’indignation face à un commentaire; laquelle est la moins légitime?”1439  

                                                 
1433 Cfr. J. GHESTIN, "L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2004, (2239) 2239, 

2244-2248. Verschillende ingewijden in de cassatietechniek stelden hun ervaring en kennis op schrift om zo 

de interpretatie van een cassatiearrest door derden te faciliteren. Claude Parmentier stelde immers dat “sans 

la compréhension [des méthodes de travail de la Cour] des commentateurs, même parmi les plus avisés, 

errent.” C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 2018, 15. Zie voor 

België, naast dit werk van Claude Parmentier, de bekende studie van Robert Soetaert (R. SOETAERT, "Is 

een cassatiearrest leesbaar?", Rechtskundig Weekblad 1978-79, (2609) 2609-2624). Voor Frankrijk, zie J. 

VOULET, "L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1970, (nr. 2305) nr. 

2305; J.-F. WEBER, "Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile", Bulletin 

d'information de la Cour de cassation 2009, afl. 702, (6) 6-17. 
1434 Zie o.a. A. DE VREESE, "De taak van het Hof van Cassatie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1967, (567) 

586-587; R. SOETAERT, "Is een cassatiearrest leesbaar?", Rechtskundig Weekblad 1978-79, (2609) 2609; 

L. HUYBRECHTS, "A commentary on Lasser's analysis from the Belgian Court of Cassation's perspective" 

in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den 

Haag, Asser, 2009, 192; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 2018, 

218. Zie ook W. ASSER, "Het geheim van de raadkamer en de vrijheid van publicatie", Nederlands 

Juristenblad 2006, (691) 693. 

In zijn conclusie onder het arrest van 25 juni 2009 neemt advocaat-generaal Thierry Werquin verschillende 

auteurs op de korrel, waaronder cassatiekenner Jean-François Van Drooghenbroeck, die verkeerdelijk een 

omkering in de cassatierechtspraak ontwaarden. Die foutieve vaststelling berust volgens de advocaat-generaal 

op een verkeerde lezing van de cassatierechtspraak. Cass. 25 juni 2009, C.07.0595.F, www.juridat.be, concl. 

Th. Werquin, r.o. 1.2.b. 

Voor Frankrijk, zie o.a. J. VOULET, "L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine 

Juridique 1970, (nr. 2305) 3; P. GRIMALDI, "L'acquéreur de l'immeuble loué et la caution du locataire", 

Recueil Dalloz 2000, afl. 16, (vi) vi; D. TRICOT, "Le fabuleux destin d'une décision de non-admission ou les 

périls de l'interprétation" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. La création de droit 

jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 459-467.  
1435 Zie bv. F. OST, "Droit propre, motivation laconique et interprétation restrictive" (noot onder Cass. 2 

december 1992), Journal des Tribunaux 1993, (401) 401-403. Cfr. R. LIBCHABER, "Retour sur la 

motivation des arrêts de la Cour de cassation, et le rôle de la doctrine", Revue trimestrielle de droit civil 2000, 

(679) II. 
1436 F. OST, "Droit propre, motivation laconique et interprétation restrictive" (noot onder Cass. 2 december 

1992), Journal des Tribunaux 1993, (401) 401-402.  
1437 J. GHESTIN, "L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2004, (2239) 2248; J. 

BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 705. 
1438 P. DEUMIER, "Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation?", Recueil Dalloz 2015, (2022) 

I, A. 
1439 R. LIBCHABER, "Retour sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, et le rôle de la doctrine", 

Revue trimestrielle de droit civil 2000, (679) II. 
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328. Daarnaast is de door Paul Lazarsfeld ontwikkelde en door Elihu Katz verder verfijnde 

two-step flow-theorie1440 wellicht van toepassing in de context van de annotatie van 

cassatierechtspraak,1441 wat niet zonder risico is. Toegepast op de cassatierechtspraak houdt 

deze theorie in dat het relevante publiek niet door de studie van de eigenlijke arresten kennis 

neemt van de cassatierechtspraak, maar wel via de lectuur van de doctrine.1442 Afhankelijk 

van de kritische geest van de lezer, bepaalt de interpretatie van de annotator in belangrijke 

mate de impressie die van een cassatiearrest blijft hangen. Wanneer die annotatoren het bij 

het verkeerde eind hebben, wordt de foute lezing bestendigd in de rechtspraktijk, wat 

aanleiding kan geven tot tegenstrijdige rechtspraak. Dat de annotatie – althans voor 

Frankrijk1443 – de primaire informatiebron van nieuwe cassatierechtspraak is,1444 is dus 

problematisch. 

6.2.4.2 Onmiddellijkheid 

329. Verschillende informatiebronnen verschijnen pas met een aanzienlijke vertraging na 

de uitspraak. Dat is heel duidelijk het geval bij een annotatie,1445 maar ook bij het 

jaarverslag dat ten vroegste enkele maanden na het einde van het relevante jaar verschijnt. 

Ook de afleveringen van Arresten Cassatie en Pasicrisie verschijnen met een aanzienlijke 

vertraging: in maart 2019 zijn slechts de nummers tot en met april 2017 gepubliceerd. De 

gratis online publicatie van deze tijdschriften op de website van het Hof gaat niet verder 

dan mei 2015. Via de online databank Juridat gaat het sneller: daar verschijnen arresten 

meestal met enkele weken vertraging.  

6.2.4.3 Mogelijkheid tot kennisname 

330. Tot slot hebben de nevenproducten van de cassatierechtspraak beperkingen wat betreft 

de mogelijkheid tot kennisname. Dit maakt hun gebruik als informatiekanaal ongeschikt. 

Zo is de toegang tot rechtsleer voorbehouden voor zij die over een tijdschriftenabonnement 

                                                 
1440 P. LAZARSFELD, B. BERELSON en H. GAUDET, The People's Choice: How the Voter Makes up his 

Mind in a Presidential Campaign, New York, Columbia University Press, 1944; E. KATZ, "The Two-Step 

Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an Hypothesis", Public Opinion Quarterly 1957, (61) 

61-78.  

Deze communicatiewetenschappers onderzochten de invloed van massamedia op het stemgedrag van 

Amerikanen. Ze stelden tot hun verbazing vast dat niet de kranten of radiojournalen, maar wel persoonlijke 

contacten de persoonlijke opinie van de onderzoekssubjecten het meest beïnvloedden. De door hen 

ontwikkelde theorie stelt dat de opinie van veel mensen niet gevormd wordt door rechtstreeks contact met de 

massamedia, maar wel onder invloed van opiniemakers (niet per se publieke opiniemakers), die zelf hun 

informatie halen uit de massamedia. 
1441 Cfr. Stephen Wasby, die deze theorie toepast op de communicatie van de rechtspraak van het 

Amerikaanse federale hooggerechtshof. S. WASBY, The Impact of the United States Supreme Court: Some 

Perspectives, Homewood (IL), The Dorsey Press, 1970, 90. 
1442 Cfr. de volgende hyperbolische uitspraak van Yves Chartier: “[…] une jurisprudence à laquelle la 

doctrine ne s’est pas intéressée n’existerait pratiquement pas!” Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, 

Dalloz, 2001, 106. Zie ook F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 252. 
1443 Maar ook voor België, zie randnr. 284. 
1444 M. ADAMS en D. BROEREN, "Rechterlijke argumentatie en transparantie: een rechtsvergelijkende 

exercitie" in D. BROEDERS, C. PRINS, H. GRIFFIOEN, P. JONKERS, M. BOKHORST en M. SAX (eds.), 

Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 176. 
1445 Zie randnr. 285. 
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beschikken.1446 Gelet op het grote aantal juridische tijdschriften waarin een annotatie kan 

verschijnen, volstaat één abonnement overigens niet. Zelfs aan een abonnement op 

Pasicrisie of Arresten Cassatie, die louter bestaan uit cassatierechtspraak en hoegenaamd 

geen analyse bevatten, is een aanzienlijk prijskaartje verbonden.1447 Het publiek dat met 

deze laatste twee tijdschriften wordt bereikt, is daarnaast wellicht erg beperkt qua 

omvang.1448 Dat is vermoedelijk minder het geval voor de cassatierechtspraak (met 

bijhorende noten) gepubliceerd op de gratis consulteerbare Juridat databank. Tussen 2007 

en 2017 waren er jaarlijks gemiddeld 470.000 aansluitingen op Juridat.1449 De overgrote 

meerderheid van de rechterlijke beslissingen vervat in de Juridat-databank zijn 

cassatiearresten.1450 Het is dus aannemelijk dat de meerderheid van die bezoekers de 

cassatierechtspraak consulteert. 

De jaarverslagen van het Hof worden wellicht ook zelden geraadpleegd met de bedoeling 

de achtergrond van een cassatiearrest te kennen.1451 Daarvoor is deze informatiebron te 

weinig bekend. Ivan Verougstraete stelde bovendien dat het jaarverslag door zijn 

voorzichtige stijl er niet steeds in slaagt de juiste draagwijdte van bv. een ommekeer aan te 

geven.1452 Het is dus ook op dit vlak problematisch dat het Hof het jaarverslag als een 

belangrijke kenbron van zijn omkeringen hanteert.1453 

331. De belangrijkste hinderpaal voor de kennisname van de conclusies van het parket bij 

het Hof is het feit dat deze slechts zeer zelden op schrift worden gesteld: in civiele zaken 

                                                 
1446 Bijzonder problematisch is de vaststelling dat de conclusie bij het arrest van 15 oktober 2009 (randnr. 

258) niet gepubliceerd werd in de officiële kanalen, maar wel in een vrije vertaling verscheen in Journal des 

Tribunaux. Enkel abonnementhouders konden er dus kennis van nemen. 
1447 Een abonnement op Arresten Cassatie kost 750 euro. Voor de Pasicrisie is dit 760 euro. De afleveringen 

tot en met mei 2015 zijn gratis online te raadplegen via de website van het Hof. Ter vergelijking, in Frankrijk 

kost een (papieren) abonnement op de Bulletin d’information de la Cour de cassation jaarlijks 157 euro. Dit 

tijdschrift is daarnaast volledig gratis online raadpleegbaar. 
1448 Dat is althans zo in Frankrijk voor het Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, waar alleen de 

cassatieraadsheren er in belangrijke mate gebruik van maken (Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, 

Dalloz, 2001, 106). De vraag naar het aantal abonnementen die op beide tijdschriften genomen zijn, wilde 

uitgeverij Larcier niet beantwoorden. Via andere bronnen werd evenwel vernomen dat het aantal 

abonnementen op de Pasicrisie belge momenteel rond de honderd ligt, terwijl de reeks Arresten van het Hof 

van Cassatie op minder dan dertig abonnees kan rekenen.  

Naast de papieren publicatie, zijn beide tijdschriften ook digitaal (gratis) raadpleegbaar via de website van 

het Hof. Op enkele hiaten na zijn de jaargangen van 1832 tot vandaag er te consulteren, maar niet steeds in 

beide talen. De Nederlandstalige publicatie is integraal beschikbaar vanaf 1937 tot en met vandaag, met een 

onderbreking tussen 1960 en 1966 wegens de taalstrijd. Voor de Pasicrisie is er een onderbreking tussen 

1937 en 2009. Dit is wellicht het gevolg van het feit dat het Hof gebruik maakte van de digitalisering die de 

KU Leuven doorvoerde. Deze universiteit focuste zijn inspanningen op de Nederlandstalige publicatie die, in 

het spoor van de taalwetgeving in gerechtszaken uit 1935, het licht zag in 1937. 
1449 Ik dank dr. Mathieu van Putten, referendaris bij het Hof van Cassatie, voor het aanreiken van de 

cijfergegevens. 
1450 Zie randnr. 294. 
1451 Het activiteitenverslag dat het Franse cassatiehof sinds 1968 jaarlijks opstelt, is in hoofdzaak bedoeld 

voor het parlement en de regering en wordt nauwelijks door de praktizijnen geconsulteerd. J. KRYNEN, 

L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 205-206. Er zijn geen redenen om aan te nemen 

dat dit in België anders zou zijn. Voor wetenschappers is het jaarverslag wel een nuttig instrument. 
1452 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 160. 
1453 Zie randnr. 254. 
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gebeurt dat maar in 13% van de zaken.1454 Uiteraard kan enkel een schriftelijke conclusie 

worden gepubliceerd. Zelfs indien een schriftelijke conclusie wordt genomen die ook nog 

eens gepubliceerd wordt, stelt zich daarenboven een praktische toegankelijkheidsbeperking 

voor vele rechtzoekenden, nl. de taal ervan. In tegenstelling tot de arresten van het Hof,1455 

het jaarverslag en soms de middelen van de partijen, worden de conclusies van het parket 

bij het Hof niet vertaald. Enkel wanneer het Hof rechtspreekt in voltallige zitting of 

verenigde kamers is de conclusie in de beide werktalen van het Hof beschikbaar.1456 

Rechtzoekenden die één van deze talen niet of minder goed beheersen, kunnen zich niet tot 

de conclusies wenden die opgesteld zijn in deze taal om de redenen voor de ommekeer te 

kennen. 

6.2.5 Synthese 

332. Ondanks de gunstige evaluatie door de feitenrechters, vertoont de motivering van de 

cassatierechtspraak enkele fundamentele gebreken. Die zijn allemaal terug te brengen tot 

de heteronome aard van die motivering. Die aard ligt in lijn met de klassieke Franse 

rechtstraditie waarvan het Belgische rechtssysteem doordrongen is. 

Door de rechtsvormende kracht van de eigen rechtspraak te ontkennen, gaat het Hof voorbij 

aan de vraag of overgangsrecht nodig is. Daarnaast maakt het Hof het bijzonder moeilijk 

om de evolutie van zijn rechtspraak te analyseren. De heteronome motiveringstrant van de 

cassatiearresten verplicht de kritische lezer tot de lectuur van de nevenproducten ervan. 

Deze moeten die gebrekkige motiveringscultuur compenseren, maar zijn evenwel elk met 

verschillende gebreken behept. Het gevolg hiervan is dat er bij een cassatiearrest vaak 

onduidelijkheid bestaat over de redenen die de beslissing schragen en de motieven die een 

praetoriaanse rechtsregel dragen en een eventuele aanpassing ervan rechtvaardigen.1457 De 

richting waarin de cassatierechtspraak evolueert, is daardoor moeilijk te ontwaren. Het 

                                                 
1454 Het jaarverslag van 2017 geeft weer in welke mate het parket bij het Hof schriftelijke conclusies neerlegt. 

In civiele zaken was dat in 13% van de zaken het geval. In tuchtzaken, sociale en fiscale zaken was dit aantal 

aanzienlijk hoger, met respectievelijk 29, 36 en 48% schriftelijke conclusies. In strafzaken moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen Nederlandstalige en Franstalige zaken. Bij de eerste werd in 1,8% van 

de zaken schriftelijk geconcludeerd, bij de tweede categorie was dit 9,5%. Zie HOF VAN CASSATIE, 

Jaarverslag, 2017, 206-214. 

Volgens het Hof vormt die praktijk geen inbreuk op artikel 6 EVRM (Cass. 13 februari 2018, P.17.1023.N, 

www.juridat.be), noch bestaat er een algemeen rechtsbeginsel dat het parket bij het Hof van Cassatie zou 

verplichten om schriftelijk te concluderen (Cass. 8 november 2000, P.00.0898.F, www.juridat.be). 
1455 Soms wordt niet het gehele arrest vertaald, maar slechts een deeltje ervan. Zie bv. het arrest van 4 mei 

2018, waarbij de Nederlandse vertaling van het arrest slechts het antwoord op één onderdeel bevat terwijl het 

oorspronkelijke Franstalige arrest op alle vier onderdelen van het middel een antwoord formuleert. Cass. 4 

mei 2018, C.17.0410.F, www.juridat.be. 
1456 Dat is het geval voor de volgende in hoofdstuk 4 behandelde arresten: Cass. 22 september 2005; Cass. 24 

juli 2007; Cass. 11 juni 2013. Opvallend is het feit dat de weergave van het (oorspronkelijk Franstalige) arrest 

van 21 april 2006 in Arresten Cassatie wel een vertaling van de middelen bevat, maar geen vertaling van de 

conclusie van het parket (zie Cass. 21 april 2006, C.02.0018.F, Arr.Cass. 2006, 919). Die vaststelling geldt 

ook voor het arrest van 29 september 2016, zie randnr. 270. 
1457 Die motieven zijn wel te vinden in de beslissingen van de bodemrechters die, samen met het cassatiearrest, 

de bestaande consensus binnen de rechtspraak veruitwendigen. Er zijn evenwel geen goede argumenten 

waarom het Hof die redenen ook niet zou bekend maken. Zulke explicitering kan alleen bijdragen tot de 

uitharding van die consensus. Bovendien is die bodemrechtspraak doorgaans niet gepubliceerd. 
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uitbesteden van deze opdracht aan bv. de rechtsleer is niet legitiem, want de interpretatie 

van rechtsgeleerden is niet authentiek en bovendien niet kosteloos beschikbaar.  

De beknopte en heteronome motiveringsstijl geeft het Hof van Cassatie ongetwijfeld heel 

wat bewegingsruimte bij het uitwerken van zijn jurisprudentieel beleid. Het is echter een 

stijl die weinig geschikt is voor een cassatiehof dat een rechtsvormende opdracht vervult 

en aldus regels schept die het gedrag van de burgers in rechtsverkeer zullen bepalen.  

6.3 Motivering van de cassatiearresten en artikel 6 EVRM 

333. Artikel 6 EVRM legt de lidstaten van de Raad van Europa geen verplichting op om 

een hooggerechtshof in te richten, maar indien een staat deze stap zet, moeten de partijen 

die voor dit rechtscollege verschijnen wel de waarborgen van artikel 6 EVRM genieten.1458 

Het door artikel 6 EVRM beschermde recht op een eerlijk proces omvat een 

motiveringsverplichting, die evenwel niet vereist dat elk argument een gedetailleerd 

antwoord krijgt.1459 De omvang van deze motiveringsverplichting hangt af van de aard van 

de beslissing.1460 Het Europees Hof oefent slechts een marginale controle uit op de 

inhoudelijke motivering van rechterlijke beslissingen en onderzoekt slechts of het 

rechtscollege de redenen heeft opgegeven die zijn beslissing schragen.1461 De nationale 

rechter heeft de verplichting om de middelen, argumenten en het door de partijen 

aangeleverde bewijs te onderzoeken, maar het EHRM zal geen inhoudelijk toezicht 

uitoefenen op de bewijswaardering en appreciatie van de feiten.1462 Enkel wanneer de 

rechterlijke beslissing arbitrair of manifest onredelijk is, zal het EHRM tot een schending 

van artikel 6 besluiten.1463 

Vanuit het perspectief van de motivering van de cassatierechtspraak, zijn twee thema’s uit 

de rechtspraak van het EHRM relevant. Dat zijn enerzijds de beslissingen die verband 

houden met de beknopte motiveringsstijl van het Franse Hof van Cassatie (6.3.1) en 

anderzijds de rechtspraak met betrekking tot rechtspraakwijzigingen (6.3.2). 

6.3.1 De beknopte motivering van het Franse Hof van Cassatie 

334. De beknopte motiveringsstijl van de Franse Cour de cassation maakte enkele keren 

het voorwerp uit van een controle door het EHRM. Een eerste beslissing in die zin was het 

arrest Higgins/Frankrijk van 19 februari 1998. In een complex geschil inzake erfrecht 

werden bij het Hof van Cassatie drie vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de rechter 

wegens wettige verdenking ingesteld. Het Hof voegde de eerste twee vorderingen samen, 

en oordeelde dat er inderdaad sprake was van wettige verdenking. In de derde zaak kwam 

het Hof tot een ander besluit, ondanks de feitelijke gelijkenissen met de eerdere zaken. Het 

EHRM stelde vast dat het eerste arrest de redenen voor de beslissing niet uiteenzette. Het 

tweede arrest maakte geen melding van het eerste arrest en motiveerde dus ook niet waarom 

het tweede arrest afweek van het eerste. Om die reden kon het EHRM niet vaststellen of 

                                                 
1458 EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 25. 
1459 EHRM 19 april 1994, nr. 16034/90, van de Hurk/Nederland, hudoc.echr.coe.int, r.o. 61. 
1460 EHRM 9 december 1994, nr. 18390/91, Ruiz Torija/Spanje, hudoc.echr.coe.int, r.o. 29. 
1461 EHRM 1 juli 2003, nr. 37801/97, Suominen/Finland, hudoc.echr.coe.int, r.o. 36. 
1462 EHRM 29 november 2016, nr. 24221/13, Carmel Saliba/Malta, hudoc.echr.coe.int, r.o. 64. 
1463 EHRM 5 februari 2015, nr. 22251/08, Bochan/Oekraïne, hudoc.echr.coe.int, r.o. 61-64. 
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het cassatiehof die eerdere beslissing onbewust genegeerd had dan wel bewust beslist had 

er geen rekening mee te houden. Het EHRM besloot daarom tot schending van artikel 6 

EVRM.1464 

Het arrest Dulaurans/Frankrijk van 21 maart 2000 ging op die lijn verder. In dat arrest 

beriep het EHRM zich voor het eerst op het manifest onredelijke karakter van een 

rechterlijke beslissing om tot een schending van artikel 6 EVRM te beslissen. De Cour de 

cassation had het enige cassatiemiddel van de eiser niet ontvankelijk verklaard, omdat het 

volgens het Hof een nieuw middel was. Er was reden om aan te nemen dat dit oordeel 

onjuist was. Voor de beroepsrechter was immers allusie gemaakt op een argument, dat later 

zou uitvloeien tot het enige cassatiemiddel.1465 Omdat het Hof van Cassatie zijn beslissing 

niet had gemotiveerd, oordeelde het EHRM dat zijn beoordeling onjuist was: “La Cour de 

cassation n’a pas davantage expliqué sa position, et n’a pas opéré une distinction entre le 

raisonnement développé par la requérante devant les trois juridictions saisies, comme le 

fait maintenant le Gouvernement. L’absence de toute autre motivation amène la Cour à 

conclure que la seule raison pour laquelle la Cour de cassation rejeta le moyen en question 

était le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation.” 1466 Het EHRM oefende aldus een 

verstrekkende controle uit op de beslissing van de Cour de cassation. Het EHRM stelde 

zijn interpretatie in de plaats van die van het cassatiehof en, zo luidde de kritiek, mat zich 

aldus de rol aan van beroepsinstantie van het Hof van Cassatie.1467  

Een erg gelijkaardig feitenpatroon met een identieke klacht was aan de orde in de zaak 

Jahnke en Lenoble/Frankrijk. Opnieuw oefende het EHRM een inhoudelijk toezicht uit, 

omdat het Hof van Cassatie zijn beslissing niet gemotiveerd had. In zijn arrest van 29 

augustus 2000 oordeelde het EHRM dat “au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il 

était inévitable que le moyen de cassation en question soit considéré comme nouveau par 

la Cour de cassation. Certes, la Cour de cassation aurait pu davantage expliquer sa 

position, et opérer une distinction entre les moyens et les arguments présentés par les 

requérants. En optant pour une réponse laconique, l’arrêt la Cour de cassation peut en 

effet prêter à confusion, et oblige la Cour à se livrer à un examen du fond de l’affaire afin 

de s’assurer que les règles du procès équitable n’ont pas été méconnues.”1468 De laconieke 

motivering vormt dus de aanleiding voor het EHRM om een inhoudelijk toezicht uit te 

oefenen, waar die controle anders slechts marginaal zou zijn. Die rechtspraak werd 

bevestigd in een arrest van 16 februari 2012.1469  

                                                 
1464 EHRM 19 februari 1998, nr. 20124/92, Higgins/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 43. 
1465 J.-P. MARGUÉNAUD, "De quelques observations de la Cour européenne des droits de l'homme sur la 

Cour de cassation française", Revue trimestrielle de droit civil 2000, (439) 439. 
1466 EHRM 21 maart 2000, nr. 34553/97, Dulaurans/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 38. 
1467 J.-P. MARGUÉNAUD, "De quelques observations de la Cour européenne des droits de l'homme sur la 

Cour de cassation française", Revue trimestrielle de droit civil 2000, (439) 439; R. PERROT, "Moyen de 

cassation: la nouveauté du moyen et la Cour européenne des droits de l'homme", Revue trimestrielle de droit 

civil 2000, (635) 635. 
1468 EHRM 29 augustus 2000, nr. 40490/98, Jahnke & Lenoble/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. Zie in dezelfde 

zin EHRM 17 februari 2004, nr. 62033/00, Société Anonyme Habitations à Loyers Modérés Terre et 

Famille/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 
1469 EHRM 16 februari 2012, nr. 17814/10, Tourisme d'affaires/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 30-35. In 

dit arrest werd de laconieke motivering volgens het Hof gecompenseerd door de communicatie van het 
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6.3.2 Motivering van omgaan 

335. Het EHRM stelt strengere motiveringseisen wanneer een hoogste rechtscollege 

terugkomt op zijn eerdere rechtspraak.1470 De motivering van rechtspraakwijzigingen was 

aan de orde in het arrest Anatovski/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.1471 

Een werknemer kwam in rechte op tegen de eenzijdige beslissing van zijn werkgever om 

zijn functie binnen het bedrijf te wijzigen. De motivering van die beslissing bevatte slechts 

een verwijzing naar de collectieve arbeidsovereenkomst die de mogelijkheid bood om een 

werknemer een andere functie toe te kennen met het oog op het verhogen van de efficiëntie, 

wanneer die nieuwe positie overeenstemt met de vaardigheden van de werknemer. Het 

Macedonische hoogste rechtscollege had eerder al tweemaal beslist dat werkgevers niet 

kunnen volstaan met een eenvoudige verwijzing naar die mogelijkheid maar concrete en 

individuele redenen moeten opgeven. Nadat de verzoeker ingevolge die rechtspraak 

gerechtelijke stappen ondernam, kwam het hooggerechtshof in dat geschil terug op die 

rechtspraak.  

Een gebrek aan redengeving voor deze ommekeer werd door de verzoeker op de korrel 

genomen bij het EHRM. Na het bestaan van een recht op vaste rechtspraak te hebben 

ontkend en het belang van een evolutieve rechtspraak te hebben onderstreept, stelde het 

Hof dat “the well-established jurisprudence imposed a duty on the Supreme Court to make 

a more substantial statement of reasons justifying the departure.”1472 In casu had het 

Macedonische hooggerechtshof geen redenen opgegeven die de ommekeer verklaarden. 

Het Hof concludeerde dat “while such a technique of scarce reasoning by the highest court 

is, in principle, acceptable, in the circumstances of the present case it failed to satisfy the 

requirements of a fair trial.”1473 Het EHRM besloot dan ook tot de schending van artikel 6 

EVRM wegens miskenning van de motiveringsverplichting. Wanneer een hoogste 

rechtscollege wenst af te wijken van een rechtspraaklijn die het voordien aanhield en 

waarop de rechtzoekende kon vertrouwen, is vereist dat het de redenen voor die ommekeer 

uiteenzet.  

336. De vraag wanneer het EHRM een rechtspraak als gevestigd beschouwt waardoor de 

afwijking ervan een substantiële verantwoording vereist, kwam aan bod in de zaak 

                                                 
verslag van de raadsheer-verslaggever aan de partij en de bijstand van die partij door een advocaat bij het Hof 

van Cassatie. 
1470 Met omgaan heeft het EHRM op zichzelf geen probleem, integendeel. Zie het arrest van 30 november 

2010: “La Cour estime que le fait d'opérer un revirement de jurisprudence relève du pouvoir discrétionnaire 

de toute juridiction tant au niveau national qu'international du fait que la jurisprudence n'est pas immuable, 

notamment dans les pays de droit écrit dont fait partie la Turquie. Telle ou telle jurisprudence dans une 

matière donnée peut évoluer, et connaître le cas échéant un revirement; un revirement signifie, par essence, 

que la solution antérieure n'était pas satisfaisante.” EHRM 30 november 2010, nr. 3573/05, Baliklicesme 

Beldesi Tarim Kalkinma Kooperatifi/Turkije, hudoc.echr.coe.int, r.o. 28. 
1471 EHRM 14 januari 2010, nr. 36815/03, Atanasovski/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 

hudoc.echr.coe.int. 
1472 EHRM 14 januari 2010, nr. 36815/03, Atanasovski/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 

hudoc.echr.coe.int, r.o. 38. 
1473 EHRM 14 januari 2010, nr. 36815/03, Atanasovski/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 

hudoc.echr.coe.int, r.o. 38.  
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Boumaraf.1474 In 2000 had het Franse cassatiehof geoordeeld dat de harkis, Algerijnen die 

tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog met de Fransen meestreden, een voldoende 

welomlijnde groep zijn zodat verklaringen met betrekking tot die groep laster kunnen 

uitmaken ten overstaan van een lid ervan. In de zaak van de verzoeker oordeelde de Cour 

de cassation in 2008 daarentegen dat de harkis geen voldoende welomlijnde groep 

uitmaken. Volgens het Europese Hof vormt het ene arrest uit 2000 geen gevestigde 

rechtspraak, temeer omdat beide arresten op een andere wettelijke basis gestoeld waren en 

de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie in zijn conclusie wees op de uiteenlopende 

invulling die de cassatierechtspraak aan het begrip welomlijnde groep geeft.1475  

6.3.3 Synthese 

337. De beknopte motiveringsstijl werd reeds enkele malen op de korrel genomen door het 

EHRM. Die stijl geeft volgens de Straatsburgse rechtspraak aanleiding tot verwarring, en 

brengt het EHRM ertoe zijn gangbare formele controle te verlaten voor een inhoudelijk 

toezicht op de beslissing. De conclusie die uit deze rechtspraak werd getrokken, is dat een 

cassatiearrest voldoende gemotiveerd moet zijn om de exacte betekenis en draagwijdte 

ervan te kunnen inschatten.1476  

Uit de rechtspraak in verband met omkeringen volgt dat het EHRM vereist dat 

hooggerechtshoven omstandig de redenen weergeven waarom een gevestigde rechtspraak 

wordt verlaten.1477 Deze verplichting overstijgt de gangbare motiveringspraktijk. Meer dan 

louter de redenen op te geven waarom hij een bepaalde beslissing bereikt, moet de hoogste 

rechter immers ook motiveren waarom hij de vorige rechtspraak verlaat. Dit veronderstelt 

logischerwijze dat dit rechtscollege ook duidelijk aangeeft dat het zijn rechtspraak 

wijzigt.1478 Uit de twee arresten die over dit onderwerp werden geveld, blijkt bovendien dat 

een enkele beslissing geen gevestigde rechtspraak uitmaakt (Boumaraf), maar twee 

gelijkluidende beslissingen wel (Atanasovski). 

6.4 De motiveringsstijl van de Nederlandse en Franse cassatierechtspraak 

338. Na de balans te hebben opgemaakt van de motiveringsstijl van het Belgische Hof van 

Cassatie, is het tijd om de redeneertrant van zijn Nederlandse (6.4.1) en Franse (6.4.2) 

evenknieën te analyseren. De beslissing inzake wrongful life-vorderingen wordt voor beide 

landen opnieuw als een voorbeeld genomen. De Nederlandse cassatierechtspraak wordt 

                                                 
1474 EHRM 30 augustus 2011, nr. 32820/08, Boumaraf/Fankrijk, hudoc.echr.coe.int. 
1475 EHRM 30 augustus 2011, nr. 32820/08, Boumaraf/Fankrijk, hudoc.echr.coe.int.  
1476 S. GJIDARA, "La motivation des décisions de justice: impératifs anciens et exigences nouvelles", Petites 

Affiches 2004, afl. 105, (3) nr. 59. 
1477 Zie ook EHRM 12 april 2011, nr. 16261/08, Hoare/Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 65. Het 

EHRM is even streng voor zichzelf: “The Court considers that, while it is not formally bound to follow any 

of its previous judgments, it is in the interests of legal certainty, foreseeability and equality before the law 

that it should not depart, without good reason, from precedents laid down in previous cases.” EHRM 18 

januari 2001, nr. 27238/95, Chapman/Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 70. 
1478 Dit werd ook aanbevolen in het advies van de Adviesraad van Europese Rechters (advies nr. 11 (2008) 

van de Adviesraad van Europese Rechters (CCJE) ter attentie van het Comité van Ministers van de Raad van 

Europa over de kwaliteit van de rechterlijke beslissingen, r.o. 49, www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-

and-magna-carta).  
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eerst behandeld, omdat de evolutie in zijn rechtspraak zich eerder in de tijd afspeelde dan 

de meer recente ontwikkelingen in Frankrijk. 

6.4.1 Nederland 

339. De motiveringstrant van de Nederlandse Hoge Raad lag aanvankelijk in de lijn van de 

Franse traditie, maar is sindsdien aanzienlijk gewijzigd. Eerst wordt beknopt de evolutie 

van deze stijl geschetst (6.4.1.1). Vervolgens komen de vorm (6.4.1.2), het autonome 

karakter van de motivering (6.4.1.3) en de brede motiveringsstijl (6.4.1.4) aan bod.1479 

Vooraleer enkele voorbeelden te bespreken (6.4.1.6), wordt stilgestaan bij de mogelijkheid 

om een cassatiemiddel zonder motivering af te doen (6.4.1.5). 

6.4.1.1 Evolutie 

340. In de negentiende eeuw hanteerde de Hoge Raad een bondige, apodictische en 

archaïsche motiveringsstijl, die louter steunde op de wettekst.1480 Een beroep op de 

wetsgeschiedenis of doelstrekking van de wet ondersteunde de tekstinterpretatie. 

Verwijzingen naar de eigen rechtspraak kwamen ook in de twintigste eeuw hoegenaamd 

niet voor.1481 De Hoge Raad beperkte zijn beslissing tot wat nodig was om de zaak af te 

doen. De uitspraken van de Hoge Raad beantwoordden dus aanvankelijk aan het 

traditionele Franse motiveringsideaal. Vanaf de jaren 1920 hanteerde het hoogste 

rechtscollege ook andere rechtsvindingsmethoden, zoals het zelfstandig beroep op de 

strekking of het systeem van de wet; ook analogieredeneringen en rechtsverfijning, viz. het 

formuleren van uitzonderingen op algemene regels, deden hun intrede.1482 Het bekende 

arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919 luidde deze nieuwe wijze van omgaan met 

de interpretatie van de wet in.1483 Wat wetmatig was, was op grond van deze nieuwe 

rechtspraak niet steeds rechtmatig. Dit arrest liep aldus vooruit op de hervorming van de 

cassatiegrond van de wetsschending in 1963.1484 

341. In zijn standaardwerk over de civiele cassatie, uitgegeven in 1959, besteedde Dirk 

Jacob Veegens hoegenaamd geen aandacht aan de motivering van de cassatierechtspraak. 

De opmerking dat de meerwaarde van de tussenkomst van het parket bij de Hoge Raad 

gelegen was in zijn conclusie als vindplaats van literatuur en rechtspraak, bevestigt dat de 

Hoge Raad zijn arresten heteronoom motiveerde.1485 In de tweede editie, verschenen in 

1971, zijn meer aanwijzingen in die zin te vinden. Zo meent hij dat een conclusie van het 

                                                 
1479 De evolutie in motiveringsstijl loopt in grote lijnen gelijk wat betreft het civiele en strafrechtelijke 

contentieux. Deze bespreking gaat aan de nuanceverschillen tussen deze twee rechtstakken voorbij.  
1480 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 56; E. KORTHALS ALTES 

en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 412. 
1481 P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: 

Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1931, 116. 
1482 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 412-413. 

Zie P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: 

Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1931, 5-8. 
1483 Hoge Raad (NL) 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, Lindenbaum/Cohen, Nederlandse 

Jurisprudentie 1919, 161. Met dit arrest gaf de Hoge Raad een nieuwe definitie aan het begrip onrechtmatige 

daad (artikelen 1401 en 1402 oud BW). Die interpretatie werd in het nieuwe burgerlijk wetboek opgenomen 

in artikel 6:162 BW. 
1484 Zie randnr. 82. Zie ook het gekende arrest Quint/Te Poel. Hoge Raad (NL) 30 januari 1959, 

ECLI:NL:HR:1959:AI1600, Quint/Te Poel, Nederlandse Jurisprudentie 1959, 548. 
1485 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 221. 
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parket steeds de relevante rechtspraak en rechtsleer moet vermelden, omdat vele arresten 

noodgedwongen ongeannoteerd blijven.1486 De noodzaak van een conclusie ofwel een 

annotatie duidt aan dat de beslissing op zichzelf genomen weinig informatief was. 

Daarnaast wijst hij op arresten die een belangrijke rechtsvraag afdoen met een 

“orakelspreuk zonder wezenlijke inhoud, zoals de ‘aard van de rechtsverhouding’ of een 

‘redelijke wetstoepassing’.”1487  

In 1978 kon Wiarda stellen dat de motiveringscultuur van de Hoge Raad het midden hield 

tussen de veel beknoptere Franse en de meer uitgesponnen Duitse stijl: de Nederlandse 

cassatiearresten bevatten soms niet-juridische overwegingen, maar verwezen niet naar 

rechtsleer of rechtspraak.1488 Vanaf de derde druk van Veegens’ standaardwerk, na zijn 

overlijden in 1984 grondig bijgewerkt door Everhard Korthals Altes en Bart Groen, krijgt 

de motiveringsstijl van de Hoge Raad een uitgediepte behandeling.1489 Tussen 1971 en 

1989 hadden zich dan ook “spectaculaire wijzingen voorgedaan”.1490 Deze komen hierna 

aan bod.1491 342. Het rapport van de Commissie Normstellende Rol Hoge Raad uit 2008 

luidde een nieuwe fase in, waarin de Hoge Raad bewuster omgaat met zijn rechtsvormende 

rol.1492 Bij de Nederlandse cassatierechter groeide het besef dat hij niet alleen voor rechters, 

academici en gespecialiseerde advocaten schrijft, maar ook voor het brede publiek.1493 

Deze evolutie maakte de rechtsvinding door de Hoge Raad in belangrijke mate 

autonoom.1494 

6.4.1.2 Vorm en stijl  

343. Eind de jaren 1970 en begin de jaren 1980 maakte de Hoge Raad een periode van 

fundamentele veranderingen door. In alle kamers werd de overwegende stijl ingeruild voor 

                                                 
1486 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1971, 241. 
1487 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1971, 284. 
1488 G. WIARDA, "Le Hoge Raad des Pays-Bas", Revue internationale de droit comparé 1978, (275) 289. In 

dezelfde zin D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1971, 285. Cfr. E. 

HONDIUS, "Roma locuta, causa non finita. Over het zwijgen van de Hoge Raad" in A.G. CASTERMANS, 

I. HOUBEN, K. JANSEN, P. MEMELINK en H. NIEUWENHUIS (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, 

Deventer, Kluwer, 2009, 19. 
1489 D. VEEGENS, E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1989. 
1490 D. VEEGENS et al., Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 306. 
1491 De behandeling van de motivering van de cassatierechtspraak in het standaardwerk Cassatie in 

burgerlijke zaken wordt ook steeds uitvoeriger. De eerste twee edities, in 1959 en 1971, gaan zoals gezegd 

niet op de motivering van de arresten in. Toen dit onderwerp in 1989 voor het eerst een aparte titel kreeg, 

omvatte het drie bladzijden (D. VEEGENS et al., Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 

1989, 306-308). In 2005 besloeg de bespreking van de motivering veertien bladzijden (D. VEEGENS et al., 

Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2005, 381-395). Tien jaar later, in de recentste versie, 

bestrijkt de bespreking van de motivering van de arresten van de Hoge Raad achttien bladzijden (E. 

KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 412-429). 
1492 M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, (155). 
1493 W. DAVIDS, "Judicial Reasoning and Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in N. HULS, M. 

ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and 

Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 225. 
1494 Zie de studie van Herman Schoordijk voor een bespreking van deze evolutie aan de hand van enkele 

thema’s in de rechtspraak van de Hoge Raad. Volgens hem begon de Hoge Raad vanaf de jaren 1960 

autonome trekjes te vertonen. H. SCHOORDIJK, "Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn 

rechtsvormende taak op?" in X (ed.), De plaats van de Hoge Raad Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1988, 9-24. 
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de directe rede en een onderverdeling met kopjes deed zijn intrede in de beslissingen.1495 

Gaandeweg werd de klassieke syllogistische structuur1496 veel minder uitgesproken en 

kwam een meer narratieve en interpretatieve stijl in de plaats.1497 Bij langere beslissingen 

structureren korte tussentitels de onderscheiden geschilpunten.1498 De onderscheiden 

overwegingen worden genummerd. 

344. De beslissingen bieden een breed inzicht in de onderliggende problematiek die aan de 

orde is. De Hoge Raad geeft in zijn arresten doorgaans beknopt maar bevattelijk de 

procedurele voorgeschiedenis weer en de inzet van de zaak ten gronde. Hij citeert daarbij 

vaak uitvoerig uit de stukken waarop hij acht mag slaan.1499 Sinds het begin van de jaren 

1990 geeft de Hoge Raad steeds aan van welke feiten hij vertrekt bij de beoordeling van 

een cassatiemiddel.1500 De cassatiemiddelen van de eiser worden nadien tegen die 

achtergrond geparafraseerd.1501 Het begrip van een cassatiearrest wordt verder in de hand 

gewerkt doordat de uitspraken gepubliceerd via de overheidsdatabank www.rechtspraak.nl 

doorgaans een hyperlink bevatten die verwijst naar de bestreden beslissing.1502 Toch is het 

voor een goed begrip van een cassatiearrest niet noodzakelijk om de bestreden beslissing 

te raadplegen, omdat een beslissing doorgaans op zichzelf staat: het geeft beknopt het 

geding in feitelijke instantie weer, citeert uit of parafraseert de bestreden beslissing en zet 

de inhoud van de cassatiemiddelen uiteen, gevolgd door de beschouwingen van de 

cassatierechter.1503 

                                                 
1495 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 413-414. 

Deze kopjes zijn doorgaans: het geding in feitelijke instantie, het geding in cassatie, de beoordeling van het 

middel, beslissing. 
1496 Zie D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 149. 
1497 W. DAVIDS, "Judicial Reasoning and Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in N. HULS et al. (eds.), 

The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 224. 
1498 Zie bv. Hoge Raad (NL) 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:488, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 

13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 21 december 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:2361, www.rechtspraak.nl. In sommige beslissingen wordt daarbij zelfs een heuse 

inhoudstafel gegeven. Zie bv. Hoge Raad (NL) 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 4.2; Hoge Raad (NL) 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, www.rechtspraak.nl, 

r.o. 2.1-2.78.  
1499 Bv. uit een testament. Zie Hoge Raad (NL) 11 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:4, www.rechtspraak.nl, 

r.o. 3.1.2. 
1500 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 414. 

Soms verwijst de Raad voor een meer uitgebreide weergave van die feiten naar de conclusie van de advocaat-

generaal. Zie bv. Hoge Raad (NL) 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3157, www.rechtspraak.nl.  
1501 P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) 

sedert 1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 65. 
1502 Deze databank bevat immers in beginsel alle beslissingen van de Hoge Raad, terwijl voor de 

feitenrechtspraak de regel geldt dat een beslissing gepubliceerd wordt indien binnen dezelfde rechtsgang 

reeds een uitspraak in eerdere of latere aanleg op de website verscheen (zie artikel 3, a en artikel 4, tweede 

lid, b van het besluit selectiecriteria uitsprakendatabank Rechtspraak.nl 2012, te raadplegen via 

www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Uitspraken/Paginas/Selectiecriteria.aspx). Wanneer een arrest of 

een beschikking van de Hoge Raad wordt gepubliceerd, verschijnt de bestreden beslissing in de regel dus ook 

op de databank. 
1503 H. WILLEMS, "De Hoge Raad gespiegeld: een visie vanuit de feitenrechtspraak", Trema 2005, (253) 

254; W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 116-117. Zie voor een recent voorbeeld van 

dit alles Hoge Raad (NL) 11 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:4, www.rechtspraak.nl. 
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6.4.1.3 Autonome motivering 

345. De Hoge Raad hanteert een motiveringsstijl die in belangrijke mate autonoom is. Zo 

verwijst hij naar de eigen beslissingen, naar internationale of buitenlandse rechtspraak, in 

beperkte mate naar rechtsleer en naar de conclusie van de advocaat-generaal. Het 

cassatiehof beschouwt de eigen rechtspraak als normatief. Wanneer de Hoge Raad omgaat, 

zegt hij dat in de regel uitdrukkelijk, geeft hij de redenen daarvoor weer en voorziet hij 

wanneer nodig in een temporele modulering van de werking van de gewijzigde rechtsregel. 

346. Deze motiveringsstijl is een naoorlogs verschijnsel. Aanvankelijk was de motivering 

van de Hoge Raad vergelijkbaar met die van het Franse en Belgische cassatiehof. Doorheen 

zijn geschiedenis zweeg de Nederlandse Hoge Raad de omkeringen in zijn rechtspraak zo 

goed als dood.1504 Verwijzingen naar eigen rechtspraak waren in het algemeen 

onbestaande.1505 Een tweeakter begin jaren 1980 brak met deze traditie. Met het 

Stierkalfarrest van 7 maart 19801506 kwam de Hoge Raad voor het eerst uitdrukkelijk en 

gemotiveerd terug op zijn eerdere rechtspraak. In dit arrest wijzigde het hoogste 

rechtscollege de stelling die het sinds 1915 huldigde, dat artikel 1404 Oud Burgerlijk 

Wetboek in verband met de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door dieren slechts 

een vermoeden van schuld opleverde. De Hoge Raad verliet dit leerstuk en legde voortaan 

een risicoaansprakelijkheid op. Dat hij daarbij zijn redenen opgaf, was ongezien. Zo 

motiveerden de raadsheren de koerswijziging door te verwijzen naar kritiek op het eerdere 

arrest in de rechtsleer en de feitenrechtspraak en naar het aangenomen wetsontwerp voor 

het Nieuwe Burgerlijk Wetboek dat risicoaansprakelijkheid voor dieren vooropstelde. Tot 

slot overwoog de Hoge Raad dat in dit welomlijnde geval de maatschappelijke evolutie 

zwaarder doorwoog dan de wets- en rechtshistorische argumenten die in 1915 de doorslag 

gaven, en dat de tekst van artikel 1404 geen duidelijke aanwijzing bevatte over het 

persoonlijke dan wel kwalitatieve karakter van de aansprakelijkheid. 

Deze nieuwe wind doorheen de Nederlandse cassatierechtspraak, waarmee de Hoge Raad 

dichter aansloot bij de Duitse en Angelsaksische motiveringsstijl en afstand nam van de 

                                                 
1504 R. KOTTENHAGEN, Van precedent tot precedent. Over de plaats en functie van het rechtersrecht in 

een gecodificeerd rechtstelsel, Arnhem, Gouda Quint, 1986, 19; E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, 

Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 424. Zie voor een bespreking J. ROMBACH, "Hoge 

Raad 7 maart 1980: de Hoge Raad citeert het ontwerp BW en gaat openlijk om", Weekblad voor privaatrecht, 

notariaat en registratie 1980, (813) 814-815. Wel had de Hoge Raad al in een beslissing aangegeven waarom 

hij vasthield aan een vroegere beslissing, zie Hoge Raad (NL) 10 maart 1941, ECLI:NL:HR:1941:111, 
Nederlandse Jurisprudentie 1941, 510.  
1505 P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: 

Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1931, 87. Zie voor een overzicht van enkele uitzonderingen op die 

regel J. ROMBACH, "Hoge Raad 7 maart 1980: de Hoge Raad citeert het ontwerp BW en gaat openlijk om", 

Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 1980, (813) 815-816; R. KOTTENHAGEN, Van 

precedent tot precedent. Over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtstelsel, 

Arnhem, Gouda Quint, 1986, 14-20. In zijn in 1978 gepubliceerde proefschrift, schreef Henk Snijders dat 

zijn onderzoek naar de rechtsvinding door de Hoge Raad slechts één verwijzing naar een eerder cassatiearrest 

had blootgelegd. H. SNIJDERS, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: een kwantitatief 

rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de gerechtshoven, Deventer, Kluwer, 1978, 23. 
1506 Hoge Raad (NL) 7 maart 1980, ECLI:NL:HR:1980:AB7443, van de Witte/Bosch, Nederlandse 

Jurisprudentie 1980, 353, noot G.J. Scholten, "Het stierkalfarrest".  
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Franse traditie,1507 werd het daaropvolgende jaar bevestigd met een tweede mijlpaalarrest. 

Het Boon/van Loon arrest1508 sneed de problematiek van de pensioenverevening bij 

echtscheiding en scheiding van tafel en bed aan. Waar de Hoge Raad in 1959 had 

geoordeeld dat pensioenrechten buiten de huwelijksgemeenschap vielen,1509 nam hij in 

1981 de tegenovergestelde stelling aan. Dit arrest ging nog een stap verder door de 

temporele werking van zijn beslissing te reguleren en terugwerkende kracht in bedekte 

termen uit te sluiten: “Aangenomen moet worden dat sindsdien vele 

huwelijksgemeenschappen zijn verdeeld zonder dat met pensioenrechten als de 

onderhavige rekening is gehouden, hetgeen in beginsel aanleiding zou kunnen zijn tot een 

vordering […]. De eisen van redelijkheid en billijkheid zullen echter in verband met het 

belang van de rechtszekerheid in de regel meebrengen dat in deze gevallen een zodanige 

vordering – die de wederpartij niet meer behoefde te verwachten – thans niet meer geldend 

gemaakt kan worden”.1510 De temporele afbakening van de reikwijdte van het arrest maakte 

de breuk met de voorgaande motiveringsstijl compleet.  

347. Deze beslissing was een keerpunt voor het verwijzen naar precedenten en het 

bekendmaken van rechtspraakwijzigingen.1511 Vanaf 1995 namen de verwijzingen naar de 

eigen rechtspraak een vlucht vooruit.1512 Onderzoek wees uit dat in ongeveer 30% van de 

beslissingen de Hoge Raad naar zijn precedenten verwijst.1513 Verwijzingen gebeuren niet 

alleen binnen de rechtspraak van de eigen kamer maar ook naar die van andere kamers.1514 

Deze verwijzingen naar de precedenten bevinden zich op het snijvlak van rechtsvinding en 

motivering.1515 De Hoge Raad beschouwt de eigen rechtspraak dus minstens als 

richtinggevend. 

                                                 
1507 G. SCHOLTEN, "Het stierkalfarrest" (noot onder HR 7 maart 1980), Nederlandse Jurisprudentie 1980, 

(353) nr. 5. 
1508 Hoge Raad (NL) 27 november 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4271, Boon/Van Loon, Nederlandse 

Jurisprudentie 1982, 503, noot W.H. Heemskerk, noot E.A.A. Luijten. 
1509 Hoge Raad (NL) 7 oktober 1959, ECLI:NL:HR:1959:AY0928, Beslissingen in Belastingzaken 1959, 355. 
1510 Hoge Raad (NL) 27 november 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4271, Boon/Van Loon, Nederlandse 

Jurisprudentie 1982, 503, r.o. 14. 
1511 Kottenhagen identificeerde in de gepubliceerde rechtspraak van de civiele en correctionele kamer van 

1980 tot en met 1983 maar 27 beslissingen waarin de Hoge Raad naar de eigen precedenten verwees. In 

diezelfde periode ging de Hoge Raad zesmaal om, waarvan viermaal gemotiveerd. R. KOTTENHAGEN, 

Van precedent tot precedent. Over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtstelsel, 

Arnhem, Gouda Quint, 1986, 28-32.  
1512 G. CORSTENS, "The Legitimacy of the Decisions of the Dutch Supreme Court in Criminal Cases" in N. 

HULS, M. ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial 

Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 231. 
1513 J. VRANKEN, Mr. C. Asser's inleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen 

deel***, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 111; L. PIETERSE, "Verwijzing naar eerdere rechtspraak. Een eerste 

verkenning van het verschijnsel ‘verwijzing naar eerdere eigen rechtspraak’ door de belastingkamer van de 

Hoge Raad", Maandblad Belasting Beschouwingen 2016, (280) 282. 
1514 L. PIETERSE, "Verwijzing naar eerdere rechtspraak. Een eerste verkenning van het verschijnsel 

‘verwijzing naar eerdere eigen rechtspraak’ door de belastingkamer van de Hoge Raad", Maandblad 

Belasting Beschouwingen 2016, (280) 281. 
1515 L. PIETERSE, "Verwijzing naar eerdere rechtspraak. Een eerste verkenning van het verschijnsel 

‘verwijzing naar eerdere eigen rechtspraak’ door de belastingkamer van de Hoge Raad", Maandblad 

Belasting Beschouwingen 2016, (280) 293. Paul Scholten noemde de rechtspraak reeds een factor van 

betekenis in de rechtsvinding. P. SCHOLTEN, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het 

Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1931, 122. 
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348. In de Nederlandse cassatierechtspraak komen ook verwijzingen naar rechtsleer voor, 

althans onrechtstreeks. De Hoge Raad verwijst niet naar individuele auteurs, twee 

uitzonderingen niet te na gesproken.1516 Doorgaans wordt verwezen naar de 

“(vak)literatuur”1517 of de “rechtsgeleerde schrijvers”1518, waarnaar de advocaat-generaal 

in zijn conclusie refereert.1519 Die laatste noemt wel individuele auteurs. De Hoge Raad 

treedt dus niet in discussie met de rechtsliteratuur,1520 maar neemt die wel openlijk mee in 

overweging. Doorgaans gebeurt dat ter ondersteuning van zijn opvatting.1521 Om diezelfde 

redenen verwijst hij soms naar het recht van de omringende landen1522 of naar de 

rechtspraak van buitenlandse rechtscolleges.1523 Dat is een evolutie van de eenentwintigste 

                                                 
Wanneer de Hoge Raad een verwijzing naar een beslissing doet voorafgaan met de prefix ‘vgl.’, duidt dit 

erop dat hij de regel vervat in dat arrest met de nieuwe beslissing amendeert. Het gebruik van de prefix ‘zie’ 

wijst erop dat hij een eerder geformuleerde regel opnieuw toepast. Wanneer geen enkele prefix de verwijzing 

vooraf gaat, heeft dat dezelfde betekenis als ‘zie’. W. ASSER, "Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht)" 

in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN 

NEDERLAND (ed.), Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 

224, voetnoot 129; M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 420.  
1516 In een beslissing van 15 mei 1987 verwees de Hoge Raad met naam naar Willem Molengraaff. Hoge 

Raad (NL) 15 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC4154, Nederlandse Jurisprudentie 1987, 810. In een arrest 

van 1 december 2017 verwees de Hoge Raad naar het boek van Hazel Fox en Philippa Webb, The law of 

State Immunity, OUP, Oxford, 2015. Zie Hoge Raad (NL) 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3054, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.3. 
1517 Zie bv. Hoge Raad (NL) 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:335, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.9.1; Hoge 

Raad (NL) 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:726, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.2; Hoge Raad (NL) 15 juni 

2018, ECLI:NL:HR:2018:914, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.2; Hoge Raad (NL) 13 juli 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:1209, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.7.1; Hoge Raad (NL) 26 oktober 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:1985, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.2; Hoge Raad (NL) 27 november 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:2192, www.rechtspraak.nl, r.o. 5.6; Hoge Raad (NL) 30 november 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:2222, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.8.4. 
1518 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.2. 
1519 Ook dergelijk algemeen beroep op de doctrine vond vóór de jaren 1980 niet plaats. Zie H. SNIJDERS, 

Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de 

gerechtshoven, Deventer, Kluwer, 1978, 27. 

Eén keer doet de Hoge Raad langs deze weg ook beroep op Duitse literatuur. Hoge Raad (NL) 30 september 

2011, ECLI:NL:HR:2011:BO1337, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.3. 
1520 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 417. 
1521 Zie bv. Hoge Raad (NL) 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638, www.rechtspraak.nl, 3.4.9; Hoge Raad 

(NL) 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:142, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6.4; Hoge Raad (NL) 5 oktober 

2018, ECLI:NL:HR:2018:1841, www.rechtspraak.nl, 3.4.7. 
1522 Hoge Raad (NL) 28 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1544, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.4; Hoge Raad 

(NL) 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7830, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.4; Hoge Raad (NL) 1 

november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1084, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.5; Hoge Raad (NL) 28 maart 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:736 www.rechtspraak.nl, r.o. 3.14. 

Soms wordt er ook in algemene termen naar het buitenlands recht verwezen, om aan te geven dat het antwoord 

op een rechtsvraag niet voor de hand ligt. Zie Hoge Raad (NL) 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4; Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.3; Hoge Raad (NL) 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677 

www.rechtspraak.nl, r.o. 5.2.5. 
1523 Hoge Raad (NL) 28 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0419, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.8 

(verwijzing naar het Zwitserse Bundesgericht en de Franse Cour de cassation); Hoge Raad (NL) 16 januari 

2009, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3 (verwijzing naar de Franse Conseil d’Etat); 

Hoge Raad (NL) 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3048, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.5 (verwijzing naar 

het Amerikaanse federale Supreme Court); Hoge Raad (NL) 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 4.3 (verwijzing naar het Duitse Bundesgerichtshof en het Britse House of Lords); 

Hoge Raad (NL) 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3054, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.3 (verwijzing naar 

de Franse Cour de cassation en het Duitse Bundesgerichtshof); Hoge Raad (NL) 22 december 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:3268, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.2 (verwijzing naar het Belgische Hof van Cassatie). 
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eeuw.1524 Daarnaast doet de Hoge Raad veelvuldig beroep op de rechtspraak van het 

Benelux-Gerechtshof,1525 van het EHRM1526 of van het HvJ EU.1527 Ook verwijst de Hoge 

Raad naar andere binnenlandse hoogste rechters.1528 Tot slot zijn ook verwijzingen naar de 

conclusie van de advocaat-generaal niet zeldzaam. De Hoge Raad maakt op die manier 

gebruik van de autonomere motiveringsstijl die in de conclusie gangbaar is. Soms verwijst 

de Hoge Raad voor zijn redengeving naar de conclusie van de advocaat-generaal.1529 

Daaruit blijkt duidelijk dat de zetel zich, minstens op dat punt, achter de conclusie van de 

advocaat-generaal schraagt. Die praktijk is evenwel niet vrij van kritiek en kent een 

terugval.1530 Tot een discussie met de advocaat-generaal komt het niet.1531  

349. Een ander duidelijk kenmerk van de autonome motiveringsstijl is het voorzien in 

overgangsrecht. Dit gebeurt meestal wanneer de Hoge Raad omgaat, maar kan ook in 

andere gevallen plaatsvinden.1532 In het arrest Boon/van Loon werd de regel van 

overgangsrecht nog voorzichtig verwoord, nl. dat vorderingen gebaseerd op de toepassing 

van het nieuwe recht op afgedane situaties in principe zullen botsen op de eisen van 

redelijkheid, billijkheid en rechtszekerheid.1533 Overgangsregels worden vandaag scherper 

geformuleerd. In een arrest van 20 maart 2015 stelde de Hoge Raad onverbloemd dat de 

                                                 
1524 Cfr. H. SNIJDERS, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: een kwantitatief rechtspraakonderzoek 

bij de Hoge Raad en de gerechtshoven, Deventer, Kluwer, 1978, 16-18, 34-36; J. VRANKEN, Mr. C. Asser's 

inleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel***, Zwolle, Tjeenk Willink, 

1995, 130-132. 
1525 Zie bv. Hoge Raad (NL) 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:396, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6.1-3.6.3; 

Hoge Raad (NL) 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2455, www.rechtspraak.nl, 3.5.2-3.5.5. 
1526 Zie bv. Hoge Raad (NL) 20 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL3178, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.4; Hoge 

Raad (NL) 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7016, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.2; Hoge Raad (NL) 29 

mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1359, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.3. 
1527 Zie bv. Hoge Raad (NL) 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0002, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.2; 

Hoge Raad (NL) 5 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1463, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.1; Hoge Raad (NL) 4 

juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1233, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.2. 
1528 Zo verwijst de Hoge Raad naar uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(Hoge Raad (NL) 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:357, www.rechtspraak.nl, r.o. 1.1) en naar 

beslissingen van de Centrale Raad van Beroep (Hoge Raad (NL) 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1121, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 4.4). 
1529 Zie bv. de beschikking van 1 december 2000: “Op de gronden vermeld in de punten 2.3.1 - 2.3.4 van de 

conclusie van de Advocaat-Generaal Moltmaker moet worden aangenomen dat het – in het belang van de 

curandus – voorkomen van onenigheid tussen de curatoren het oogmerk van de wetgever is geweest bij de 

regeling dat slechts één curator kan worden benoemd.” Hoge Raad (NL) 1 december 2000, 

ECLI:NL:HR:2000:AA8717, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.2. 

Soms bestaat het motiverend gedeelte van een cassatiebeslissing slechts uit een verwijzing naar de conclusie. 

Zie bv. de uitspraak van 15 januari 1999: “Het middel faalt op de gronden uiteengezet in de nrs. 8–17 van de 

conclusie van het Openbaar Ministerie.” Hoge Raad (NL) 15 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2816, 

Nederlandse Jurisprudentie 1999, 574. De Hoge Raad doet hetzelfde in het arrest van 7 december 2001. Hoge 

Raad (NL) 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3956, www.rechtspraak.nl. 
1530 Zie J. FRANCKX, "Motivering van de conclusie OM bij de Hoge Raad" in X (ed.), Gemotiveerd 

gehuldigd. Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 128-129; J. 

DE HULLU, "Rechtsbescherming door beslissen, rechtsontwikkeling door motiveren", Nederlands 

Juristenblad 2002, (301) 304; W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 119.  
1531 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 117. 
1532 Zie het arrest van 5 september 2017, waarin de Hoge Raad een wettelijke lacune opvult en een 

overgangsregel uitspreekt. Hoge Raad (NL) 5 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2250, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 2.5.3-2.5.5. 
1533 Hoge Raad (NL) 27 november 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4271, Boon/Van Loon, Nederlandse 

Jurisprudentie 1982, 503, r.o. 14. 
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nieuwe regel slechts geldt voor de toekomst.1534 De regulering in de tijd van de gevolgen 

van een nieuwe rechtspraak is evenwel niet de standaard modus operandi bij een 

koerswijziging.1535  

6.4.1.4 Brede motivering 

350. Opnieuw vanaf de jaren 1970-1980 begon de Hoge Raad zijn arresten breder te 

motiveren, in het bijzonder in belangwekkende zaken.1536 Die evolutie zette zich alleen 

maar verder. Veel meer dan het Belgische Hof van Cassatie geeft de Hoge Raad de 

“redenen van zijn redenen” weer. Wanneer de Hoge Raad zich baseert op de 

wetsgeschiedenis, citeert of parafraseert hij uitvoerig de parlementaire voorbereidingen.1537 

Wanneer een wetsbepaling wordt uitgelegd, geeft het hoogste rechtscollege zijn 

denkproces weer.1538 De Hoge Raad poneert dus minder en expliciteert meer. Zijn 

beslissingen hebben daarom doorgaans geen orakelgehalte.1539 Zo zal de Hoge Raad niet 

alleen uitdrukkelijk aangeven dat hij omgaat, hij zal de redenen daarvoor ook weergeven 

                                                 
1534 Hoge Raad (NL) 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689, JPR Advocaten/Gunning q.q., 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.11. Zie ook het arrest van 1 december 2017, waarin de Hoge Raad stelt dat de 

nieuwe regel slechts zal gelden vanaf 1 januari 2018 (Hoge Raad (NL) 1 december 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:3054, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6.3). De opportuniteit van deze overgangsregel in casu 

wordt in vraag gesteld, omdat de nieuwe regel geen radicale breuk met het verleden betekende maar eerder 

een verfijning was. Zie F. VERSTIJLEN, "Hoe om te gaan met ‘omgaan’? Over de verschillende manieren 

van omgaan door de Hoge Raad", Tijdschrift voor Insolventierecht 2015, (174) 180-181.  

De Hoge Raad doet dus ook aan delayed prospective overruling, wat inhoudt dat hij de nieuwe regel slechts 

in een in de toekomst bepaalde datum in werking laat treden. Zie hieromtrent J. WALL, "Prospective 

overruling - it's about time", Otago Law Review 2009, (131) 141. Voor meer voorbeelden, zie o.a. O. 

HAAZEN, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht, Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, 

2001, 13-28. 
1535 F. VERSTIJLEN, "Hoe om te gaan met ‘omgaan’? Over de verschillende manieren van omgaan door de 

Hoge Raad", Tijdschrift voor Insolventierecht 2015, (174) 175. 
1536 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 416. 
1537 Zie bv. Hoge Raad (NL) 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:335, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.9.1; Hoge 

Raad (NL) 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2560, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.4; Hoge Raad (NL) 23 

februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:266, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.2; Hoge Raad (NL) 12 juni 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:897 www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.3. De Hoge Raad doet dat vaak kortheidshalve met 

verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal, die zich ook op de parlementaire voorbereidingen 

verlaat. Zie bv. Hoge Raad (NL) 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:488, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad 

(NL) 11 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2292, www.rechtspraak.nl. Henk Snijders stelde in zijn 

proefschrift vast dat de Hoge Raad slechts in de helft van de gevallen ook verwees naar kamerstukken 

wanneer het zich steunde op de wetsgeschiedenis. Dat aantal is sindsdien hoogstwaarschijnlijk gestegen. H. 

SNIJDERS, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge 

Raad en de gerechtshoven, Deventer, Kluwer, 1978, 42.  
1538 Zie bv. het arrest van 20 november 2001, waarin de Hoge Raad een negentiende-eeuwse wetsbepaling 

uitlegt, tegen de duidelijke tekst van die bepaling in, met beroep op een gewijzigde nationale en internationale 

juridische en maatschappelijke context en de doelstellingen van de wetgever. Hoge Raad (NL) 20 november 

2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2809, www.rechtspraak.nl. 
1539 H. WILLEMS, "De Hoge Raad gespiegeld: een visie vanuit de feitenrechtspraak", Trema 2005, (253) 

254. 
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in zijn arrest.1540 Het hoogste rechtscollege ziet dit als een verplichting.1541 Ook wanneer 

de Hoge Raad beslist om niet om te gaan, motiveert hij soms die beslissing.1542 De bredere 

motivering van de Hoge Raad is evenwel eenzijdig, in die zin dat hij de redenen die tot de 

                                                 
1540 J. FRANX, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 10-11; W. ASSER, 

Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 120. Zie bv. de ommekeer in de uitspraak van 6 januari 1998, 

waarin de Hoge Raad wijst op nieuwe wetgeving, een gewijzigde bestuurlijke praktijk, gewijzigde 

opvattingen en parlementaire moties om te verklaren waarom het zijn rechtspraak in verband met de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheidslichamen wijzigt. Hoge Raad (NL) 6 januari 1998, 

ECLI:NL:HR:1998:AA9342, www.rechtspraak.nl, r.o. 5.5. Zie ook de ommekeer in het arrest van 19 april 

2013 die gevolg gaf aan rechtsgeleerde kritiek: Hoge Raad (NL) 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, 

Koot Beheer/Tideman, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.8. Zie ook R. KOTTENHAGEN, Van precedent tot 

precedent. Over de plaats en functie van het rechtersrecht in een gecodificeerd rechtstelsel, Arnhem, Gouda 

Quint, 1986, 12-35; E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 

2015, 424-426. Het gebeurt evenwel ook dat de Hoge Raad omgaat en dit uitdrukkelijk aangeeft, maar 

daarvoor geen redenen opgeeft. Zie bv. Hoge Raad (NL) 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 4.1.2. 

De laatste jaren vonden evenwel drie gevallen plaats van zogenaamd “verholen omgaan”. Die gevallen zijn 

een opstoot van de oude, Franse motiveringscultuur in de Hoge Raad. In die zaken was de nieuwe beslissing 

inhoudelijk moeilijk te verenigen met een voorgaand arrest. De Hoge Raad ontkende in zijn beslissing 

evenwel dat hij omging, door te stellen dat de interpretatie van die vorige beslissing(en), die erop zou 

neerkomen dat een ommekeer plaatsgevonden had, op een verkeerde lezing ervan berustte. Zie Hoge Raad 

(NL) 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784, ASR/Achmea, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6; Hoge Raad 

(NL) 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, Coface Finanz GMBH/Intergamma BV, www.rechtspraak.nl, 

r.o. 3.4.1; Hoge Raad (NL) 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, ABN Amro Bank/Berzona, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6.5. Die stelling is evenwel niet steeds aannemelijk, zodat wordt gesproken van 

een heimelijk omgaan. Zie R. WIBIER, "De Hoge Raad op drift", Weekblad voor privaatrecht, notariaat en 

registratie 2015, (49) 49-57. F. VERSTIJLEN, "Hoe om te gaan met ‘omgaan’? Over de verschillende 

manieren van omgaan door de Hoge Raad", Tijdschrift voor Insolventierecht 2015, (174) 176-178; D. VAN 

ENGELEN, "Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete 

licentiegever" in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI (eds.), Rechtsvorming 

door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 175-184. Twee annotatoren onder zo’n arrest beschrijven 

dit optreden onomwonden als een “weinig fraaie en doorzichtige poging tot geschiedvervalsing”. N. Faber 

en N. Vermunt, zoals geciteerd door R. WIBIER, "De Hoge Raad op drift", Weekblad voor privaatrecht, 

notariaat en registratie 2015, (49) 56. Het gevolg van die praktijk van verholen omgaan is dat er 

onduidelijkheid ontstaat omtrent de draagwijdte van zowel de oude als het nieuwe uitspraak. 
1541 G. CORSTENS, "The Legitimacy of the Decisions of the Dutch Supreme Court in Criminal Cases" in N. 

HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, 

Asser, 2009, 231. Cfr. Floris Bakels: “De ook voor hem [de Hoge Raad] geldende eisen van een goede 

procesorde en de daarin besloten eis van fair play brengen mee dat hij oordelen die voor de 

rechtsontwikkeling belangrijk zijn, als zodanig presenteert.” F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van 

uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, 

Ars Aequi, 2016, 47. 

Volgens Siebrand Martens, gewezen president van de Hoge Raad, acht de Hoge Raad zich daar evenwel niet 

in alle omstandigheden toe verplicht. S. MARTENS, "Motivering van uitspraken van de cassatierechter" in 

X (ed.), Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1993, 147, voetnoot 11. 
1542 In een arrest van 21 maart 2014 overweegt de Hoge Raad dat een eerder cassatiearrest in de rechtsleer 

aan kritiek onderhevig is. Die kritiek vormt volgens hem geen grond tot heroverweging van zijn rechtspraak, 

omdat die strookt met de wettekst en de wetsgeschiedenis en de praktijk zich op die rechtspraak heeft 

ingesteld. Hoge Raad (NL) 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, Coface Finanz GMBH/Intergamma BV, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.2. Zie ook Hoge Raad (NL) 10 maart 1941, ECLI:NL:HR:1941:111, 

Nederlandse Jurisprudentie 1941, 510; Hoge Raad (NL) 8 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4569, Van Der 

Werff/ BLG Hypotheekbank, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.2-3.3.3; Hoge Raad (NL) 20 maart 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:643, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.5.3.  
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uitkomst leiden duidelijk weergeeft, maar tegenargumenten of alternatieven niet 

uitdrukkelijk overweegt.1543 

351. De Hoge Raad motiveert niet alleen met het cassatieberoep voor ogen, maar ook met 

de geschiloverstijgende waarde van zijn oordeel in het achterhoofd. Het traditionele Franse 

uitgangspunt van de cassatiecontrole – “le moyen, tout le moyen, rien que le moyen” – heeft 

de Hoge Raad verlaten, althans wanneer hij zulks nodig acht.1544 Het hoogste rechtscollege 

zal (in civiele zaken) enkel verbreken binnen de grenzen van een middel.1545 De 

cassatierechter zal echter wel buiten de grenzen van een cassatiemiddel motiveren. Hij zal 

dan zijn oordeel breder motiveren dan wat voor de beantwoording van het cassatiemiddel 

strikt noodzakelijk is. Deze overwegingen ten overvloede – obiter dicta1546 – zijn soms 

langer dan de eigenlijke beslissing.1547 De Hoge Raad doet dat zelfs wanneer daar voor de 

beoordeling van het eigenlijke cassatieberoep geen enkele aanleiding toe bestaat. Zo 

besloot hij in zijn beschikking van 22 juni 2001 in te gaan op de rechtsvraag die aan het 

cassatieberoep ten grondslag lag, omwille van de onzekerheid die daaromtrent heerste in 

de rechtspraak en de literatuur, nadat hij het beroep reeds als ongegrond had beoordeeld.1548 

In een arrest van 12 augustus 2005 overwoog de Hoge Raad dat bepaalde onderdelen van 

een cassatiemiddel geen behandeling behoefden, maar besloot hij er toch op in te gaan 

“gelet op het belang voor de praktijk van de daarin aan de orde gestelde vraag”.1549 Dat 

doet de hoogste rechter zelfs wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk is.1550 

                                                 
1543 G. CORSTENS, "The Legitimacy of the Decisions of the Dutch Supreme Court in Criminal Cases" in N. 

HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, 

Asser, 2009, 229; C. SMITH, "Legitimacy of the Ruling: A Formal Approach" in N. HULS, M. ADAMS en 

J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den 

Haag, Asser, 2009, 258. 

De Hoge Raad kwam evenwel dicht bij het overwegen van tegenargumenten wanneer hij in zijn arrest van 

21 februari 1997 inzake wrongful birth zijn zienswijze “verdedigde” door enkele mogelijke bezwaren te 

ontzenuwen. Hoge Raad (NL) 21 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2286, Nederlandse Jurisprudentie 

1999, 145, r.o. 3.8-3.10.  
1544 S. MARTENS, "Motivering van uitspraken van de cassatierechter" in X (ed.), Gemotiveerd gehuldigd. 

Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 137. 
1545 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 82-83. De Hoge Raad trekt soms wel de 

grenzen van het cassatiemiddel wat open. Zie W. ASSER, "De Nederlandse Hoge Raad: ruim baan voor de 

kerntaken door selectie aan de poort" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitae Ivan Verougstraete, 

Brussel, Larcier, 2011, 38. 
1546 Het is geen eenvoudige opgave om het concept obiter dictum te definiëren. Sébastien Tournaux vertrekt 

vanuit de idee dat een obiter dictum een overweging is die niet pertinent is voor de beslechting van het 

voorliggende geschil, waarbij vooral de oorzaak (en niet alleen het voorwerp) van het geschil diens grenzen 

afbakent. S. TOURNAUX, "L'obiter dictum de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 2011, 

(45) nrs. 17-24. Cyrille Charbonneau is van mening dat twee criteria pertinent zijn om van een overweging 

ten overvloede te kunnen spreken: de overweging moet een rechtsregel bevatten die niet noodzakelijk is voor 

de motivering van de onderliggende beslissing. C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de 

cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 146. 
1547 Zie bv. Hoge Raad (NL) 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1221, www.rechtspraak.nl, r.o. 5.1 e.v.; Hoge 

Raad (NL) 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2222, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.7 e.v. 
1548 Hoge Raad (NL) 22 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2242, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.2.1 e.v. Zie in 

dezelfde zin Hoge Raad (NL) 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2837, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3-3.4. 
1549 Hoge Raad (NL) 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3477, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.5. Zie ook 

Hoge Raad (NL) 23 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8097, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.1. 
1550 Zie bv. Hoge Raad (NL) 26 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD4375, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.1 

e.v. In een arrest van 10 september 2010 maakte de Hoge Raad abstractie van de ontvankelijkheidsvraag om 
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Achter deze uitweidingen schuilen verschillende redenen. Dikwijls is het de bedoeling om 

met enkele paragrafen tegemoet te komen aan een onduidelijkheid die leeft in de 

praktijk1551 of om rechtseenheid te brengen wanneer over een bepaalde rechtsvraag 

uiteenlopende meningen bestaan.1552 Soms probeert de Hoge Raad de gevolgen van zijn 

beslissing af te bakenen: in een arrest van 3 maart 2015 in verband met het alcoholslot 

overwoog hij dat zijn beslissing in de onderhavige zaak niet kon worden ingeroepen om in 

strafzaken, die inmiddels waren afgedaan met een onherroepelijke veroordeling, een 

herziening van die veroordeling te bekomen.1553 Soms maakt de cassatierechter gebruik van 

een overweging ten overvloede om een vergissing in een eerdere uitspraak uit de rechtsorde 

te halen,1554 om terug te keren op zijn rechtspraak,1555 om een eerder arrest te 

                                                 
zodoende, uit overwegingen van proceseconomie en met het oog op mogelijke toekomstige procedures met 

hetzelfde voorwerp, zich te kunnen uitspreken over de gegrondheid van het cassatiemiddel. Hoge Raad (NL) 

10 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0387, www.rechtspraak.nl, r.o. 4. 
1551 “Het is de Hoge Raad bekend dat in de praktijk behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de vraag 

wanneer sprake is van inbreuk op het recht van de beboete op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke 

termijn en het gevolg dat aan een vastgestelde inbreuk op dat recht dient te worden verbonden. Daarom zal 

de Hoge Raad, deels in afwijking van zijn eerdere rechtspraak ter zake, enige algemene uitgangspunten en 

regels formuleren waarnaar hij zich in fiscale boetezaken voortaan zal richten.” Hoge Raad (NL) 22 april 

2005, ECLI:NL:HR:2005:AO9006, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.1. 
1552 Zo oordeelde de Hoge Raad in zijn arrest van 13 april 2018: “Nu deze clausule in een groot aantal AVP-

polissen voorkomt en van groot belang is bij de afwikkeling van schadevoorvallen, en nu over de strekking 

daarvan zowel in de feitenrechtspraak als in de literatuur uiteenlopend wordt geoordeeld, ziet de Hoge Raad 

aanleiding om, met het oog op de rechtseenheid, daarover het volgende te overwegen.” Hoge Raad (NL) 13 

april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.1. Zie ook Hoge Raad (NL) 20 februari 

2015, ECLI:NL:HR:2015:357, www.rechtspraak.nl, r.o. 1.1. 
1553 Hoge Raad (NL) 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.7. 
1554 Hoge Raad (NL) 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2735, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.5. De Hoge 

Raad deed het cassatieberoep af met een beroep op artikel 81 RO, wat zou inhouden dat hij geen redenen 

opgeeft voor zijn beslissing (zie randnr. 355). Het hoogste rechtscollege maakte evenwel van de gelegenheid 

gebruik om een eerder vergissing recht te zetten. In een arrest van 12 augustus 2016 had de civiele kamer 

namelijk geoordeeld dat de belastingrechter bevoegd is om kennis te nemen van het beroep tegen de afwijzing 

van een verzoek om uitstel van betaling te verlenen in de zin van artikel 25 van de Invorderingswet 1990 (wet 

van 30 mei 1990 inzake invordering van rijksbelastingen, andere dan invoerrechten en accijnzen, Stb. 1990, 

222; Hoge Raad (NL) 12 augustus 2016, ECLI:NL:HR:2016:1928, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6). De 

juridische literatuur en de Nederlandse fiscus beschouwden deze beslissing onmiddellijk als een vergissing 

(J. VAN EIJSDEN, (noot onder HR 2 december 2016), Beslissingen in Belastingrecht 2017, (51) nrs. 4 en 

5). De belastingkamer van de Raad maakte vier maanden later gebruik van een overweging ten overvloede 

om deze vergissing uit de wereld te helpen. 
1555 Hoge Raad (NL) 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689, JPR Advocaten/Gunning q.q., 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.10.1; Hoge Raad (NL) 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3054, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6.1-3.6.3. Doordat de Hoge Raad omgaat in een overweging ten overvloede, heeft 

die koerswijziging geen invloed op de partijen in het geding. 
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verduidelijken,1556 of om wenken te geven aan de verwijzingsrechter.1557 Een andere keer 

gaat de Hoge Raad ten overvloede in op een bepaald aspect van een cassatiemiddel om zo 

een foutieve rechtsopvatting tegen te spreken.1558 Bij gelegenheid gaat de cassatierechter 

doceren: een arrest van 14 juni 2013 inzake portretrecht vangt aan met een bloemlezing 

over de regels die hieromtrent gelden, met verwijzing naar de relevante eigen rechtspraak 

en die van het EHRM.1559 De beslissing om al dan niet ruimer te motiveren, is een 

discretionaire keuze, maar de partijen kunnen die wel uitlokken. Dat blijkt uit het arrest van 

de Hoge Raad in de Dexia-zaak. De partijen hadden de zaak opgezet als een 

proefprocedure. De Hoge Raad kwam daaraan tegemoet door breder te motiveren. Hij 

stelde dit als volgt: 

“De onderhavige zaak betreft een geschil over een effectenlease-

overeenkomst en is door partijen in cassatie als een proefprocedure […] 

opgezet. Daarmee is beoogd een zo groot mogelijke precedentwerking voor 

andere soortgelijke geschillen te verkrijgen. Daarbij past reeds direct de 

kanttekening dat bij de beoordeling van geschillen omtrent 

effectenleaseproducten uiteindelijk in individuele zaken niet in onbeperkte 

mate kan worden geabstraheerd van de omstandigheden van het geval, 

waaronder de aard van het desbetreffende product, de wijze waarop dit is 

                                                 
1556 Hoge Raad (NL) 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6.1 e.v. Zie ook het 

arrest van 26 februari 2016, waar de Hoge Raad een eerder arrest uitlegt in het licht van de verwarring die 

daarover ontstond in de literatuur: “Deze beslissing is in de literatuur verschillend opgevat; dit betreft met 

name de zin dat volgens het Nederlands appelprocesrecht de rechter recht van openbare orde in beginsel ook 

behoort toe te passen buiten het door de grieven ontsloten gebied, met dien verstande dat hij de grenzen van 

de rechtsstrijd van partijen dient te respecteren. […] Zoals in de laatste zin van de hiervoor in 3.4.1 

aangehaalde overweging uit het arrest Heesakkers/Voets staat, betekent de regel dat de appelrechter de 

grenzen van de rechtsstrijd dient te respecteren, dat hij niet bevoegd of gehouden is tot het onderzoek of een 

bepaald beding dat op zichzelf onder het toepassingsgebied van de Richtlijn valt, als oneerlijk in de zin van 

de Richtlijn heeft te gelden, indien tegen de toe- of afwijzing van de desbetreffende vordering in hoger beroep 

niet is opgekomen.” Hoge Raad (NL) 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:340, www.rechtspraak.nl, r.o. 

3.4.2-3.4.3. 

Zo’n verduidelijking van een eerdere beslissing kwam prominent naar voor in de beschikking van 25 januari 

2019, waarin de Hoge Raad als het ware een mea culpa sloeg: “De formulering van HR 23 december 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant), rov. 3.12.2 en 3.13.1, en HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:571 

(Vlisco), rov. 3.6.3 heeft onzekerheid doen ontstaan over het antwoord op de vraag of de rechter de werkgever 

veroordeelt de arbeidsovereenkomst te herstellen dan wel de rechter zelf de arbeidsovereenkomst herstelt (zie 

de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.27-3.30). Hierover wordt het volgende overwogen.” Hoge 

Raad (NL) 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:80, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.11. 
1557 “Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 4.11.5 dat een beperkt recht door vermenging 

teniet zal gaan indien door vermenging een nieuwe zaak ontstaat. Omdat de vraag of dit juist is na verwijzing 

aan de orde kan komen, zal de Hoge Raad dit onderdeel – ten overvloede – behandelen. Daarbij wordt het 

volgende vooropgesteld.” Hoge Raad (NL) 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192, www.rechtspraak.nl, 

r.o. 3.7.1. 
1558 Hoge Raad (NL) 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.12.2.  
1559 Hoge Raad (NL) 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788, Cruijff/Tirion Uitgevers, 

www.rechtspraak.nl. Zie in dezelfde zin het arrest van 13 september 2013, waarin de Hoge Raad omstandig 

uiteenzet hoe de verplichte ambtshalve toepassing van het Europese consumentenrecht zich verhoudt tot het 

Nederlandse grievenstelsel in hoger beroep. Hij citeert uitvoerig uit de Europese rechtspraak en formuleert 

algemene regels voor de Nederlandse bodemrechter. Hoge Raad (NL) 13 september 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:691, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4-3.9.3. 



273 

 

aangeboden en de persoonlijke omstandigheden van de afnemer van het 

product.  

Niettemin zal de Hoge Raad, met inachtneming van dat voorbehoud, met het 

oog op een praktische, efficiënte en zo mogelijk uniforme beoordeling van 

de grote aantallen geschillen omtrent andere effectenlease-overeenkomsten, 

zowel ter zake van aflossingsproducten als ter zake van restschuldproducten, 

hierna in een algemene beschouwing ingaan op het verband tussen de 

zorgplicht en de schadevergoeding ingeval aan die zorgplicht niet is 

voldaan. Daarmee wordt niet een instructie gegeven voor de verdere 

behandeling van dit soort geschillen, maar slechts een handreiking aan de 

praktijk voor de beslechting ervan.”1560 

De toevlucht tot obiter dicta kan dus zowel een normatief als een pedagogisch oogmerk 

hebben. De Hoge Raad zal dit evenwel enkel doen met betrekking tot een onderwerp 

waarmee de berechte kwestie enig verband vertoont en dus niet in het ijle.1561 Hij zal pas 

gebruik maken van een overweging ten overvloede wanneer de daarin vervatte stellingen 

op kamerbrede steun kunnen rekenen. Dit geeft dus aan dat de inhoud van zo’n overweging 

ten overvloede stabiel recht is, waarin de komende jaren geen verandering moet worden 

verwacht.1562  

352. In zijn beslissingen gaat de Hoge Raad ook het gesprek aan met zijn precedenten. Op 

die manier zal hij eerdere beslissingen preciseren, toelichten, nuanceren, of aan 

distinguishing doen. Die verwijzingen dienen verschillende doeleinden.1563 Vaak verwijst 

de Hoge Raad naar een eerder arrest ter legitimatie van een bepaalde uitkomst.1564 Soms is 

een verwijzing louter informatief.1565 In andere gevallen wil hij met een verwijzing een 

eerdere beslissing verduidelijken1566 of het toepassingsgebied van een regel uit een 

                                                 
1560 Hoge Raad (NL) 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.1. Zie in dezelfde 

zin het arrest van 2 september 2016: “Gelet op het karakter van dit geding als proefprocedure, en in verband 

met de wenselijkheid dat, gelet op de massaliteit van vorderingen als de onderhavige, nog aanhangige 

procedures kunnen worden afgedaan aan de hand van duidelijke maatstaven, ziet de Hoge Raad aanleiding 

om samenvattend nog het volgende te overwegen.” Hoge Raad (NL) 2 september 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:2012, www.rechtspraak.nl, r.o. 6.1. 
1561 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 63. 
1562 Zie het interview met gewezen raadsheer Coen Drion. www.youtube.com/watch?v=QoQqHPXE3F4 
1563 Zie voor een studie met verschillende voorbeelden L. PIETERSE, "Verwijzing naar eerdere rechtspraak. 

Een eerste verkenning van het verschijnsel ‘verwijzing naar eerdere eigen rechtspraak’ door de 

belastingkamer van de Hoge Raad", Maandblad Belasting Beschouwingen 2016, (280) 283-291. 
1564 Zie bv. het arrest van 27 april 2012: “Middel 1 slaagt op grond van hetgeen is vermeld in onderdeel 3.3.2 

van het op 17 februari 2012 in de zaak met nummer 09/04280, LJN BR4486, uitgesproken arrest van de Hoge 

Raad.” Hoge Raad (NL) 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BR4542, www.rechtspraak.nl, r.o. 3. Zie voor een 

gelijkaardige overweging Hoge Raad (NL) 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1354, www.rechtspraak.nl, r.o. 

2.3.2. 
1565 Hoge Raad (NL) 5 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2250, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.5.3. 
1566 Zie bv. Hoge Raad (NL) 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AB2865, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3; Hoge 

Raad (NL) 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1740, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.2; Hoge Raad (NL) 3 juni 

2016, ECLI:NL:HR:2016:1031, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.2.2. 
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vroegere uitspraak uitbreiden.1567 Andere keren doet hij aan distinguishing en onderscheidt 

hij dus de voorliggende zaak van een eerdere beslissing.1568  

Die verwijzingspraktijk kent zijn hoogtepunt bij zogenaamde overzichtsarresten, waarin de 

Hoge Raad een panoramisch overzicht biedt van zijn rechtspraak met betrekking tot een 

bepaalde rechtsvraag.1569 Deze overzichtsarresten komen bijna uitsluitend in het strafrecht 

voor.1570 Deze overzichten van de eigen rechtspraak variëren in lengte van enkele 

paragrafen1571 tot verhandelingen van 25 bladzijden.1572 Doorgaans vormen moeilijkheden 

of onduidelijkheden in de praktijk de aanleiding voor de Hoge Raad om zo’n 

overzichtsarrest te vellen. Met die beslissing wil hij orde op zaken stellen en de nodige 

richtsnoeren bieden aan de bodemrechters.1573 Zo overwoog de Hoge Raad in een arrest 

van 22 maart 2016 in verband met de strafuitsluitingsgronden noodweer en noodweerexces: 

“In de praktijk blijken deze strafuitsluitingsgronden soms aanleiding te geven tot 

moeilijkheden. De Hoge Raad geeft daarom in dit arrest – aan de hand van zijn eerdere 

rechtspraak – een samenvattend overzicht van mogelijke aandachtspunten dat bij de 

beoordeling van een beroep op noodweer(exces) handvatten biedt.”1574 Ook andere 

overzichtsarresten hebben verduidelijking tot doel. Zo stelt de Hoge Raad in zijn arrest van 

12 maart 2000 dat het omwille van in de praktijk gerezen onzekerheid zijn bestaande 

rechtspraak zal samenvatten, verduidelijken en actualiseren.1575 Een enkele keer gaat een 

overzichtsarrest verder dan het samenvatten van de vorige rechtspraak en wijdt het ook uit 

over onderwerpen waarvoor de Hoge Raad zich nog niet eerder heeft uitgesproken.1576 

Soms is zo’n overzichtsarrest meer dan een samenvatting en biedt het een echt inzicht in 

de evolutie van zijn rechtspraak. Het arrest van 17 juni 2008 illustreert dit. In die beslissing 

overwoog de Hoge Raad het volgende: 

                                                 
1567 Zie bv. Hoge Raad (NL) 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT5958, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.  
1568 Hoge Raad (NL) 14 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC3450, Nederlandse Jurisprudentie 1989, 901, 

r.o. 5.2.4; Hoge Raad (NL) 24 april 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0577, Nederlandse Jurisprudentie 1992, 

688, r.o. 3.3; Hoge Raad (NL) 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0191, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.1; 

Hoge Raad (NL) 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0548, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.1; Hoge Raad 

(NL) 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:465, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.3; Hoge Raad (NL) 3 juni 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1029, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.2; Hoge Raad (NL) 12 oktober 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:1899, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.1-3.4.3. 
1569 Zie voor een studie van dit fenomeen L. PIETERSE, "Het verschijnsel overzichtsarrest; een oriëntatie", 

FED Fiscaal Weekblad 2017, (4) 4-12. 
1570 Een uitzondering is het arrest van 19 februari 2016, dat zich in het belastingcontentieux situeert. Hoge 

Raad (NL) 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:252, www.rechtspraak.nl. 
1571 Hoge Raad (NL) 24 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8772, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.3.1-4.3.2; 

Hoge Raad (NL) 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012, www.rechtspraak.nl, r.o. 5.1.1-5.1.6. 
1572 Hoge Raad (NL) 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, www.rechtspraak.nl (het oproepen en horen van 

getuigen ter terechtzitting). 
1573 M. FETERIS, De kleine Hoge Raad voor Dummies, Amersfoort, BBNC, 2018, 74. 
1574 Hoge Raad (NL) 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.1.1. 
1575 Hoge Raad (NL) 12 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5163, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4. Zie ook de 

overzichtsbeschikking van 28 september 2010: Hoge Raad (NL) 28 september 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BL2823, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.1. 
1576 Zie het arrest van 19 februari 2016: “Dat hierna in de onderdelen 3.2 tot en met 3.16 te geven overzicht 

betreft enerzijds oordelen die de Hoge Raad reeds in eerdere arresten heeft gegeven, en anderzijds oordelen 

over een aantal kwesties die zich met regelmaat in de praktijk voordoen, maar waarover de Hoge Raad zich 

nog niet heeft uitgesproken.” Hoge Raad (NL) 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:252, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.1. 
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“De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 3 oktober 2000, LJN AA7309, NJ 

2000, 721 enige algemene uitgangspunten en regels geformuleerd over de 

inbreuk op het in art. 6, eerste lid, EVRM gewaarborgde recht van de 

verdachte op behandeling van zijn strafzaak binnen een redelijke termijn en 

het rechtsgevolg dat aan een vastgestelde inbreuk op dat recht dient te 

worden verbonden. In zijn arrest van 9 januari 2001, LJN AA9372, NJ 2001, 

307 heeft hij daaraan met het oog op ontnemingszaken nog het een en ander 

toegevoegd. Die uitgangspunten en regels zijn sedertdien in een reeks van 

arresten verfijnd en aangescherpt. De Hoge Raad acht het dienstig deze 

samen te vatten en aan te passen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte 

van de genoemde arresten zijn cursief weergegeven.”1577 

Bij een overzichtsarrest kijkt de Hoge Raad even achterom en vat hij zijn rechtspraak samen 

om op die manier bepaalde moeilijkheden uit de wereld te helpen. Dat panoramische 

overzicht maakt de cassatierechtspraak in een bepaald domein in een oogopslag 

overzichtelijk en bevattelijk. Dergelijke beslissing reikt de rechtspraktizijn een dankbaar 

referentiekader aan. Deze praktijk bevordert de rechtszekerheid, omdat ze de interpretatie 

van de cassatierechtspraak in zekere zin stroomlijnt. Dit zorgt ervoor dat in de 

vonnisgerechten de discussie in deze materie zich kan toespitsen op de feiten eerder dan op 

het recht.1578 Bovendien draagt deze systematisering bij tot de rechtsvorming. Het maakt 

de rechtsontwikkeling tastbaarder, omdat het overzicht bevattelijk maakt wat de Hoge Raad 

reeds heeft gezegd, maar ook waarover het nog niet heeft gesproken. Een overzichtsarrest 

maakt de evolutie van de cassatierechtspraak tot slot ook voorspelbaarder, wat een 

beperkende invloed uitoefent op het aantal geschillen.1579  

353. Dit alles wil niet zeggen dat de motivering van de Hoge Raad vrij is van gebreken.1580 

De bredere motiveringsstijl blijft beperkt tot die zaken waarin hij dat zinvol acht. Het is 

niet geheel duidelijk welke criteria die beslissing beïnvloeden en waarom de Hoge Raad 

dat soms wel doet en soms ook niet.1581 Die bredere motivering betekent ook niet dat de 

                                                 
1577 Hoge Raad (NL) 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.1. 
1578 J. DE HULLU, "Rechtsbescherming door beslissen, rechtsontwikkeling door motiveren", Nederlands 

Juristenblad 2002, (301) 304. 
1579 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 421. 
1580 Zie o.a. W. ASSER et al., Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands 

burgerlijk procesrecht, Den Haag, BJU, 2003, 212-213. 
1581 Factoren die daarin van belang zijn, zijn o.a. de vraag of er veel gelijkaardige gevallen zijn, de mate 

waarin de zaak maatschappelijk of juridisch controversieel is, maar ook de consensus onder de raadsheren 

(M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 417-418). Minder 

hoogdravende redenen spelen wellicht ook een rol. Hetzelfde geldt voor de grenzen van de rechtsvormende 

taak van de Hoge Raad. Het is voor de praktijk niet altijd even duidelijk waar die precies liggen. Zie C. 

KLAASSEN, "De koers van de Hoge Raad: (on)voorspelbaar?", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2015, 

(140) 144. 

De ene keer vormt een gebrek aan belang een reden om geen overweging ten overvloede te formuleren, een 

andere keer stoort de Hoge Raad zich niet aan een gebrek aan belang om wél een obiter dictum in de beslissing 

op te nemen. Vgl. de beschikking van 29 mei 2009 (“Nu de klachten van het principale middel falen, mist 

ING belang bij haar incidentele beroep. Het door ING aangevoerde (deze zaak overstijgende) principiële 

belang voor financiële instellingen kan niet als voldoende belang worden aangemerkt, reden waarom de Hoge 

Raad ook geen aanleiding ziet tot een overweging ten overvloede”) met het arrest van 23 april 2010 

(“Aangezien [verweerder] c.s. in de feitelijke instanties geen aan art. 1065 lid 4 ontleend verweer hebben 
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richting waarin de Nederlandse cassatierechtspraak evolueert, steeds duidelijk is.1582 

Hetzelfde geldt voor de draagwijdte van de beslissing. Wanneer er binnen het hoogste 

rechtscollege onenigheid bestaat over de oplossing van een rechtsvraag, uit zich dat door 

een smalle en ondiepe motivering van de uitspraak.1583 Dat duidt erop dat het instabiel recht 

betreft en de cassatierechtspraak mogelijk nog zal wijzigen. De Hoge Raad geeft ook niet 

altijd duidelijke richtlijnen mee voor de toepassing van vage normen.1584 De uitspraken 

blijven vaak bondig en de Hoge Raad zal, alhoewel hij de bronnen weergeeft die zijn 

oordeel onderbouwen, de redenering die hem tot een bepaalde conclusie brengt op basis 

van die bronnen doorgaans niet veruitwendigen.1585 De leest waarop de Hoge Raad zijn 

beslissing schoeit, blijft meestal ook juridisch van aard en omvat zelden de relevante 

economische of maatschappelijke factoren.1586 Om die motieven van een beslissing te 

kennen, kan het daarom nuttig zijn om de conclusie van de advocaat-generaal te 

raadplegen.1587 Die laatste redeneert, terwijl de Hoge Raad in vergelijking vaker 

                                                 
gevoerd en het voorgaande dus meebrengt dat deze bepaling na verwijzing geen rol meer kan spelen, missen 

[eiser] c.s. belang bij de overige klachten van het onderdeel, zodat deze geen behandeling behoeven. 

Niettemin ziet de Hoge Raad aanleiding de onderdelen 1.d en 1.a te behandelen.”). In beide arresten was de 

samenstelling van de zetel op één raadsheer na gelijklopend. Hoge Raad (NL) 29 mei 2009, 

ECLI:NL:HR:2009:BH4720, www.rechtspraak.nl, r.o. 5; Hoge Raad (NL) 23 april 2010, 

ECLI:NL:HR:2010:BK8097, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.5.1. 
1582 J. SPIER, "Gedachten over een vastgelopen stelsel", Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 2014, 

(33) 33-38. C. KLAASSEN, "De koers van de Hoge Raad: (on)voorspelbaar?", Tijdschrift voor Civiele 

Rechtspleging 2015, (140) 141, 144; T. HARTLIEF, "Wat doet de Hoge Raad anno 2015 in het 

aansprakelijkheidsrecht?" in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI (eds.), 

Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 226-227. Zie ook K. JANSEN, "Wat bedoelt 

de Hoge Raad?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019, (17) 17-19. 
1583 F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE GRAAFF et al. 

(eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 59. Dat is ook in België het geval. 

Zie A. SMETRYNS, "De motivering door de cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT et al. (eds.), 

Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 93-95. 
1584 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 427-428. 
1585 Soms geeft de Hoge Raad die bouwstenen niet heel precies aan: in een arrest van 9 oktober 2007 steunt 

hij zijn oordeel slechts op artikel 6 EVRM, een verdragsbepaling die (impliciet) een breed spectrum aan 

procesrechten omvat, zonder te specifiëren welk procedureel recht relevant is of te verwijzen naar enige 

rechtspraak van het EHRM. Hoge Raad (NL) 9 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5025, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 4.5. 
1586 Jan Vranken geeft hiervan enkele duidelijke voorbeelden. J. VRANKEN, "Verhullend argumenteren in 

het vermogensrecht", Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2004, (9) 12-21. Preciezer 

bekritiseert hij de toevlucht tot begrippen als aard en strekking van regels en overeenkomsten, 

verkeersopvattingen en redelijkheid en billijkheid, die zich uitstekend lenen tot verhullende motivering. “Hun 

kracht is de suggestie, niet de precieze analyse en scherpe redenering” (pagina 19). Vranken herschrijft ook 

een uitspraak van de Hoge Raad (pagina’s 21-26). Zie ook E. HONDIUS, "Roma locuta, causa non finita. 

Over het zwijgen van de Hoge Raad" in A.G. CASTERMANS et al. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, 

Deventer, Kluwer, 2009, 17; T. HARTLIEF, "Wat doet de Hoge Raad anno 2015 in het 

aansprakelijkheidsrecht?" in R. DE GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, 

Ars Aequi, 2016, 227-228. 
1587 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 110-112, 117. De principiële bezwaren die op 

dat vlak gelden (zie randnr. 326 e.v.), hebben in Nederland misschien nog meer geldingskracht dan in België. 

In Nederland situeert de tussenkomst van de advocaat-generaal zich in de rechtsplegingsketen vóór de 

kennisname van de zaak door de zetel. In België is dit net omgekeerd (cfr. artikelen 1104 en 1105 Ger.W.), 

waardoor de standpunten van de raadsheer-verslaggever wellicht vaak in de conclusie van de advocaat-

generaal doorschemeren. Aan de andere kant geldt dan weer dat de conclusie van de advocaat-generaal, door 

zijn stevig onderbouwd advies waarin de cassatiemiddelen vanuit verschillende standpunten worden belicht, 

vaak het debat in de zetel in belangrijke mate bepaalt. Zie W. ASSER, "Cassatie in civiele zaken (Nederlands 

recht)" in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN 
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poneert.1588 Ook in Nederland is er dus nog steeds sprake van een discursieve bifurcatie. 

Willibrord Davids, gewezen president van de Hoge Raad, omschrijft de algemene 

motiveringscultuur van de Hoge Raad daarom als een autosnelweg met verschillende 

baanvakken, waarbij de regel geldt dat iedereen zijn baanvak houdt maar wel oog heeft 

voor de ander.1589  

6.4.1.5 Geen motivering 

354. Een uitgebreide motivering in elke zaak is niet haalbaar.1590 De middelen waarover de 

Hoge Raad beschikt, zowel op personeels- als op financieel vlak, zijn immers eindig.1591 

De uitvoerige motivering die bepaalde uitspraken van de Hoge Raad kenmerkt, wordt 

mogelijk gemaakt doordat hij over de mogelijkheid beschikt om vele zaken af te doen 

zonder motivering.1592 De cassatierechter maakt van die mogelijkheid veel gebruik en 

schept aldus ruimte voor een uitgebreidere motivering en dus rechtsvorming.1593 

De mogelijkheid om cassatiemiddelen verkort af te doen kwam tot stand in het kader van 

de strijd tegen de stijgende zaakinstroom. Om daaraan tegemoet te komen, zocht de Hoge 

Raad aanvankelijk soelaas in een uitbreiding van het aantal magistraten, de oprichting van 

een wetenschappelijk bureau1594 en procedurele wijzigingen zoals de mogelijkheid om 

zaken in drieformatie af te doen.1595 Deze maatregelen bleken onvoldoende.1596 De 

kwaliteit van de cassatierechtspraak kwam in gevaar door te lange doorlooptijden.1597 

                                                 
NEDERLAND (ed.), Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 

190-191. 
1588 Cfr. C. SMITH, "Legitimacy of the Ruling: A Formal Approach" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy 

of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 259-261. Zie bv. een 

arrest van 18 februari 2005: “Dit een en ander is niet alleen van toepassing op degene die voldoening van een 

vordering verlangt, maar moet van overeenkomstige toepassing worden geacht op degene op wie een ander 

pretendeert een vordering te hebben en die buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand maakt teneinde zich 

tegen die vordering te verweren.” Hoge Raad (NL) 18 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6164, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 5.3.2. De Hoge Raad motiveert niet waarom het die keuze maakt. Cfr. J. 

BARENDRECHT, "Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou zijn?", Ars Aequi 2005, 

(335) 337. 
1589 W. DAVIDS, "Judicial Reasoning and Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in N. HULS et al. (eds.), 

The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 225. 
1590 Een uitgebreide motivering heeft daarnaast lang niet in elke zaak een meerwaarde. 
1591 De omvang van het zaakaanbod heeft uiteraard een invloed op de motiveringsstijl van een hoogste rechter. 

Zie A. PINNA, "Filtering applications, number of judgements delivered and judicial discourse by Supreme 

Courts: some thoughts based on the French example" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest 

Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 175.  
1592 P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) 

sedert 1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 66. 
1593 P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) 

sedert 1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 76; M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law 

Review 2017, (155) 161. 
1594 Het wetenschappelijk bureau is vergelijkbaar met het referendarissenkorps bij het Belgische Hof van 

Cassatie.  
1595 G. CORSTENS en J.W. FOKKENS, "De Hoge Raad en het parket", Nederlands Juristenblad 2013, 

(2492) 2496. 
1596 Memorie van Toelichting, Wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie (verkorte uitspraak Hoge 

Raad), Kamerstukken II 1986-1987, 19953, nr. 3, 2. 
1597 W. ASSER, "Van selectie achter de poort naar selectie aan de poort" in A. HOL, I. GIESEN en F. 

KIRSTEN (eds.), De Hoge Raad in 2025, Den Haag, BJU, 2011, 74. 
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Daarom werd heil gezocht in de mogelijkheid om zaken met een verkorte motivering af te 

doen. In 1988 werd met dat opzet artikel 101 RO ingevoerd.1598 Thans genummerd artikel 

81 RO, leest deze bepaling als volgt:  

“1. Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot 

cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het 

belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de 

vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel.  

2. Het beroep in cassatie wordt behandeld en beslist door drie leden van een 

meervoudige kamer, van wie een als voorzitter optreedt.”  

355. Deze bepaling laat de Hoge Raad toe om cassatiemiddelen die aan twee voorwaarden 

voldoen, te beantwoorden met een eenvoudige stijlformule.1599 De toepassing van artikel 

81 RO betekent dat de raadsheren de cassatiemiddelen op hun merites hebben beoordeeld, 

maar ongegrond hebben bevonden. De voorwaarden om van deze wetsbepaling gebruik te 

maken, zijn cumulatief.1600 Niet elk cassatiemiddel dat niet tot cassatie kan leiden, kan dus 

met beroep op artikel 81 RO worden afgedaan. Vereist is dat het cassatiemiddel 

daarenboven geen belangwekkende rechtsvraag opwerpt.1601 Artikel 81 RO kan gebruikt 

worden om bepaalde cassatiemiddelen niet en andere wel te beantwoorden. Indien alle 

cassatiemiddelen voor toepassing van artikel 81 RO in aanmerking komen, wordt het 

volledige cassatieberoep afgedaan zonder enige motivering.1602 De wettelijke stijlformule 

verving de standaardoverwegingen die de Hoge Raad voordien gebruikte om te antwoorden 

op kansloze cassatiemiddelen.1603 De meerwaarde van deze wetsbepaling ligt in het 

verhulde verlofstelsel waartoe ze aanleiding heeft gegeven, waarbij de zetel de zaken die 

                                                 
1598 Wet van 16 juni 1988 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (verkorte uitspraak Hoge 

Raad), Stb. 1988, 286. 
1599 Die stijlformule is de volgende: “De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien artikel 

81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de middelen niet nopen tot 

beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.”  

Het tweede lid van deze wetsbepaling doet vermoeden dat enkel de drieformatie ervan gebruik kan maken. 

Dit was een vergissing van de wetgever (E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke 

zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 400-401). De Hoge Raad heeft in zijn rechtspraak duidelijk gemaakt dat hij 

ook in een meervoudige formatie toepassing zal blijven maken van de mogelijkheid tot verkorte motivering. 

Hoge Raad (NL) 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5582, www.rechtspraak.nl. 
1600 Memorie van Toelichting, Wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie (verkorte uitspraak Hoge 

Raad), Kamerstukken II 1986-1987, 19953, nr. 3, 3. 
1601 Dit is onder meer het geval wanneer de Hoge Raad zich al eerder over de rechtsvraag die het 

cassatiemiddel ter tafel brengt, heeft uitgesproken. Zie Memorie van Antwoord, Wijziging van de wet op de 

rechterlijke organisatie (verkorte uitspraak Hoge Raad), Kamerstukken II 1987-1988, 19953, nr. 5, 11. Zie 

voor een studie van de toepassingsgevallen van artikel 81 RO C. PONSIOEN, "Toepassing artikel 81 RO 

door de civiele kamer van de Hoge Raad; een kwantitatief onderzoek tegen de achtergrond van het rapport 

Hammerstein" in A.G. CASTERMANS, I. HOUBEN, K. JANSEN, P. MEMELINK en H. NIEUWENHUIS 

(eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 137-151. 
1602 Zie voor een recent voorbeeld Hoge Raad (NL) 11 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:38, 

www.rechtspraak.nl. Over de vraag of bij toepassing van artikel 81 RO sprake is van enige motivering door 

de Hoge Raad of niet, zie W. ASSER, "Van selectie achter de poort naar selectie aan de poort" in A. HOL et 

al. (eds.), De Hoge Raad in 2025, Den Haag, BJU, 2011, 75. Zie ook W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, 

Ars Aequi, 2018, 118. 
1603 W. ASSER, "Van selectie achter de poort naar selectie aan de poort" in A. HOL et al. (eds.), De Hoge 

Raad in 2025, Den Haag, BJU, 2011, 75-76. 

https://maxius.nl/wet-op-de-rechterlijke-organisatie/artikel81/lid1
https://maxius.nl/wet-op-de-rechterlijke-organisatie/artikel81/lid1
https://maxius.nl/wet-op-de-rechterlijke-organisatie/artikel81/lid2
https://maxius.nl/wet-op-de-rechterlijke-organisatie/artikel81/lid2
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niet beantwoorden aan zijn kerntaken weg selecteert.1604 De criteria om al dan niet gebruik 

te maken van artikel 81 RO zijn in de praktijk niet altijd even eenduidig. De toepassing van 

deze bepaling wordt soms als een vorm van willekeur ervaren.1605 

356. De non-motivering die het gevolg is van de toepassing van artikel 81 RO veroorzaakte 

heel wat kritiek in het juridische werkveld.1606 De minister van Justitie pareerde deze kritiek 

door te wijzen op het bescheiden karakter van deze wetswijziging in vergelijking met de 

meer verregaande alternatieve oplossingen voor de overbelasting van het hoogste 

rechtscollege.1607 De afwezigheid van motivering wordt daarnaast deels gecompenseerd 

door de conclusie van de advocaat-generaal.1608 Deze conclusie biedt ook de raadsheren de 

nodige informatie om tot toepassing van artikel 81 RO te kunnen besluiten.1609  

Waar aanvankelijk het gebruik van artikel 81 RO al bij al bescheiden was, steeg dit in de 

loop van de jaren 2000 aanzienlijk.1610 In 1993 werd 15% van de zaken in de civiele kamer 

afgedaan met beroep op deze wetsbepaling. Nadat dit aantal begin de jaren 2000 al 

verdubbeld was, steeg het nog verder na een oproep van de Commissie Normstellende Rol 

Hoge Raad om ruimer gebruik te maken van de mogelijkheid tot verkorte motivering.1611 

In 2009 overschreed het aantal zaken afgedaan met verkorte motivering de helft van het 

totale aantal uitspraken van de civiele kamer.1612 In 2011 werd met 55% het hoogste 

                                                 
1604 Zie W. ASSER, "Van selectie achter de poort naar selectie aan de poort" in A. HOL et al. (eds.), De Hoge 

Raad in 2025, Den Haag, BJU, 2011, 76-79. 
1605 Zo wordt wel eens gezegd dat de buitensporige lengte van een cassatiemiddel stimuleert tot het gebruik 

van artikel 81 RO. Zie ook C. KLAASSEN, "De koers van de Hoge Raad: (on)voorspelbaar?", Tijdschrift 

voor Civiele Rechtspleging 2015, (140) 147. 
1606 De Nederlandse Orde van Advocaten stond erg kritisch tegenover het wetsvoorstel. Zie E. KORTHALS 

ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 399. Het EHRM achtte het 

gebruik van artikel 81 RO niet in strijd met het recht op een eerlijk proces zoals neergelegd in artikel 6 EVRM. 

EHRM 4 juli 2000, nr. 43149/98, Kok/Nederland, hudoc.echr.coe.int, r.o. 4. 
1607 Memorie van Antwoord, Wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie (verkorte uitspraak Hoge 

Raad), Kamerstukken II 1987-1988, 19953, nr. 5, 12. 
1608 G. CORSTENS, "The Legitimacy of the Decisions of the Dutch Supreme Court in Criminal Cases" in N. 

HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, 

Asser, 2009, 233. Zie bv. het arrest van 15 januari 2019 dat alle cassatiemiddelen met beroep op artikel 81 

RO afdoet. De conclusie van de advocaat-generaal gaat echter wel in op de middelen en legt uit waarom deze 

falen. Hoge Raad (NL) 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:31, www.rechtspraak.nl.  

Anders dan in civiele of strafzaken, heeft de advocaat-generaal in belastingzaken de keuze om al dan niet te 

concluderen. M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 275-277. In 

strafzaken geldt een principiële verplichting tot het nemen van een conclusie, maar bestaan er enkele 

uitzonderingen. Zie artikel 439 Wetboek van strafvordering. Wanneer de belastingkamer van de Hoge Raad 

artikel 81 RO toepast en de advocaat-generaal ervoor koos om niet te concluderen, blijven de aangebrachte 

cassatiemiddelen van de rechtzoekende volledig onbeantwoord. Zie bv. Hoge Raad (NL) 11 januari 2019, 

ECLI:NL:HR:2019:38, www.rechtspraak.nl.  
1609 COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008, 18. 
1610 C. PONSIOEN, "Toepassing artikel 81 RO door de civiele kamer van de Hoge Raad; een kwantitatief 

onderzoek tegen de achtergrond van het rapport Hammerstein" in A.G. CASTERMANS et al. (eds.), Het 

zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 136-137. 
1611 COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008, 46. Een andere verklaring voor deze stijging, is de verhoogde aandacht die de Hoge Raad 

besteedt aan zaken die er wel toe doen. De bredere motivering noodzaakt een ruimer gebruik van artikel 81 

RO in de zaken die er volgens hem niet toe doen. Zie G. SNIJDERS, "Cassatie", Tijdschrift voor Civiele 

Rechtspleging 2010, (80) 82.  
1612 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2009-2010, 59. 
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percentage afdoeningen via artikel 81 RO bereikt.1613 Nadien begon dit aantal te dalen, als 

gevolg van het gebruik van artikel 80a RO1614 en de intrede van een gespecialiseerde 

cassatiebalie.1615 In 2017 is de verhouding gedaald tot 35%.  

6.4.1.6 Drie voorbeelden 

357. Drie voorbeelden illustreren de motiveringscultuur in de Nederlandse Hoge Raad. De 

eerste twee arresten stammen uit het civiel recht, het derde uit het strafrecht. Het eerste 

voorbeeld is het arrest van de Hoge Raad inzake wrongful life-vorderingen. De twee andere 

voorbeelden tonen goed de brede motiveringsstijl van de Nederlandse cassatierechter aan, 

waarin bij belangrijke arresten gebruik wordt gemaakt van obiter dicta. Het ene arrest 

omhelst een ommekeer van de Hoge Raad. De andere beslissing geeft enkele inleidende 

beschouwingen over het aan de orde zijnde vraagstuk, vooraleer de eigenlijke 

cassatiemiddelen te behandelen. Het zijn deze overwegingen die hieronder worden 

weergegeven. Deze arresten zijn uiteraard niet representatief voor de motiveringsstijl van 

de Hoge Raad. Toch belichten beide beslissingen enkele karakteristieke eigenschappen van 

de motiveringstrant in het Nederlandse hoogste rechtscollege, zoals hierboven besproken: 

een autonome en breedvoerige motivering, die het rechtscheppend vermogen van de 

cassatiearresten erkent en daaruit de logische gevolgen trekt wat betreft de motivering van 

deze rechtscreatie. 

6.4.1.6.1 Arrest Baby Kelly 

358. De achtergrond van het arrest van 18 maart 2005 werd hoger reeds geschetst.1616 Waar 

in Frankrijk enkele regels volstonden om te oordelen dat een wrongful life-vordering naar 

Frans recht toegelaten is, kwam de Hoge Raad tot eenzelfde conclusie in een arrest dat 

twaalf bladzijden telt. De relevante passage voor de wrongful life-claim is de volgende: 

“De door Kelly gevorderde schadevergoeding 

4.14 Het LUMC en de verloskundige hebben voorts aangevoerd dat de door 

Kelly gevorderde schadevergoeding rechtens niet voor toewijzing in 

aanmerking komt. Zij hebben betoogd dat de schade onmogelijk kan worden 

vastgesteld omdat daartoe het bestaan van Kelly in haar huidige toestand zou 

moeten worden vergeleken met haar niet-bestaan, welke vergelijking niet 

kan worden gemaakt, althans rechtens niet toelaatbaar is, omdat – zakelijk 

weergegeven – dit niet-bestaan niet op waarde kan en mag worden geschat, 

                                                 
1613 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2012, 87. 
1614 Een bespreking van artikel 80a RO is in dit kader weinig relevant. Het volstaat op te merken dat deze 

wetsbepaling een systeem van vroegtijdige negatieve selectie in het leven heeft geroepen, dat toelaat om 

cassatieberoepen die aan bepaalde criteria voldoen, af te wijzen vooraleer ze de gangbare cassatieprocedure 

doorlopen. De beslissing van de Hoge Raad in toepassing van artikel 80a RO bestaat ook uit een eenvoudige 

stijlformule. Het belang van artikel 80a RO voor de civiele kamer is marginaal. Zie voor een bespreking M. 

FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 286-294; M. VAN DER HAEGEN, 

"Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: pleidooi voor een versterking van 

de cassatierechtspraak", Tijdschrift voor Privaatrecht 2015, (1235) 1264-1274.  
1615 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 25-26. 
1616 Zie randnr. 116. 
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althans omdat aan het bestaan niet een lagere waarde mag worden toegekend 

dan aan het niet-bestaan.  

4.15 Deze verweren zijn door het hof terecht verworpen. Op zichzelf is juist 

dat de omvang van de schade die Kelly lijdt niet nauwkeurig kan worden 

vastgesteld. Aan het niet-bestaan kan immers geen bepaalbare waarde 

worden toegekend, zodat het niet mogelijk is het niet-bestaan 

vermogensrechtelijk te vergelijken met het bestaan. Hieruit volgt echter niet 

dat de door Kelly gevorderde schade (zie over het gebruik van het begrip 

'schade' in deze context, rov. 4.4, slot) rechtens niet voor vergoeding in 

aanmerking komt. De rechter dient immers ingevolge art. 6:97 BW de 

schade te begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in 

overeenstemming is. In een geval als het onderhavige brengt de aard van de 

schade mee dat alle kosten die worden gemaakt voor opvoeding en 

verzorging van Kelly en ter bestrijding van de gevolgen van haar handicaps, 

in hun geheel voor vergoeding in aanmerking komen. Alleen op deze wijze 

kan immers een vergoeding worden gegeven voor de gevolgen van de 

gemaakte fout. Door van die bevoegdheid gebruik te maken, ontkent de 

rechter niet de menselijke waardigheid van het gehandicapt geboren kind en 

doet hij daaraan evenmin tekort. De toewijzing van de onderhavige 

vordering is immers niet gebaseerd op het oordeel dat het gehandicapte 

bestaan van Kelly lager moet worden gewaardeerd dan haar niet-bestaan, 

maar op het feit dat – op de hiervoor in 4.13 uiteengezette gronden – moet 

worden aangenomen dat het LUMC en de verloskundige onrechtmatig 

jegens haar hebben gehandeld door tekort te schieten in de nakoming van de 

zorgplicht die zij ook jegens de nog ongeboren vrucht hadden. Door het 

LUMC en de verloskundige op die grond schadeplichtig jegens Kelly te 

achten, wordt aan de menselijke waardigheid van Kelly niet tekortgedaan, 

maar wordt zij juist in staat gesteld, voor zover betaling van een geldsbedrag 

dat kan bewerkstelligen, zoveel mogelijk een menswaardig bestaan te 

leiden. Kelly zou veeleer tekortgedaan worden indien zij niet alleen door die 

fout een gehandicapt leven moet leiden, maar bovendien van elke 

schadevergoeding verstoken zou blijven op grond van een argument dat is 

gebaseerd op de situatie – het niet-bestaan – die zich zou hebben voorgedaan 

indien de moeder van haar keuzerecht gebruik had kunnen maken, maar die 

als gevolg van de gemaakte fout niet is ingetreden. 

4.16 Evenmin kan worden gezegd dat de rechter, door in het gegeven geval 

gebruik te maken van de hem in art. 6:97 BW gegeven bevoegdheid, de 

mogelijkheid dichterbij brengt of zelfs creëert dat kinderen die in de positie 

van Kelly verkeren, ook hun ouders of althans hun moeder aansprakelijk 

kunnen stellen voor hun bestaan. Zoals hiervoor in 4.13 overwogen heeft 

Kelly immers geen recht op haar eigen niet-bestaan, en had zij geen recht op 

afbreking van de zwangerschap van haar moeder. De vordering die Kelly op 
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het LUMC en de verloskundige heeft, is dan ook uitsluitend gebaseerd op 

de normschending door laatstgenoemde jegens haar. 

4.17 Ten slotte heeft, wat betreft het tegen vorderingen als de onderhavige 

wel aangevoerde argument dat toewijzing daarvan tot een meer defensieve 

beoefening van de geneeskunde zal leiden, het volgende te gelden. Zoals 

hiervoor in 4.1 overwogen, is de maatstaf voor aansprakelijkheid die te 

dezen moet worden gehanteerd, of de verloskundige heeft gehandeld zoals 

van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verloskundige ten tijde van 

dat handelen mocht worden verlangd. De aansprakelijkheid van het LUMC 

en de verloskundige is dan ook erop gebaseerd dat laatstgenoemde naar het 

oordeel van de door de rechtbank benoemde deskundigen, welk oordeel door 

rechtbank en hof is gevolgd en in cassatie niet langer is bestreden, een 

beroepsfout heeft gemaakt door geen verdere prenatale diagnostiek te (doen) 

verrichten en door niet een klinisch geneticus te consulteren, hoewel dat in 

de omstandigheden van het gegeven geval naar de zojuist genoemde 

maatstaf wel van haar had mogen worden verlangd. 

4.18 De door Kelly gevorderde materiële schade komt derhalve in beginsel 

voor toewijzing in aanmerking. De vraag in hoeverre dit het geval is, zal 

hierna worden besproken. Mede tegen de achtergrond van het hiervoor in 

4.15-4.17 overwogene, heeft Kelly bovendien recht op vergoeding van 

immateriële schade. Zij is immers door haar (aanzienlijke) handicaps, die 

haar ouders haar hadden willen besparen, in haar persoon aangetast in de zin 

van art. 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW. De hoogte van deze 

schadevergoeding mag echter niet uitsluitend worden vastgesteld aan de 

hand van de aard en de ernst van de handicaps. De rechter dient alle ter zake 

dienende omstandigheden op het moment van zijn beoordeling mee te 

wegen, waaronder in elk geval de wijze waarop Kelly zich inmiddels heeft 

ontwikkeld, de mate waarin zij door haar handicaps wordt belemmerd 

'normaal' te leven en de mate waarin zij daaronder lijdt. 

Het causaal verband tussen de beroepsfout en de schade 

4.19 Het LUMC en de verloskundige hebben verder op twee gronden het 

causaal verband tussen de door de verloskundige gemaakte fout en de door 

Kelly gevorderde schade bestreden. Ten eerste voeren zij ook hier aan (zie 

evenzo hiervoor in 4.3) dat de schade waarvan Kelly vergoeding vordert, 

haar oorzaak vindt in de bij Kelly aanwezige chromosomale afwijking. Deze 

is niet door de verloskundige bewerkstelligd en had door haar ook niet 

kunnen worden voorkomen of ongedaan gemaakt. Ten tweede beroepen zij 

zich op de in Nederland bestaande sociale voorzieningen waarop 

gehandicapten een beroep kunnen doen. 

Anders dan de rechtbank heeft het hof het causaal verband tussen de door de 

verloskundige gemaakte beroepsfout en de door Kelly gevorderde schade 
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aanwezig geacht. Dit oordeel is in zoverre juist dat het eerstgenoemde 

verweer faalt op de hiervoor in 4.4 genoemde gronden en het in de tweede 

plaats genoemde verweer niet opgaat omdat het bestaan van die 

voorzieningen niet de toerekening belet van de schade die Kelly door haar 

handicaps lijdt aan het daarvoor aansprakelijke LUMC en de verloskundige, 

maar bij de berekening van de omvang van die schade in de 

schadestaatprocedure mede in aanmerking moet worden genomen. 

4.20 Het LUMC en de verloskundige voeren daarnaast aan dat toerekening 

van de gehele kosten van de verzorging en opvoeding van Kelly aan hen niet 

redelijk is in de zin van art. 6:98 BW, althans dat de geschonden norm niet 

strekt tot bescherming tegen de kosten van opvoeding en verzorging van 

Kelly, maar uitsluitend ter voorkoming dat Kelly met ernstige handicaps 

door het leven moet gaan. 

Deze verweren zijn door het hof terecht verworpen. De omstandigheid dat 

Kelly geen recht heeft op haar eigen niet-bestaan, brengt niet mee dat de 

vordering van Kelly tot vergoeding van de kosten van haar opvoeding en 

verzorging slechts kan worden toegewezen tot het bedrag van de extra 

kosten, veroorzaakt door haar handicaps. Bij de grondslag van de 

onderhavige aansprakelijkheid, zoals hiervoor in 4.13 uiteengezet, past dat 

deze vordering in beginsel tot het volle bedrag wordt toegewezen, ook na 

het 21e levensjaar van Kelly. Daarbij komt bovendien het volgende. In de 

eerste plaats is toewijzing van de onderhavige vordering ook aan Kelly 

passend omdat, als alleen haar ouders een vorderingsrecht zouden hebben, 

Kelly ten aanzien van de kosten van haar opvoeding en verzorging - voor 

zover niet door de hier te lande geldende sociale voorzieningen gedekt - 

ervan afhankelijk zou zijn dat haar ouders niet door een calamiteit worden 

getroffen die hun vorderingsrecht teniet doet gaan of ten gevolge heeft dat 

de dienaangaande ontvangen bedragen niet langer ten goede van Kelly 

komen. In de tweede plaats zou de door het LUMC en de verloskundige 

bepleite benadering leiden tot een gekunstelde splitsing tussen het kind en 

haar handicaps, welke niet kan worden aanvaard. De onderhavige kosten 

behoeven uiteraard niet aan Kelly te worden vergoed voor zover zij al aan 

haar ouders zijn voldaan.”1617 

De Hoge Raad gebruikt een heel narratieve en vlot leesbare motiveringsstijl. De 

cassatierechter gaat in op de verschillende bezwaren die worden geuit tegen een wrongful 

life-claim. Het vraagstuk van de schadebepaling wordt als een zuiver privaatrechtelijk 

vraagstuk weggezet (r.o. 4.15).1618 Alhoewel de Hoge Raad het begrip “menselijke 

waardigheid” enkele keren in de mond neemt, redeneert hij niet vanuit dat perspectief. Dat 

                                                 
1617 Hoge Raad (NL) 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.14-4.20. 
1618 Het debat omtrent deze zaak in de Nederlandse rechtsleer was, in tegenstelling tot Frankrijk, meer 

technisch en pragmatisch van aard. Zie B. VAN BEERS, "Recensie M. Buijsen (red.), Onrechtmatig leven? 

Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly", Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2009, (65) 66. 
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ligt ook niet in zijn aard als rechtscollege. Dat betekent niet dat de raadsheren geen oog 

hebben voor het ethische aspect. Het arrest is evenwel niet gebouwd op overwegingen van 

die aard. Eerder in het arrest geeft hij het volgende aan: “Ter voorkoming van misverstand 

wordt in dit verband nog opgemerkt dat het feit dat de geboorte van een ernstig gehandicapt 

kind in het vorenstaande impliciet als 'schade' is aangemerkt, vanzelfsprekend geen oordeel 

inhoudt ten aanzien van de waarde van dat kind als persoon of van zijn bestaan, en nog 

minder betekent dat het leven van Kelly als schadepost wordt aangemerkt.”1619 De Hoge 

Raad wou met deze passage wellicht benadrukken dat hij het feit van geboren te zijn niet 

als schade aanmerkte, iets wat het Franse cassatiehof na het arrest “Perruche” – niet geheel 

terecht – aangewreven werd. De Hoge Raad neemt ook de mogelijke maatschappelijke 

implicaties van zijn beslissing in overweging, wanneer hij bezwaren tegen zijn zienswijze 

weerlegt. Zo gaat hij in op het argument dat zijn beslissing tot een defensievere 

geneeskunde zou leiden en ontzenuwt hij het hellend vlak-argument (r.o. 4.16 en 4.17). 

6.4.1.6.2 Hoge Raad 1 december 2017 

359. Het arrest van 1 december 20171620 vormt een uitstekend voorbeeld van de autonome 

en breedvoerige motivering van de Hoge Raad. Het arrest betreft de vraag naar de 

ambtshalve toetsing van de immuniteit van jurisdictie van de vreemde staat, wanneer deze 

verstek laat. De motivering van het arrest is bijzonder: de Hoge Raad verwijst naar 

rechtsleer, naar de rechtspraak van internationale en buitenlandse hooggerechtshoven, naar 

adviezen en naar nog niet in werking getreden internationale verdragen. 

De cassatiemiddelen van de eiser in cassatie falen. De Hoge Raad maakt evenwel van de 

gelegenheid gebruik om, in een obiter dictum, zijn eerdere rechtspraak te wijzigen omtrent 

de taak van de rechter bij verstek van een internationale organisatie of soevereine staat. Dit 

arrest illustreert daarom ook de wijze waarop de Hoge Raad omgaat. De relevante passage 

luidt als volgt: 

“3.4.1 Bij de beoordeling van deze klachten wordt het volgende 

vooropgesteld. 

3.4.2 Het aan staten toekomende recht op immuniteit van jurisdictie – waar 

het betreft het typisch publieke handelen van staten (de zogeheten ‘acta iure 

imperii’) – maakt onderdeel uit van het internationaal gewoonterecht, zo 

heeft het Internationaal Gerechtshof afgeleid uit onderzoek daarnaar van de 

International Law Commission (IGH 3 februari 2012, ICJ Rep. 2012 

(Jurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy; Greece 

Intervening)), paragraaf 56). Dit recht op immuniteit van jurisdictie van 

staten is ook neergelegd in de op dit geschil niet van toepassing zijnde 

Europese Overeenkomst inzake de immuniteit van Staten (Trb. 1973, 43) en 

het nog niet in werking getreden Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 

272; hierna: VN-Verdrag). 

                                                 
1619 Hoge Raad (NL) 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.4. 
1620 Hoge Raad (NL) 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3054, www.rechtspraak.nl. 
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3.4.3 Het internationaal gewoonterecht schrijft niet voor op welke wijze in 

de nationale rechtsorde toepassing moet worden gegeven aan het recht op 

immuniteit van jurisdictie. Indien geen verdragsregeling van toepassing is, 

bepaalt derhalve het nationale recht van de aangezochte rechter de wijze 

waarop het recht op immuniteit van jurisdictie wordt toegepast. 

In de nationale rechtsstelsels worden op dit punt uiteenlopende opvattingen 

gehuldigd. De Cour de Cassation heeft geoordeeld dat de Franse rechter niet 

gehouden is om ambtshalve te beoordelen of de verweerder een beroep op 

immuniteit van jurisdictie toekomt (Cour de Cassation 12 oktober 1999, nr. 

97-14827). Volgens het Bundesgerichtshof dient de Duitse rechter wel 

ambtshalve onderzoek te verrichten naar immuniteit van jurisdictie (BGH 9 

juli 2009, nr. III ZR 46/08). Zie voor andere rechtsstelsels H. Fox en Ph. 

Webb, The Law of State Immunity (2015), p. 4 e.v. 

3.4.4 Het hiervoor in 3.4.3 omtrent het internationaal gewoonterecht 

vermelde wordt niet anders doordat in art. 6 van het hiervoor in 3.4.2 

genoemde (nog niet in werking getreden) VN-Verdrag de verplichting is 

opgenomen – kort gezegd – om ambtshalve toepassing te geven aan het recht 

op immuniteit van jurisdictie, welke verplichting ingevolge art. 23 van dit 

verdrag ook geldt in verstekzaken. De bepalingen van het VN-Verdrag met 

betrekking tot de immuniteit van jurisdictie en de immuniteit van executie 

en de aan een en ander gestelde grenzen behelzen een codificatie van het 

internationaal gewoonterecht (vgl. HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:45, 

NJ 2014/453 (Ahmed/Staat), rov. 3.6.2). Niet alle bepalingen van het VN-

Verdrag kunnen echter als internationaal gewoonterecht worden aangemerkt 

(vgl. HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2236, NJ 2017/190 

(MSI/Gabon c.s.), rov. 3.4.4). 

De verplichting om ambtshalve toepassing te geven aan het recht op 

immuniteit van jurisdictie wordt, in tegenstelling tot de immuniteit van 

jurisdictie zelf, niet genoemd in de preambule van het VN-Verdrag en is pas 

in een laat stadium van de verdragsonderhandelingen aan de ontwerptekst 

van het VN-Verdrag toegevoegd. In de eerdere ontwerpteksten stond het 

uitgangspunt centraal dat het recht op immuniteit van jurisdictie toepassing 

zou dienen te vinden binnen de kaders van het nationale procesrecht. In de 

toelichting op art. 6 VN-Verdrag (Yearbook of the International Law 

Commission 1990, I, onder 46) is opgemerkt dat de plicht tot ambtshalve 

toepassing: 

“(…) had been added by the Drafting Committee at the Special Rapporteur’s 

suggestion. Its purpose was to define and strengthen the obligation set forth 

in the first part of the provision. Respect for State immunity would be 

ensured all the more if the courts of the State of the forum, instead of simply 

acting on the basis of a declaration by the other State, took the initiative in 

determining whether the proceeding was really directed against that State. 
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That was the idea reflected by the words “determine on their own initiative”. 

The Drafting Committee had used the expression “shall ensure that its 

courts” to make it quite clear that the obligation was incumbent on the State, 

which was responsible for giving effect to it in accordance with its internal 

procedures. (…)” 

Aldus is er geen grond om aan te nemen dat de art. 6 en 23 VN-Verdrag als 

regel van internationaal gewoonterecht kunnen worden aangemerkt. 

3.4.5 Het vorenstaande betekent dat indien, zoals in het onderhavige geval, 

geen voor Nederland verbindende verdragsregeling van toepassing is, het 

Nederlandse recht bepaalt op welke wijze de Nederlandse rechter toepassing 

moet geven aan het recht op immuniteit van jurisdictie. 

Ten tijde van het uitspreken van het verstekarrest (in 2000) was de 

Nederlandse rechter – volgens de destijds hier te lande geldende regels – niet 

verplicht om ambtshalve te onderzoeken of de omstandigheden van het 

geval een beroep op immuniteit van jurisdictie rechtvaardigden; hij was 

daartoe in verstekzaken wel bevoegd (vgl. HR 25 november 1994, 

ECLI:NL:HR:1994:ZC1554, NJ 1995/650 (Marokko/De Trappenberg), rov. 

3.3.3, en HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK9154, NJ 2010/526 

(Azeta/Chili), rov. 3.5.3). 

3.5 Op het vorenstaande stuiten de hiervoor in 3.3.2 weergegeven klachten 

af. 

3.6.1 De Hoge Raad ziet aanleiding om nog het volgende te overwegen. 

3.6.2 Art. 13a Wet algemene bepalingen bepaalt onder meer dat de 

rechtsmacht van de Nederlandse rechter wordt beperkt door de 

uitzonderingen in het volkenrecht erkend. Tot zodanige uitzonderingen 

behoort het aan vreemde staten en internationale organisaties toekomende 

recht op immuniteit van jurisdictie. In art. 1 Rv wordt verwezen naar art. 13a 

Wet algemene bepalingen, met de bedoeling de rechtstoepasser 

nadrukkelijker te wijzen op het bestaan van volkenrechtelijke immuniteiten 

van jurisdictie, teneinde te voorkomen dat de Nederlandse rechter 

rechtsmacht aanneemt in strijd met de volkenrechtelijke 

immuniteitsverplichtingen van de Nederlandse Staat (vgl. Kamerstukken II 

2008-2009, 32 021, nr. 3, p. 39). 

Het strookt met het vorenstaande om thans aan te nemen dat – krachtens 

Nederlands burgerlijk procesrecht – de Nederlandse rechter (niet slechts 

bevoegd is, maar) is gehouden om in zaken waarin een vreemde staat, dan 

wel een internationale organisatie als gedaagde of verweerder niet in rechte 

verschijnt, ambtshalve te onderzoeken of aan de vreemde staat, 

respectievelijk de internationale organisatie immuniteit van jurisdictie 

toekomt. Deze verplichte ambtshalve toetsing op het punt van de immuniteit 
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van jurisdictie sluit aan bij de adviezen van de Commissie van advies inzake 

volkenrechtelijke vraagstukken (vgl. Advies nr. 17 (mei 2006), paragraaf 

51-60, en Advies nr. 27 (december 2015), p. 11; zie voor deze adviezen 

www.cavv-advies.nl). 

3.6.3 Hetgeen hiervoor in 3.6.2 is overwogen, betekent dat de Hoge Raad in 

zoverre terugkomt van de hiervoor in 3.4.5 vermelde rechtspraak, dat de 

Nederlandse rechter thans ambtshalve onderzoek dient te verrichten naar de 

immuniteit van jurisdictie van een niet in rechte verschijnende vreemde 

staat, dan wel internationale organisatie. 

In de eisen van rechtszekerheid en hanteerbaarheid van het recht ziet de 

Hoge Raad grond om te bepalen dat de thans aanvaarde verplichting tot 

ambtshalve toetsing op het punt van de immuniteit van jurisdictie slechts 

van toepassing is in zaken die na 1 januari 2018 bij de Nederlandse rechter 

aanhangig worden gemaakt.” 

De motivering van de Hoge Raad maakt het arrest heel bevattelijk. Hij geeft de vindplaats 

van de regel van internationaal gewoonterecht weer (r.o. 3.4.2), zet vervolgens het resultaat 

van een beknopt rechtsvergelijkend onderzoek uiteen (r.o. 3.4.3), ontzenuwt het argument 

gebaseerd op artikel 6 van het nog niet in werking getreden vermelde verdrag (r.o. 3.4.4), 

en geeft tot slot aan welke regel de rechtsvraag beheerst, waarbij hij steunt vindt in zijn 

eerdere rechtspraak (r.o. 3.4.5).  

Hiermee zou normaal gezien de kous af zijn. De Hoge Raad ziet echter aanleiding om, voor 

de toekomst, terug te komen op de rechtspraak die hij zo-even toepaste. Na op basis van 

het oude recht te hebben beslist, zet hij uiteen hoe het vraagstuk vanuit het nieuwe 

(toekomstige) recht moet worden beoordeeld.1621 Met verwijzing naar parlementaire 

voorbereiding en de adviezen van een officieel adviesorgaan, oordeelt hij dat de rechter 

voortaan gehouden is, en niet langer slechts bevoegd, om zijn rechtsmacht ambtshalve te 

onderzoeken wanneer internationaalrechtelijke immuniteiten die in de weg zouden kunnen 

staan (r.o. 3.6.2). Voor de slechte verstaander voegt hij daar nog aan toe dat hij terugkomt 

op de eerder vermelde rechtspraak. Bovendien doet de Hoge Raad aan zogenaamde pure 

prospective overruling, door te beslissen dat die regel slechts toepasselijk is vanaf 1 januari 

2018, zijnde een maand na de datum van uitspraak (r.o. 3.6.3). Merk op dat de Hoge Raad 

niet zegt dat hij die regel vanaf dan zal toepassen, maar wel dat die regel vanaf dan geldt. 

De cassatierechter treedt hier duidelijk op als een abstracte regelgever. 

6.4.1.6.3 Hoge Raad 17 april 2018 

360. Het derde voorbeeld is een beslissing van de strafkamer van de Hoge Raad. Het arrest 

van 17 april 2018,1622 dat handelt over het gevolg dat moet worden gegeven aan de 

overschrijding van de redelijke termijn (artikel 6 EVRM), biedt een goed inzicht in de wijze 

                                                 
1621 De Hoge Raad gaf op die manier gevolg aan een in 1998 geuite wens. Zie J. BARENDRECHT, De Hoge 

Raad op de hei, Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, 89. 
1622 Hoge Raad (NL) 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558, www.rechtspraak.nl. 
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waarop hij met zijn eerdere rechtspraak omspringt. De vanuit dat opzicht relevante passage 

uit het arrest gaat als volgt: 

“2. Aan de beoordeling van het derde en het zesde middel voorafgaande 

opmerking 

2.1 In HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, NJ 2000/721 zijn 

enige algemene uitgangspunten en regels geformuleerd over de inbreuk op 

het in art. 6, eerste lid, EVRM gewaarborgde recht van de verdachte op 

behandeling van zijn strafzaak binnen een redelijke termijn en het 

rechtsgevolg dat aan een vastgestelde inbreuk op dat recht dient te worden 

verbonden. In HR 9 januari 2001, ECLI:NL: HR:2001:AA9372, NJ 

2001/307 is daaraan met het oog op ontnemingszaken nog het een en ander 

toegevoegd. Die uitgangspunten en regels zijn nadien in een reeks van 

arresten verfijnd en aangescherpt, zoals samengevat in HR 17 juni 2008, 

ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358. Aan die uiteenzettingen bleek 

behoefte te bestaan omdat in de praktijk onduidelijkheid bestond over onder 

meer de vraag welk rechtsgevolg dient te worden verbonden aan de 

overschrijding van de redelijke termijn. 

2.2. In zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot HR 19 april 2011, 

ECLI:NL:HR:2011:BP5361, NJ 2015/133 heeft de Advocaat-Generaal 

gepleit voor wijziging van het in die eerdere arresten geformuleerde 

beoordelingskader. De Hoge Raad is hem daarin toen niet gevolgd, onder 

meer omdat een redelijke en met de eisen van rechtszekerheid en praktische 

hanteerbaarheid strokende toepassing van het in art. 6, eerste lid, EVRM 

vervatte voorschrift inzake de behandeling van een strafzaak binnen een 

redelijke termijn meebrengt dat bedoelde vuistregels, die het resultaat zijn 

van een langer durende rechtsontwikkeling, een zekere duurzaamheid 

moeten hebben, en omdat de in 2008 herijkte vuistregels - in onderling 

verband en samenhang bezien - in de praktijk blijken te voldoen. Dit stelsel 

van vuistregels houdt – kort gezegd – in dat in zaken die zijn geëindigd met 

de oplegging van een betrekkelijk geringe straf, wordt volstaan met de 

enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM, terwijl 

in overige gevallen de betreffende verdragsschending in de regel wordt 

gecompenseerd door vermindering van de duur van de opgelegde 

vrijheidsstraf of taakstraf, dan wel de hoogte van de opgelegde geldboete of 

ontnemingsmaatregel. 

 

2.3.In zijn conclusie in de onderhavige zaak stelt de Advocaat-Generaal 

opnieuw voor de tot op heden gehanteerde maatstaven aan te passen. De 

Hoge Raad ziet daartoe evenwel op de eerder genoemde gronden ook thans 

geen noodzaak en voegt daaraan het volgende nog toe. 

 



289 

 

2.4. Dit thema vraagt om praktisch werkbare uitgangspunten en regels die 

waar mogelijk tot een uniforme rechtstoepassing leiden. Bij de formulering 

daarvan is een zekere ruwheid onontkoombaar. Onvermijdelijk zijn er ook 

gevallen waarin zij slecht of geheel niet toepasbaar zijn, zoals bij sancties 

die zich naar hun aard niet lenen voor strafvermindering, bijvoorbeeld de 

levenslange gevangenisstraf en vrijheidsbenemende maatregelen. Ook in die 

gevallen pleegt te worden volstaan met de enkele vaststelling dat inbreuk is 

gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM. Dat geldt ook indien een benadeelde 

partij zich met een vordering tot schadevergoeding in het strafproces heeft 

gevoegd en de strafrechter desverzocht heeft vastgesteld dat vanwege de 

duur van de strafprocedure jegens haar inbreuk is gemaakt op genoemd 

verdragsvoorschrift. Geen rechtsregel verzet zich evenwel ertegen dat in 

zulke gevallen de betrokkene zich na het onherroepelijk worden van de 

uitspraak met een op die door de strafrechter vastgestelde overschrijding van 

de redelijke termijn gebaseerde, tegen de Staat gerichte vordering tot 

schadevergoeding wendt tot de civiele rechter (vgl. HR 28 maart 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:736, NJ 2014/525). 

 

2.5. Het ligt op de weg van de wetgever de afweging te maken of de huidige 

wijze van compensatie, waarin het verdisconteren van verdragsschendingen 

betreffende de redelijke termijn zoveel mogelijk door middel van matiging 

van de sanctieoplegging geschiedt, geheel of ten dele dient te worden 

vervangen door een andersoortig stelsel van compensatie, bijvoorbeeld 

bestaande in een met de straf- of ontnemingszaak samenhangende, 

laagdrempelige procedure strekkende tot financiële genoegdoening van 

degenen die door die verdragsschendingen zijn getroffen, al dan niet als 

onderdeel van of aanvulling op de in het verband van de modernisering van 

het Wetboek van Strafvordering voorziene procedure voor 

schadevergoeding na strafvorderlijk optreden.”1623 

 

In de eerste plaats brengt de Hoge Raad zijn relevante eerdere arresten in herinnering (r.o. 

2.1). Daaruit blijkt dat hij eerder al een overzichtsarrest in deze materie wees. Daarna stelt 

de cassatierechter vast dat het parket bij de Hoge Raad in het verleden opperde om 

wijzigingen aan te brengen aan het bestaande beoordelingskader en geeft hij aan waarom 

hij toen niet op die suggestie is ingegaan (r.o. 2.2). Die eerdere bezwaren verzetten zich 

ook tegen de opnieuw geuite wens om de door de Hoge Raad gehanteerde maatstaven te 

wijzigen (r.o. 2.3). Vervolgens geeft hij enkele wenken aan de bodemrechters om zijn 

rechtspraak in de praktijk toe te passen (r.o. 2.4). Tot slot verzoekt hij de wetgever om actie 

te ondernemen en wijst hij daarvoor ook al in een bepaalde richting (r.o. 2.5). 

                                                 
1623 Hoge Raad (NL) 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.1-2.5. 
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6.4.2 Frankrijk 

361. De bakermat van de Belgische rechtstraditie ligt in Frankrijk. Dat geldt ook voor de 

motiveringsstijl van het Belgische Hof van Cassatie. Recente ontwikkelingen maken een 

nader onderzoek van de Franse motiveringsstijl evenwel de moeite waard. Na een schets 

van de (recente) evolutie van de motivering van de Franse cassatierechtspraak (6.4.2.1), 

volgt een overzicht van de klassieke stijl (6.4.2.2). De eerste barsten in die traditionele 

motiveringswijze (6.4.2.3) luidden de ontwikkeling van een nieuwe motiveringscultuur in 

(6.4.2.4). Net als in Nederland, heeft ook het Franse cassatiehof de mogelijkheid om zijn 

arresten niet te motiveren (6.4.2.5). Tot slot illustreren enkele voorbeelden de oude en 

nieuwe stijl (6.4.2.6). 

6.4.2.1 Evolutie 

362. Als bakermat van de cassatiecultuur kon de motivering van de Franse 

cassatierechtspraak tot relatief recent als traditioneel worden bestempeld, in die zin dat het 

Hof in zijn arresten het beeld uitdroeg dat het slechts de vertolker was van de wet. De 

motiveringstrant van de Cour de cassation is steeds beknopt en heteronoom geweest, met 

enkel in zijn kinderjaren en soms in de negentiende eeuw enkele uitzonderingen.1624 Die 

stijl kon vanaf het midden van de jaren 1970 op aanzienlijke kritiek rekenen. De traditionele 

motiveringscultuur leek aangeschoten wild te zijn.1625 Het Hof van Cassatie leek evenwel 

lange tijd immuun te zijn voor de kritiek. 

Het aantreden van eerste voorzitter Bertrand Louvel in 2014 betekende echter de start van 

een fundamenteel herbezinningsproces.1626 De toegenomen controle van de Europese 

hooggerechtshoven enerzijds en de introductie van de question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC), waardoor de Conseil constitutionnel een prejudiciële 

bevoegdheid kreeg om wetten te toetsen aan de Grondwet,1627 anderzijds, duwden het 

                                                 
1624 Zie Y. CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de 

cassation" in S. GUINCHARD en G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à 

Pierre Drai, Parijs, Dalloz, 2000, 279-283. 
1625 Adolphe Touffait, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en André Tunc openden in 1974 het 

jachtseizoen in een bijzonder kritische afrekening met de heteronome motiveringsstijl. A. TOUFFAIT en A. 

TUNC, "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment celles de la Cour de 

cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, (487) 487-508. Touffait stelde vier jaar later vast dat nog 

geen tien zetelende raadsheren van het Hof dit artikel hadden gelezen. A. TOUFFAIT, "Conclusions d'un 

practicien", Revue internationale de droit comparé 1978, (473) 484. 

Zie ook al het voorwoord van Raymond Saleilles in François Gény’s magnum opus: “Il n'y a pas au monde 

de fiction plus évidente; je ne dis pas que la fiction ne puisse se défendre. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut 

la prendre pour ce qu'elle est, et reconnaître enfin que, loin de suivre la volonté du législateur, on décide et 

on tranche en dehors d'elle, par des raisons intrinsèques, tirées d’une technique spéciale, qui peut être en 

accord manifeste avec les nécessités de la science du droit, c'est possible, mais qui n'a rien à voir avec la 

volonté du législateur.” F. GÉNY, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 

1919, xvii. 
1626 Zijn installatierede alludeert reeds op de verschillende hervormingsvoorstellen die later in zijn 

ambtstermijn zullen worden geformuleerd. Zo stelt hij bv. “La motivation souvent pluridisciplinaire des 

arrêts de ces cours [européennes] invite à mieux évaluer les incidences de nos décisions en termes sociaux 

et économiques, internes et internationaux, au-delà des seules analyses juridiques qui sont la culture de la 

Cour de cassation.” B. LOUVEL, Discours de M. le premier president Louvel, onuitg., 2014, 

www.courdecassation.fr/IMG///Discours_PP_140716v2.pdf, 1. 
1627 Zie artikelen 61-1 en 62 van de Grondwet, ingevoerd door de grondwetsherziening van 23 juli 2008. Deze 

bepalingen traden in werking op 1 maart 2010. Een gedetailleerde bespreking van dit systeem gaat het 

oogmerk van dit proefschrift te buiten. Zie voor een gedetailleerde bespreking T. WICKERS, "La question 
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cassatiehof in het defensief. Het gevoel soevereiniteit te verliezen en de wens om relevant 

te blijven, brachten het Hof tot deze herbezinning.1628  

363. Een aanloop naar de modernisering van het Franse Hof van Cassatie werd genomen 

met de wet van 18 november 2016,1629 waarin reeds enkele minder diepgaande wijzigingen 

werden doorgevoerd, zoals onder andere een herdefiniëring van de opdracht van het parket 

bij het Hof van Cassatie,1630 de wettelijke verankering van de praktijk om gebruik te maken 

van amici curiae,1631 een uitbreiding van de mogelijkheid om te casseren zonder verwijzing 

en een wijziging van de formatie die van de demandes d’avis kennis neemt.1632 De Service 

de Documentation, des Études et du Rapport bereidde intussen in verschillende 

werkgroepen verregaande hervormingsvoorstellen voor. In april 2017 werd een omvangrijk 

rapport gepubliceerd, dat in meer dan 350 pagina’s 70 hervormingsvoorstellen 

formuleert.1633 Deze voorstellen stellen zich tot doel het cassatiehof op korte termijn te 

hervormen1634 en op langere termijn te transformeren.1635 De achterliggende ambitie daarbij 

is “d’être source d’un droit vivant.”1636 De wens een grotere rol te spelen op het vlak van 

de rechtsvorming, noodzaakt logischerwijs een bezinning omtrent de motiveringsstijl. 

Enkele van de hervormingsvoorstellen braken een lans voor een motivation enrichie. De 

Cour de cassation lijkt met dat doel voor ogen de eerste stappen reeds te hebben gezet. 

Vanaf 1 oktober 2019 zal het Hof bij belangwekkende arresten een nieuwe stijl hanteren. 

                                                 
préjudicielle: nouvelle garantie ou fardeau pour le justiciable?" in L'ASSOCIATION BORDELAISE DES 

JURISTES EN CONTENTIEUX PUBLICS (ed.), Le procès à l'épreuve de la question préjudicielle, Brussel, 

Bruylant, 2014, 57-65; D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-

Les-Moulineaux, LGDJ, 2017, 255-287.  
1628 R. MORTIER, "La nouvelle motivation de la Cour de cassation", Revue droit des Sociétés 2016, afl. 7, 

(étude 10) nr. 1. 
1629 Wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JORF 19 

november 2016. 
1630 Zie randnr. 531. 
1631 Zie randnr. 533. 
1632 Zie randnr. 413. Zie voor een bespreking van deze wetswijzigingen F. FERRAND, "La Cour de cassation 

dans la loi de modernisation de la justice du XXI siècle. À propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 

2016", La Semaine Juridique 2016, (2415) 2415-2418; L. CADIET, "La loi « J21 » et la Cour de cassation: 

la réforme avant la réforme?", Procédures 2017, afl. 2, (9) 9 e.v.; E. PIWNICA, "Commentaire des 

dispositions de la loi J21 relatives à la Cour de cassation", Gazette du Palais 2017, afl. 5, (76) 76 e.v. 
1633 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017. 
1634 De belangrijkste hervormingsvoorstellen op dat vlak zijn de nieuwe motivering en de invoering van een 

proportionaliteitstoetsing (cfr. randnr. 147). Dit laatste kan opnieuw worden verklaard vanuit de wens 

relevantie te behouden in het licht van de opkomst van de (supranationale) controle op de cassatierechtspraak 

op het vlak van de doorwerking van fundamentele rechten. 
1635 De transformatie zou volgens de hervormingscommissie bestaan in de invoering van een filtersysteem 

naar Duits model. Zie COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la 

Cour de cassation, 2017, 221-285. Een bespreking van deze baanbrekende voorstellen valt buiten de focus 

van dit proefschrift. Meer informatie daaromtrent is te vinden in B. PIREYRE, "Libre propos sur le projet de 

dispositif de filtrage des pourvois en cassation", Gazette du Palais 2018, (83) 83-86. 

In 2016 werd reeds een wetsontwerp ingediend dat de toegang tot het cassatiehof drastisch zou beperken, dat 

nadien weer ingetrokken werd. In civiele zaken zou een cassatieberoep alleen ontvankelijk zijn wanneer het 

een princiepsvraag stelde of belang vertoonde voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Zie voor een 

kritische bespreking B. HAFTEL, "La disparition ajournée de l'autorité des lois civiles en France", Recueil 

Dalloz 2016, (1011) 1011. 
1636 www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/ (raadpleging 26 november 2018). 
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6.4.2.2 Oude stijl 

364. De traditionele Franse motiveringsstijl wordt gekenmerkt door zijn trouw aan de 

syllogistische structuur. Het Hof van Cassatie stelt zijn arresten op in de indirecte stijl. De 

arresten worden niet onderverdeeld of gestructureerd en bestaan uit één langgerekte zin met 

ongenummerde overwegingen (de gekende “attendu que” clausules).1637 Enkel de feiten 

die strikt noodzakelijk zijn voor een goed begrip van het arrest, worden in de beslissing 

beknopt weergegeven.1638 De middelen van de eiser in cassatie worden ofwel overgenomen 

ofwel verkort weergegeven in de woorden van het Hof.1639 Het Hof vat relevante passages 

uit de bestreden beslissing beknopt samen of geeft ze integraal weer.1640  

365. Het Franse cassatiehof staat bekend om zijn beknopte motiveringsstijl.1641 Waar deze 

stijl volgens de ene cassatiemagistraat soberheid, eenvoud en precisie uitstraalt,1642 is ze 

voor de andere esoterisch1643 of sibillijns.1644 Ook het EHRM omschrijft de motiveringsstijl 

van het Franse cassatiehof als laconiek.1645 De lengte van het arrest hangt af van de 

draagwijdte ervan: een princiepsarrest is iets ruimer geformuleerd omdat het een 

rechtsregel zal formuleren, waar die regel in een arrêt d’espèce vaak slechts impliciet terug 

te vinden is.1646  

Een ander kenmerk van de Franse cassatierechtspraak is de stelligheid van een arrest. De 

Cour de cassation vertrekt van een stelling die het niet beargumenteert en trekt daar 

vervolgens conclusies uit met betrekking tot de bestreden beslissing.1647 De redenen die 

                                                 
1637 Zie voor een bespreking van de overwegende stijl en wat erin toegelaten is en wat niet P. MIMIN, Le 

style des jugements, Parijs, Librairies techniques, 1970, 185-205. 
1638 J. VOULET, "L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1970, (nr. 2305) 

2. 

 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 96-97; C. CHARBONNEAU, La contribution 

de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 292. 
1639 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 98. 
1640 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 293. 
1641 J. VOULET, "L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1970, (nr. 2305) 

2; A. TOUFFAIT en A. TUNC, "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment celles 

de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, (487) 489; P. BELLET, "France. La Cour de 

cassation", Revue internationale de droit comparé 1978, (193) 213; J. BORÉ, La cassation en matière civile, 

Parijs, Sirey, 1980, 1025; Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 95; J. GHESTIN, 

"L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2004, (2239) 2240. C. CHARBONNEAU, 

La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 286; J. 

BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 702-703.  
1642 Y. CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation" 

in S. GUINCHARD en G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, 

Parijs, Dalloz, 2000, 271. 
1643 G. CANIVET, "Le mécanisme de décision de la Cour de cassation: pour une ethnographie à écrire d’une 

autre fabrique du droit" in X (ed.), Le dialogue des juges: mélanges en l'honneur du président Bruno 

Genevois, Parijs, Dalloz, 2009. 
1644 R. LINDON, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1975, (nr. 2681) 

II, d. 
1645 EHRM 29 augustus 2000, nr. 40490/98, Jahnke & Lenoble/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int; EHRM 16 

februari 2012, nr. 17814/10, Tourisme d'affaires/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 31. 
1646 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 288. 
1647 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 96; C. CHARBONNEAU, La contribution 

de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 293-295. 
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deze stellingname schragen, blijven onvermeld. Het Hof poneert een regel, die niet steeds 

overeenstemt met de tekst van de wet, zonder zijn interpretatieve keuzes kenbaar te maken, 

laat staan te rechtvaardigen.1648 Touffait en Tunc namen dit apodictische karakter op de 

korrel: “Ce principe, bien sûr, n’a pas été arbitrairement posé par la Cour. Il s’inscrit dans 

tout un cadre juridique. Mais pourquoi la Cour l’a-t-elle choisi, plutôt que d’autres 

également possibles? Quels éléments la Cour a-t-elle pris en considération? Le juriste 

français ne peut répondre que par une hypothèse, simple opinion personnelle, à moins qu’il 

n’a eu la chance d’être éclairé par la publication du rapport ou des conclusions qui ont 

guidé la délibération de la Cour, ou d’une note sous arrêt d’un magistrat de la Cour, ou 

encore d’un passage du Rapport de la Cour de cassation […]. Mais cette chance est 

exceptionnelle. La Cour de cassation procède par affirmation de principe dont elle ne fait 

même rien pour éclairer la portée.”1649 Van de arresten gaat een zekere onvermijdelijkheid 

uit. De motivering doet uitschijnen alsof de beslissing de enige mogelijke was en het Hof 

dus geen beslissingsruimte had.1650 De gehanteerde strakke syllogistische structuur en het 

gebruik van de overwegende stijl verhinderen het overwegen van alternatieven, het uiten 

van onzekerheid of het in debat treden met een bepaalde doctrinale strekking.1651 

366. De beknopte motiveringsstijl is deels het gevolg van het feit dat het Hof zich in een 

arrest strikt beperkt tot het formuleren van een antwoord op de cassatiemiddelen.1652 Het 

acht zich slechts gevat binnen de grenzen van de cassatiemiddelen en zal binnen die perken 

een rechtsvraag beantwoorden.1653 Het dogma “le moyen, tout le moyen, rien que le 

moyen”1654 dicteert en beperkt dus zijn optreden. Obiter dicta zijn in de cassatiearresten 

daarom slechts zelden terug te vinden.1655 Het cassatiehof zal dus niet buiten het middel 

                                                 
1648 Y. CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation" 

in S. GUINCHARD en G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, 

Parijs, Dalloz, 2000, 283. 
1649 A. TOUFFAIT en A. TUNC, "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment 

celles de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, (487) 489-490. 
1650 M. TROPER, "La motivation des décisions constitutionnelles" in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), 

La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 289, 296. 
1651 M. LASSER, "Judicial (Self-)Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System ", Yale Law 

Journal 1994-95, (1325) 1341. 
1652 J. VOULET, "L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1970, (nr. 2305) 

4; J. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Sirey, 1980, 1028. Het is daarom mogelijk dat twee bijna 

identieke beslissingen van een bodemrechter in cassatie een andere uitkomst krijgen, omdat de 

cassatiemiddelen anders zijn opgesteld. A. TOUFFAIT, "Conclusions d'un practicien", Revue internationale 

de droit comparé 1978, (473) 485. 
1653 X. HENRY, "La motivation des arrêts et la technique du moyen. Propositions de réforme", La Semaine 

Juridique 2010, (2125) 2126; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 702. 

Het Hof maakt slechts zelden gebruik van de mogelijkheid om ambtshalve een cassatiemiddel te formuleren 

(artikel 620 CPC). Het empirisch onderzoek van Cyrille Charbonneau wijst uit dat het Hof wel relatief vaak 

ambtshalve middelen opwerpt: in een periode van zeventien jaar identificeerde hij 1133 arresten waarin het 

Hof dit deed. Hij wijdt er een uitgebreide studie aan. Zie C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour 

de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 93-142. 
1654 J. VOULET, "L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1970, (nr. 2305) 

3.  
1655 Een voorbeeld is te vinden in het arrest van 20 mei 1969 waarin het Hof, gevraagd om te oordelen over 

de mogelijkheid van een alimentatievordering voor een overspelig kind, antwoordde dat die mogelijkheid 

bestond voor natuurlijke, overspelige en incestueuze kinderen. Cass. (FR) 20 mei 1969, nr. 67-11.414, 

www.legifrance.gouv.fr. Sindsdien zijn er wel meer obiter dicta terug te vinden in de arresten van het 

cassatiehof, in verschillende gradaties, al blijven ze zeldzaam. Ze zijn meestal niet veel langer dan enkele 
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treden om een in de praktijk levende rechtsvraag te beslechten, zelfs als het dat zou 

willen.1656 Wanneer het Hof de noodzaak voelt om terug te komen op zijn rechtspraak, moet 

het wachten totdat het daartoe de mogelijkheid krijgt dankzij een goed geformuleerd 

cassatiemiddel in die zin.1657 Het cassatiehof neemt aldus een afwachtende en passieve 

houding aan. 

Deze beknopte motiveringstrant is een kind van de tijdsgeest waarin het tot stand kwam. 

Die tijdsgeest is sindsdien sterk gewijzigd maar de motiveringsstijl bleef ongewijzigd, 

alhoewel zelfs een voormalige eerste voorzitter deze omschreef als een “pieuse 

hypocrésie”.1658 De motiveringsstijl wordt om verschillende redenen volgehouden. Zo 

wordt er vooreerst van uitgegaan dat een bredere motivering het gezag van de 

cassatiearresten zou verzwakken en de interpretatie van de rechtsregel zou 

bemoeilijken.1659 Een beknopte stijl zou bovendien een goed begrip van de 

cassatierechtspraak in de hand werken.1660 Socio-economische argumenten die een 

beslissing schragen, behoeven geen veruitwendiging omdat hun belang reeds evident is en 

het Hof zich aldus op politiek terrein zou begeven.1661 Een meer praktische rechtvaardiging 

ligt in de grote zaakinstroom: tijdsgebrek zou een bredere motiveringsstijl in de weg 

staan.1662 Een opmerkelijk geluid is te horen bij Cyrille Charbonneau. Volgens hem getuigt 

de traditionele motiveringstrant van het Hof van een “extraordinaire modernité”, omdat de 

beknopte stijl de lezer toelaat om belangrijke informatie snel op te nemen, en omdat het 

                                                 
woorden. Ze worden soms gebruikt om toekomstige rechtspraakwijzigingen in bedekte termen aan te 

kondigen of om een bepaalde regel te bevestigen. De identificatie van obiter dicta in de Franse 

cassatierechtspraak wordt bemoeilijkt doordat het Hof nooit zegt dat een bepaalde overweging ten overvloede 

wordt geformuleerd. Zie voor een bespreking en overzicht S. TOURNAUX, "L'obiter dictum de la Cour de 

cassation", Revue trimestrielle de droit civil 2011, (45) 45 e.v.; C. CHARBONNEAU, La contribution de la 

Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 142-170. 
1656 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 112. 
1657 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 130. 
1658 P. BELLET, "Grandeur et servitudes de la Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 

1980, (293) 297. Zie ook A. BANCAUD, "Considérations sur une ‘pieuse hypocrisie’: la forme des arrêts de 

la Cour de cassation", Droit et société 1987, (373) 374-376. 
1659 F. DESCORPS DECLÈRE, "Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation", Recueil 

Dalloz 2007, (2822) nr. II, B, 1; Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 96; N. 

FRICERO, "Evolutie van de functies van het Franse Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof 

van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 42; C. CHARBONNEAU, La 

contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 301-302. Cfr. 

J. GHESTIN, "L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2004, (2239) 2242. 
1660 Y. CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation" 

in S. GUINCHARD en G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, 

Parijs, Dalloz, 2000, 273; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 703. 

Jacques Boré oordeelde dat de voordelen van de beknopte motivering de nadelen ervan overstijgen. Zijn 

kritiek op de motiveringsstijl beperkte zich tot een pleidooi voor het volledig opnemen van de rechtsregel 

waarvan het Hof vertrekt in een arrest, dus met alle criteria en bestaande uitzonderingen, eerder dan enkel de 

regel zoals die relevant is voor de beantwoording van het cassatiemiddel. J. BORÉ, La cassation en matière 

civile, Parijs, Sirey, 1980, 1027-1028. Zie ook J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, 

Dalloz, 2015, 704-705. 
1661 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 703-704. 
1662 Y. CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour de cassation" 

in S. GUINCHARD en G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, 

Parijs, Dalloz, 2000, 283; A. LACABARATS, "Le juge de cassation en Europe: la rédaction des arrêts de la 

Cour de cassation en France" in ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE 

CASSATION (ed.), Le juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 90. 
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gebruik van vaste uitdrukkingen en begrippen het mogelijk maakt om via sleutelwoorden 

te zoeken binnen het rechtspraakcorpus.1663 

367. De motivering van de cassatiearresten geschiedt daarnaast heteronoom: ze zijn slechts 

gestoeld op de wet. Argumenten van maatschappelijke of economische aard, die 

ongetwijfeld in bepaalde zaken een rol spelen, blijven onvermeld.1664 Dat bleek duidelijk 

in die zaken waarin het Hof een beroep deed op amici curiae om de mogelijke socio-

economische repercussies van zijn beslissing te schetsen of om duiding te geven omtrent 

bepaalde maatschappelijke vraagstukken.1665 Het feit dat het Hof de uitzonderlijke stap 

zette om beroep te doen op experten uit het maatschappelijke veld, duidt aan dat hun niet-

juridische argumenten van bijzonder belang waren voor het oordeel van het Hof. In zijn 

arresten is van die argumenten, of van de tussenkomst van die expert, evenwel niets terug 

te vinden. Ook juridische argumenten die niet voortvloeien uit de wet, zoals de interpretatie 

van een verdragsbepaling door een Europees hooggerechtshof of de eerdere interpretatie 

van een wetsbepaling door het cassatiehof, komen nooit in de beslissingen van het Hof 

voor.1666 Dezelfde vaststelling geldt voor verwijzingen naar doctrine.1667 

De aanzwellende kritiek op de heteronome motiveringsstijl en het anachronistische gebrek 

aan transparantie bewogen het Hof vanaf het begin van de jaren 2000 tot het mondjesmaat 

bekendmaken van de redenen die zijn beslissingen schragen. Het deed dit evenwel niet in 

de eigenlijke beslissing.1668 Om die redenen kenbaar te maken werden enerzijds de 

voorbereidende werken gebruikt, zoals de conclusie van de advocaat-generaal en het 

verslag van de raadsheer-verslaggever, en anderzijds officiële commentaar op het arrest, te 

                                                 
1663 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 318-319. Charbonneau uit zich als een voorstander van de klassieke motiveringsstijl van het 

Hof. 
1664 A. TOUFFAIT en A. TUNC, "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment 

celles de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, (487) 499-501; P. BELLET, "France. 

La Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 1978, (193) 215; E. STEINER, French Legal 

Method, Oxford, OUP, 2002, 164. Dat deze socio-economische overwegingen een rol spelen, blijkt uit het 

feit dat het Hof deze wel vermeldt bij de bespreking van arresten in zijn jaarverslag. C. CHARBONNEAU, 

La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 390-393. 

Zie ook Pierre Mimin: “Dans cette catégorie d’arguments qui donnent à la décision une apparence 

sophistique, nous comprendrons les arguments d’ordre extra-juridique inutiles à la solution du procès. 

Recourir aux considérations économiques, sociologiques, diplomatiques, c’est confondre les genres ; c’est 

cacher la rectitude d’un bon raisonnement […].” P. MIMIN, Le style des jugements, Parijs, Librairies 

techniques, 1970, 255-256. 
1665 Zie voor een bespreking van deze gevallen randnr. 533.  
1666 G. CANIVET, "Formal and informal determinative factors in the legitimacy of judicial decisions: the 

point of view of the French Court of Cassation" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' 

Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 129; D. LANZARA, Le pouvoir 

normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ, 2017, 175.  

Cfr. Pierre Mimin: “Il n’est jamais utile de donner, dans les jugements et à leur appui, une référence d’arrêt.” 

P. MIMIN, Le style des jugements, Parijs, Librairies techniques, 1970, 276. 
1667 A. TOUFFAIT, "Conclusions d'un practicien", Revue internationale de droit comparé 1978, (473) 484. 
1668 R. LIBCHABER, "Retour sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, et le rôle de la doctrine", 

Revue trimestrielle de droit civil 2000, (679) I, b; S. GJIDARA, "La motivation des décisions de justice: 

impératifs anciens et exigences nouvelles", Petites Affiches 2004, afl. 105, (3) nr. 59; F. FERRAND, "Autorité 

et juridictions de cassation. De l'autorité des arrêts à l'autorité des cours" in ORDRE DES AVOCATS AU 

CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (ed.), Le juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 

2012, 102. 
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vinden in het jaarverslag of informatieve nota’s gepubliceerd in het Bulletin d’information 

de la Cour de cassation en de website van het Hof.1669 Langs die weg wees het cassatiehof 

op bepaalde evoluties in zijn rechtspraak of gaf het de redenen voor zijn beslissing weer.1670 

Die bijkomende informatie wordt evenwel slechts voor een kleine minderheid van de 

arresten weergegeven. Deze verscheidenheid aan externe informatiebronnen vestigt 

uitdrukkelijk de aandacht op de (interpretatieve) keuzes die het Hof maakt en de 

afwezigheid van enige motivering in de eigenlijke arresten. Bovendien brengt de 

verscheidenheid aan informatiebronnen een risico op verwarring met zich mee.1671 

Oproepen om die externe redengeving ook in de arresten op te nemen,1672 bleven 

desondanks onbeantwoord.  

368. Net als in België het geval is, biedt de publicatie van de conclusie van de advocaat-

generaal een inkijk in de redenen van het Hof. Hetzelfde geldt voor het verslag van de 

raadsheer-verslaggever. Deze voorbereidende werken worden evenwel slechts 

gepubliceerd bij arresten geveld door de assemblée plénière of de chambre mixte.1673 De 

meerderheid van de arresten geniet dus niet van een bijkomende officiële duiding. Ook in 

Frankrijk is er dus sprake van een doorgedreven discursieve bifurcatie.1674 Het 

samenleggen van de arresten met deze bijproducten vergemakkelijkt de interpretatie van 

de draagwijdte van de beslissingen van het Hof.1675 Desondanks geeft de beknopte 

motiveringstrant van het arrest zelf, waarin vaak geen woord teveel staat, in de praktijk 

soms aanleiding tot aanzienlijke interpretatieproblemen.1676 De Cour de cassation 

                                                 
1669 A. LACABARATS, "Le juge de cassation en Europe: la rédaction des arrêts de la Cour de cassation en 

France" in ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (ed.), Le 

juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 89; C. BRENNER, "Les différentes missions du juge de 

cassation" in G. DRAGO et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 

2015, 41; D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-

Moulineaux, LGDJ, 2017, 164-174. 

Deze notes explicatives zijn te vinden op de website van het Hof onder de rubriek Jurisprudence. Zie 

www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/. 

Sinds 2001 voegt het Hof bv. bij de publicatie van een avis op zijn website doorgaans ook de conclusie van 

de advocaat-generaal, het verslag van de raadsheer-verslaggever of een informatieve nota toe. 
1670 P. DEUMIER, "Les notes au BICC: d'une source d'information à une source d'interprétation pouvant 

devenir source de confusion", Revue trimestrielle de droit civil 2007, (61) 61.  
1671 D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017, 190. 
1672 Zie o.a. R. LIBCHABER, "Retour sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, et le rôle de la 

doctrine", Revue trimestrielle de droit civil 2000, (679) I, b; X. HENRY, "La motivation des arrêts et la 

technique du moyen. Propositions de réforme", La Semaine Juridique 2010, (2125) 2127. 
1673 A. LACABARATS, "Le juge de cassation en Europe: la rédaction des arrêts de la Cour de cassation en 

France" in ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (ed.), Le 

juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 89; C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de 

cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 318. 
1674 Zie M. LASSER, Judicial Deliberations: a comparative analysis of judicial transparency and legitimacy, 

Oxford, OUP, 2004, 27-61. 
1675 A. LACABARATS, "Le juge de cassation en Europe: la rédaction des arrêts de la Cour de cassation en 

France" in ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (ed.), Le 

juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 89. 
1676 N. FRICERO, "Evolutie van de functies van het Franse Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. 

(eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 43; Zie enkele voorbeelden in 

F. DESCORPS DECLÈRE, "Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 

2007, (2822) nr. I, A, 1. 
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vertrouwt uitdrukkelijk op de rechtsleer om zijn arresten te interpreteren en de betekenis 

ervan te verduidelijken.1677 Het jaarverslag is op dat vlak ook in Frankrijk een waardevolle 

bron van informatie, omdat daarin de betekenis van een arrest en zijn plaats in een bepaalde 

evolutie wordt toegelicht.1678  

6.4.2.3 De eerste barsten: het omgaan van het Hof 

369. Net zoals in Nederland, begon de traditionele motiveringsstijl de eerste barsten te 

vertonen bij de omkeringen van het Hof. Aanvankelijk bleek de normatieve werking van 

de cassatierechtspraak nooit uit de beslissingen. De erkenning van een koerswijziging in 

een arrest was ondenkbaar. Het Hof gaf dus nooit volmondig aan dat het omging.1679 Die 

taak werd overgelaten aan de doctrine.1680 Vanaf het midden van de jaren 2000 vertoonde 

deze klassieke visie de eerste tekenen van verval. Die evolutie begon met de temporele 

modulering van rechtspraakwijzigingen (6.4.2.3.1) en werd bestendigd door omkeringen 

ook te motiveren (6.4.2.3.2).  

6.4.2.3.1 Temporele moduleringen 

370. Vijftien jaar geleden zette de Franse cassatierechter de stap naar de temporele 

modulering van zijn rechtspraakwijzigingen. Het eerder aangehaalde arrest van 9 oktober 

2001 vertolkt de traditionele visie:1681 rechtspraak is steeds declaratief en niet constitutief. 

De rechter vindt het recht en maakt het niet, waardoor de wijziging van een praetoriaanse 

rechtsregel een principiële retroactieve werking heeft. Deze dogmatische kijk wankelde 

voor het eerst in 2004. In een arrest van 8 juli 2004 oordeelde het Hof dat de onmiddellijke 

toepassing van een nieuw cassatieleerstuk – in verband met het openbare-orde-karakter van 

de verjaring betreffende laster – op een geschil waarvan de feiten zich hadden voorgedaan 

onder de gelding van de oude rechtspraak, de verweerder in cassatie van zijn recht op 

toegang tot de rechter zou beroven.1682 Dit arrest vormde de eerste toepassing van de 

                                                 
1677 Cfr. Daniel Tricot: “La Cour se soumet volontiers au feu des commentaires et des critiques mais la 

doctrine supporte à son tour la responsabilité, vis-à-vis des citoyens, de rapporter fidèlement le message de 

la jurisprudence avant de le commenter et de le critiquer à son gré.” D. TRICOT, "Le fabuleux destin d'une 

décision de non-admission ou les périls de l'interprétation" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques 

Boré. La création de droit jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 459. Zie ook F. DESCORPS DECLÈRE, 

"Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2007, (2822) II, B, 2.  

De doctrine werd tot deze onderneming aangespoord door de rechtshistoricus Adhémar Esmein. A. ESMEIN, 

"La jurisprudence et la doctrine", Revue trimestrielle de droit civil 1902, (5) 15. 
1678 Zie C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, 

IRJS éditions, 2011, 379-412. 
1679 A. BOLZE, "La norme jurisprudentielle et son revirement en droit privé", Revue de la Recherche 

Juridique 1997, (855) 870; M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. 

MACCORMICK en R. SUMMERS (eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, 

Ashgate, 1997, 133; E. STEINER, French Legal Method, Oxford, OUP, 2002, 88. 
1680 Odile Salvat stelt zelfs dat de vaststelling van een ommekeer door de doctrine een noodzakelijke 

voorwaarde is voor het bestaan ervan. O. SALVAT, Le revirement de jurisprudence. Etude comparée de droit 

français et de droit anglais, onuitg. doctoraatsthesis Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales 

de Paris (Paris 2), 1983, 35, 49.  
1681 Zie randnr. 320. Zie in dezelfde zin Cass. (FR) 7 januari 2003, nr. 00-46.476, www.legifrance.gouv.fr. 

Zie ook C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, 

IRJS éditions, 2011, 455-458. 
1682 Cass. (FR) 8 juli 2004, nr. 01-10.426, www.legifrance.gouv.fr. 
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techniek van de prospective overruling in de Franse cassatierechtspraak.1683 De assemblée 

plénière bevestigde in identieke termen deze aardverschuiving door de toepassing van de 

regel verwoord in het arrest van 8 juli 2004 uit te sluiten voor die zaken waarvan de feiten 

zich voor die datum hadden afgespeeld.1684  

371. Wanneer is het Hof bereid te raken aan de principieel retroactieve kracht van zijn 

rechtspraak? Twee arresten van 11 juni 2009 lichten een tip van de sluier. Een arts werd 

aansprakelijk gesteld wegens de miskenning van een resultaatsverbintenis, terwijl ten tijde 

van de ingreep in 1986 sprake was van een middelenverbintenis. Een latere 

rechtspraakommekeer had de aard van de verbintenis die op de arts rustte, gewijzigd. Het 

argument gebaseerd op het rechtszekerheidsbeginsel verwierp het Hof door te stellen dat 

uit dit beginsel geen recht op een vaste rechtspraak volgt, voor zover de partij die zich erop 

beroept zijn recht op toegang tot de rechter niet geschonden ziet.1685 Dit obiter dictum trekt 

een duidelijke grens: het Hof zal een eerdere rechtspraakwijziging slechts retroactief 

toepassen wanneer dit het recht op toegang tot de rechter niet in het gedrang brengt.1686 Het 

Hof hanteert dezelfde stelregel wanneer het in de voorliggende zaak omgaat: wanneer de 

rechtspraakwijziging het recht op de toegang tot de rechter zou onderuit halen, zal het Hof 

de nieuwe regel nog niet toepassen in het hangende geschil.1687 De beperking van de 

terugwerkende kracht zal dus het vaakst plaatsvinden bij de formulering van een nieuwe 

regel van procesrechtelijke aard. In een recenter arrest lijkt het Hof evenwel een opening 

te maken naar een temporele modulering wanneer ook andere grondrechten in het gedrang 

zijn.1688 Omdat in deze zaak opnieuw het recht op toegang tot de rechter centraal stond, 

blijft het hier bij speculatie. 

                                                 
1683 Het Hof van Cassatie werd hierin twee maanden voorafgegaan door de Franse Raad van State. RvS (FR) 

11 mei 2004, nr. 255886, www.legifrance.gouv.fr. Zie voor een kadering van deze evolutie in Frankrijk P. 

MORVAN, "Le revirement de jurisprudence pour l'avenir: humble adresse aux magistrats ayant franchi le 

Rubicon", Recueil Dalloz 2005, (247) 247 e.v. 
1684 Cass. (FR) 21 december 2006, nr. 00-20.493, www.legifrance.gouv.fr. 
1685 Cass. (FR) 11 juni 2009, nr. 07-14.932, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 11 juni 2009, nr. 08-16.914, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1686 Zie voor een toepassing Cass. (FR) 26 oktober 2010, nr. 09-68.928, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

26 september 2012, nr. 10-28.032, www.legifrance.gouv.fr. Uit de cassatierechtspraak blijkt dat daarnaast 

vereist is dat de eiser in cassatie zich reeds bij de feitenrechter tegen de terugwerkende toepassing van een 

gewijzigde interpretatie verzette. Zie Cass. (FR) 17 september 2008, nr. 07-41.656, www.legifrance.gouv.fr; 

Cass. (FR) 11 maart 2009, nr. 07-18.581, www.legifrance.gouv.fr.  
1687 Zie bv. het arrest van 13 november 2007: “attendu que l'application immédiate, à l'occasion d'un 

revirement de jurisprudence, de cette règle d'irrecevabilité, dans une instance en cours aboutirait à priver le 

demandeur au pourvoi d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès au juge; attendu qu'il n'y a donc pas 

lieu de faire une application immédiate de cette règle d'irrecevabilité au pourvoi en cassation formé par M. 

Y.” Cass. (FR) 13 november 2007, nr. 05-13.248, www.legifrance.gouv.fr. Zie in dezelfde zin Cass. (FR) 5 

juli 2012, nr. 11-18.132, www.legifrance.gouv.fr. 
1688 Het Hof stelde immers in ruime bewoordingen onder welke omstandigheden een afwijking op de 

principieel terugwerkende kracht van een ommekeer toegelaten is: “Attendu, cependant, que, si la 

jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la 

jurisprudence ancienne, la mise en œuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des 

parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, de sorte 

que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu’il soit fait exception au principe de 

la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s’il existe, entre les avantages qui y sont 

attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.” Cass. (FR) 6 april 2016, nr. 15-10.552 

www.legifrance.gouv.fr. 
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6.4.2.3.2 Motivering van omgaan 

372. Sinds een kleine tien jaar geeft het Franse cassatiehof soms de redenen aan voor zijn 

koerswijzigingen. De rechtspraak van het EHRM1689 vormde een katalysator in dit proces. 

De werkgroep die in opdracht van het Hof onderzoek deed naar rechtspraakwijzigingen, 

beval het Hof aan om rechtspraakwijzigingen zelf aan te kondigen en niet langer te 

vertrouwen op de doctrine voor de bekendmaking ervan.1690 In de nasleep van het 

Atanasovski arrest van het EHRM gaf het Hof gevolg aan die aanbeveling.1691 Het arrest 

van 8 februari 20111692 had betrekking op het vertrekpunt voor de verjaring van de 

nietigheidsvordering van de overeenkomst gesloten tussen een onderneming en zijn 

bestuurder zonder voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur. De ommekeer 

werd in bedekte termen kenbaar gemaakt en was eveneens voorzichtig gemotiveerd: “les 

conséquences ainsi tirées du texte susvisé [artikel L. 225-42 Code de commerce], qui 

s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence 

de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés.” Dergelijke wijze van 

omgaan was ongezien.1693 Het Boumaraf arrest van het EHRM, in een procedure tegen 

Frankrijk, legde nogmaals de vinger op de wonde. Voortaan zag het cassatiehof zich 

verplicht de ratio decidendi van de ommekeer kenbaar te maken.1694 Dat doet het Hof ook. 

Zo wijst het Hof naar het belang van de coherentie in het recht en de rechtszekerheid1695 en 

                                                 
Door het bestaan van een manifeste wanverhouding voorop te stellen als criterium, lijkt het Hof de 

aanbevelingen van de werkgroep geleid door Nicolas Molfessis op te volgen. Zie GROUPE DE TRAVAIL, 

"Rapport général" in N. MOLFESSIS (ed.), Les revirements de jurisprudence: rapport rémis à Monsieur le 

Premier Président Guy Canivet, Parijs, Litec, 2005, 40. Pascale Deumier staat evenwel kritisch tegenover de 

belangenafweging die het cassatiehof in casu maakte: de onvoorzienbaarheid van de rechtspraakommekeer 

was immers discutabel. Zie P. DEUMIER, "Modulation de la jurisprudence: balance avantages inconvénient 

ou règle de conflit cachée?", Revue trimestrielle de droit civil 2017, (77) 77-83. Rémy Libchaber vermoedt 

dat deze motivering eerder ingegeven is vanuit de wens censuur van het EHRM te vermijden dan met het oog 

op het belang van de partijen. Het is aldus een teken aan de wand van de controle van het EHRM op het 

cassatiehof. R. LIBCHABER, "Une motivation en trompe-l'oeil: les cailloux du Petit Poucet", La Semaine 

Juridique 2016, afl. 22, (nr. 632) nr. 7. 

Het beroep op fundamentele rechten is bovendien vaak een tweesnijdend zwaard. Dat bewees een arrest van 

17 december 2004. De eiser in cassatie wierp op dat de retroactieve toepassing van een eerdere 

rechtspraakwijziging, die inhield dat een non-concurrentiebeding nietig was indien er geen financiële 

compensatie tegenover stond, een schending van artikel 6 EVRM uitmaakte. Het Hof weigerde evenwel om 

aan de retroactieve werking te raken en motiveerde die keuze door te stellen dat de vereiste van een financiële 

tegemoetkoming beantwoordde aan de dwingende noodzakelijkheid om de vrije beroepsbeoefening te 

beschermen (Cass. (FR) 17 december 2004, nr. 03-40.008, www.legifrance.gouv.fr). De interpretatie die 

Sarah Verstraelen aan dit arrest geeft, stemt niet overeen met de realiteit. Vermoedelijk zag zij de 

samenvatting van het (falende) cassatiemiddel aan voor de beslissing van het Hof. Zie S. VERSTRAELEN, 

Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 133-134. 
1689 Zie randnr. 335. 
1690 GROUPE DE TRAVAIL, "Rapport général" in N. MOLFESSIS (ed.), Les revirements de jurisprudence: 

rapport rémis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Parijs, Litec, 2005, 48-49. 
1691 Zie P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. 

DRAGO et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 100. 
1692 Cass. (FR) 8 februari 2011, nr. 10-11.896, www.legifrance.gouv.fr.  
1693 N. MOLFESSIS en J. KLEIN, "Point de départ de la prescription de l'action en nullité d'une convention 

réglementée et motivation des revirements de jurisprudence" (noot onder Cass. (FR) 8 februari 2011), Recueil 

Dalloz 2011, (1314) nr. 12 e.v. 
1694 D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017, 183, 295-296. 
1695 Zie bv. Cass. (FR) 8 februari 2011, nr. 10-11.896, www.legifrance.gouv.fr.  
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naar de tussenkomst van nieuwe wetgeving1696 om rechtspraakwijzigingen te verdedigen. 

Op die manier blijft het cassatiehof uit het vizier van het EHRM.1697  

Met deze nieuwe kijk op rechtspraakwijzigingen vertoonde de Cour de cassation de eerste 

tekenen van een autonome motivering: het verwees naar de eigen eerdere rechtspraak1698 

en nam waarden zoals coherentie en rechtszekerheid in de mond. De temporele modulering 

erkende bovendien onomwonden het statuut van de (cassatie)rechtspraak als rechtsbron.  

6.4.2.4 Nieuwe stijl 

373. De stappen die werden gezet in de nasleep van het aantreden van Bertrand Louvel als 

eerste voorzitter in 2014, brachten de eerdere ontwikkelingen in een stroomversnelling. Het 

Franse cassatiehof heeft een tijdlang geëxperimenteerd met een nieuwe motiveringsstijl, 

waarbij de raadsheer-verslaggever telkens verschillend gemotiveerde ontwerparresten 

opstelde.1699 Uit een analyse van deze experimenten puurde de Commission de réflexion 

sur la réforme de la Cour de cassation in 2017 enkele aanbevelingen voor een motivation 

enrichie. Het Hof zou volgens het hervormingsvoorstel gebruik moeten maken van deze 

bredere motiveringsstijl wanneer het zijn rechtspraak wijzigt, een princiepsarrest velt of 

antwoordt op een prejudiciële vraag, of nog wanneer de zaak een belang vertoont voor de 

rechtseenheid, Europeesrechtelijke of grondwettelijke normen toepast of wanneer het een 

wetsbepaling toetst aan een hogere norm.1700 Kortom, telkens wanneer de rechtspraak van 

het Hof rechtscheppend is. Deze nieuwe motiveringsstijl van het Franse cassatiehof bestaat 

uit het verwijzen naar rechtspraak (6.4.2.4.1) en het gebruik van een nieuwe vorm en 

structuur (6.4.2.4.2). Begin april 2019 maakte het Hof bekend dat het vanaf 1 oktober van 

dat jaar deze nieuwe stijl zou toepassen in de praktijk.1701 

6.4.2.4.1 Verwijzingen naar rechtspraak 

374. Het verwijzen naar eerdere rechtspraak was lange tijd een gevoelig onderwerp in de 

Cour de cassation. Sinds geruime tijd verschenen er bij de publicatie van een arrest als 

bijkomende informatie verwijzingen naar gelijkaardige of, in het geval van een ommekeer, 

tegenstrijdige arresten.1702 De eerste schuchtere pogingen tot het verwijzen naar 

                                                 
1696 Zie bv. Cass. (FR) 31 januari 2012, nrs. 11-20.232-11-20.233, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 14 

januari 2014, nr. 12-29.253, www.legifrance.gouv.fr. 
1697 P. DEUMIER, "Et pour quelques signes de plus: mentionner les précédents", Revue trimestrielle de droit 

civil 2016, (65) 65. 
1698 Die vermelding van eerdere arresten was evenwel louter functioneel. Bij de modulering van de 

rechtspraakwijziging is het van belang om de datum waarop de regel gewijzigd werd, te kennen. De 

verwijzing naar eerdere rechtspraak geschiedde niet om te steunen op een positie die het Hof eerder had 

ingenomen. 
1699 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 149. 
1700 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 152. 
1701 Zie www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reformes_mouvement_8181/reforme_ 

mode_redaction_arrets_9223/. Naast wijzigingen in de stijl en structuur van alle arresten, zal het Hof bij 

belangwekkende beslissingen verwijzen naar precedenten, interpretatieve keuzes beter toelichten en 

alternatieve interpretaties weerleggen.  
1702 Zie O. SALVAT, Le revirement de jurisprudence. Etude comparée de droit français et de droit anglais, 

onuitg. doctoraatsthesis Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1983, 32-

33, 58. Dit gebeurt bij rechtspraakwijzigingen evenwel niet steeds zoals het zou moeten, zie A. DUNES, "La 

non-publication des décisions de justice", Revue internationale de droit comparé 1986, (757) 761; X. 



301 

 

precedenten in het eigenlijke arrest, bestonden uit de vermelding van de “doctrine de la 

Cour” of de “jurisprudence constante”1703 en de verwijzing naar precedenten wanneer de 

miskenning daarvan de professionele aansprakelijkheid van een juridische actor in gedrang 

had gebracht.1704 Nadien deed het Hof ervaring op met het verwijzen naar eerdere 

rechtspraak bij het moduleren van de werking in de tijd van een rechtspraakwijziging. Die 

verwijzingen waren, één uitzondering niet te na gesproken,1705 steeds slechts een 

onvolledige verwijzing, met enkel vermelding van de datum van het arrest maar niet van 

het rolnummer of de vindplaats. Vanaf 2016 begon het Hof expliciet te verwijzen naar de 

eigen precedenten, met precieze aanduiding ervan. Die verwijzingen vonden opnieuw 

voornamelijk plaats bij rechtspraakwijzigingen, waarbij het Hof verwees naar het precedent 

dat verlaten werd, maar soms ook naar andere rechtspraak ter rechtvaardiging van de 

ommekeer.1706  

In 2017 raadde de hervormingscommissie aan om slechts te verwijzen naar de eigen 

rechtspraak wanneer het Hof omgaat en wanneer de bestreden beslissing vaststaande 

rechtspraak negeert.1707 In de praktijk gaat het Hof evenwel al verder dan die aanbeveling. 

Zo verwijst het Hof in enkele arresten ter illustratie naar precedenten waarin het tot 

                                                 
HENRY, "Le chaînage des arrêts de la Cour de cassation dans le Bulletin civil", Bulletin d'information de la 

Cour de cassation 2004, afl. 599, nrs. 14 en 22. Deze verwijzingen waren bovendien niet het werk van de 

eigenlijke kamer maar wel van de Service de Documentation, des Études et du Rapport, zodat het niet uit te 

sluiten valt dat de zetel andere precedenten voor ogen had dan die waarnaar de publicatie verwijst. Ook hier 

speelde dus een probleem van authenticiteit. 
1703 Verwijzingen naar de “doctrine de la Cour” vonden plaats bij beslissingen gewezen op een tweede 

cassatieberoep in eenzelfde zaak en bij beslissingen gewezen op het cassatieberoep tegen de tegenstrijdigheid 

vervat in twee connexe zaken (artikel 618 CPC). In het eerste geval faalde het cassatieberoep indien de 

bestreden beslissing die “doctrine” had gevolgd (zie bv. Cass. (FR) 27 oktober 1999, nr. 98-44.627, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 9 juli 2002, nr. 99-12.554, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 4 maart 

2003, nr. 01-03.410, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 15 juni 2016, nr. 14-87.712, 

www.legifrance.gouv.fr), in het tweede koos het Hof ervoor die beslissing te vernietigen die de “doctrine” 

niet had gevolgd (zie bv. Cass. (FR) 13 september 2005, nr. 03-43.361 www.legifrance.gouv.fr).  

Verwijzingen naar zijn “jurisprudence constante” zijn uitzonderlijker. Zie bv. Cass. (FR) 21 maart 2000, nr. 

98-11.982, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 3 juli 2014, nr. 14-40.026, www.legifrance.gouv.fr. Voor een 

bespreking van deze vormen van verwijzing naar de eerdere cassatierechtspraak, zie D. LANZARA, Le 

pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, LGDJ, 2017, 175-180. 
1704 Zie bv. Cass. (FR) 7 maart 2006, nr. 04-10.101, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 14 mei 2009, nr. 08-

15.899, www.legifrance.gouv.fr. 
1705 Het gaat om het arrest van 26 september 2012. Cass. (FR) 26 september 2012, nr. 10-28.032, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1706 Cass. (FR) 22 maart 2016, nr. 14-14.218, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 6 april 2016, nr. 15-10.552 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 19 mei 2016, nr. 15-12.767, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 15 

november 2016, nr. 14-26.287, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 24 februari 2017, nr. 15-20.411, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1707 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 154. 
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eenzelfde beslissing kwam.1708 Bij prejudiciële beslissingen, de zogenaamde avis,1709 

raadde de commissie wel aan om te verwijzen naar de precedenten.1710 Dat doet het Hof al 

sinds het avis van 4 januari 2016.1711 Sindsdien volgen vele avis dit voorbeeld en verwijzen 

ze waar relevant naar eerdere beslissingen van het Hof om een prejudiciële vraag te 

beantwoorden.1712  

375. De aanbevelingen voor een nieuwe motiveringscultuur zwegen over verwijzingen naar 

de rechtspraak van (supranationale) rechtscolleges. Het Hof doet dit reeds enkele jaren, 

maar die praktijk neemt sinds 2017 een vlucht vooruit. Alle kamers van de Cour de 

cassation hebben reeds verwezen naar de rechtspraak van het EHRM1713 of van het HvJ 

EU.1714 Het cassatiehof bespreekt ook waarom een bepaald arrest van het HvJ EU niet 

                                                 
1708 Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 17-22.381, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 17-18.177, 

www.legifrance.gouv.fr. Zie bv. het arrest van 23 november 2016: “A l'appui de leur premier moyen de 

cassation, tiré de la prescription de l'action publique, les exposants ajoutent que, contrairement à ce qui a 

été indiqué au mémoire ampliatif, le point de départ de la prescription ne paraît même pas pouvoir être fixé 

à la date du 12 février 2010, mais plus en amont encore. La Cour de cassation vient en effet de juger que « 

la prescription de l'action publique n'est pas interrompue par la transmission d'un rapport de synthèse 

d'enquête au procureur de la République » et que « le procès-verbal en cause ne constituait pas un acte de 

poursuite ou d'instruction » (Crim. 3 novembre 2015, pourvoi n° 14-80844, publié au bulletin).” Cass. (FR) 

23 november 2016, nr. 15-83.649, www.legifrance.gouv.fr. 
1709 Zie randnrs. 400 e.v. 
1710 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 155. 
1711 Cass. (FR) avis 4 januari 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:AV16001, www.courdecassation.fr. Voordien 

refereerde het Hof in zijn avis naar de bestaande cassatierechtspraak in algemene termen. Zie bv. Cass. (FR) 

avis 12 april 1999, nr. 99-00.003, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 26 januari 2009, nr. 08-00.013, 

www.legifrance.gouv.fr. Uitzonderlijk verwees het Hof ook verbatim naar een eerder arrest, om aan te duiden 

dat het onderwerp van de prejudiciële vraag reeds aan bod kwam in de cassatierechtspraak, en daarom niet 

nieuw is. Zie bv. Cass. (FR) avis 24 januari 1994, nr. 09-30.019, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 10 

juli 2006, nr. 06-00.007, www.legifrance.gouv.fr.  
1712 Zie bv. Cass. (FR) avis 4 juli 2016, nr. 16-70.004, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 20 december 

2017, nr. 17-70.034, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 12 april 2018, nr. 18-70.004, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 5 december 2018, nr. 18-96.002, www.legifrance.gouv.fr. 
1713 Cass. (FR) 28 maart 2013, nr. 11-13.323, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 6 juli 2016, nrs. 15-17.346-

15-19.341, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 4 oktober 2016, nrs. 15-10.775-15-10.778, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 30 november 2016, nr. 15-21.946, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

22 februari 2017, nr. 14-82.526, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 1 maart 2017, nr. 15-22.946, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 31 mei 2017, nr. 16-16.949, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 5 juli 

2017, nr. 15-25.121, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 6 december 2017, nr. 16-81.857, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 21 maart 2018, nr. 16-28.741 www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 11 juli 

2018, nr. 17-22.381, www.legifrance.gouv.fr. 
1714 Cass. (FR) 21 september 2011, nr. 08-41.512, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 11 april 2012, nr. 11-

21.609, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 9 juli 2014, nr. 12-20.864, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

17 maart 2015, nr. 12-15.117, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 8 december 2015, nr. 14-19.589, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 21 juni 2016, nr. 14-25.344, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 13 

oktober 2016, nr. 15-16.872, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 22 februari 2017, nr. 15-27.809, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 12 juli 2017, nr. 16-22.548, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 9 

november 2017, nr. 16-20.404, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 6 december 2017, nr. 16-81.857, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 28 februari 2018, nr. 16-21.476, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 30 

mei 2018, nr. 16-20.634, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 17-18.177, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 16-27.825, www.legifrance.gouv.fr, r.o. 6-7; Cass. (FR) 

12 september 2018, nr. 17-11.361, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 12 september 2018, nr. 14-19.589, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 18 september 2018, nr. 13-88.632, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

9 november 2018, nr. 17-16.335, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 15 november 2018, nr. 17-26.156, 

www.legifrance.gouv.fr, r.o. 19.  
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toepasselijk zou zijn in de onderhavige zaak.1715 Het verwees ook al naar de rechtspraak 

van de Conseil constitutionnel.1716 Verwijzingen naar buitenlandse nationale rechtscolleges 

komen vooralsnog niet voor.1717 

6.4.2.4.2 Vorm en structuur 

376. De hervormingscommissie beval het Hof ook aan om zijn arresten te structureren, de 

overwegingen te nummeren en de overwegende stijl te verlaten.1718 De Cour de cassation 

zal die aanbevelingen vanaf 1 oktober 2019 toepassen in al zijn arresten. In de Franse 

cassatierechtspraak zijn er reeds enkele voorbeelden hiervan te vinden. In twee zaken 

waarin een prejudiciële vraag werd gesteld aan het HvJ EU, maakte het Hof gebruik van 

de directe stijl en nummerde het zijn overwegingen.1719 Een arrest dat een prejudiciële 

vraag stelde aan de Conseil constitutionnel, heeft ook genummerde paragrafen maar blijf 

in de overwegende stijl.1720 In een enkel arrest, dat de primeur kon wegkapen van de eerste 

prejudiciële vraag gericht aan het EHRM, structureert het Hof daarnaast ook zijn arrest.1721 

Het nummeren van paragrafen zou volgens de commissie de verwijzing naar precedenten 

in de hand werken.1722 Het Hof experimenteert reeds enkele jaren met de directe stijl in zijn 

prejudiciële beslissingen. Sinds 2016 gebruikt het daarin ook een (beperkte) 

onderverdeling.1723  

                                                 
Soms citeert het Hof ook uit arresten van het HvJ EU. Zie bv. Cass. (FR) 22 november 2017, nr. 13-19.855, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1715 Zie het arrest van 11 juli 2018: . “Que les demandeurs au pourvoi se prévalent de cette décision [HvJ 16 

november 2016, ECLI:EU:C:2016:878, Soulier & Doke/Premier Ministre, eur-lex.europa.eu] pour soutenir 

que […]; Que, cependant, la solution retenue par la CJUE dans son arrêt Soulier et Doke n'est pas 

transposable au présent litige ; qu'en effet, si la législation sur les livres indisponibles dérogeait à la 

protection assurée aux auteurs par la directive 2001/29, le régime dérogatoire institué au profit de l'INA 

dans un but d'intérêt général lui permettant d'exploiter les droits dont il est titulaire, a vocation à concilier 

les droits des artistes-interprètes avec ceux des producteurs, d'égale valeur”. Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 17-

18.177, www.legifrance.gouv.fr. 
1716 Cass. (FR) 15 november 2018, nr. 17-26.156, www.legifrance.gouv.fr, r.o. 27. Voordien deed het Hof dat 

niet: in een arrest van 3 juli 2014 citeert het Hof verbatim uit een arrest van de Conseil constitutionnel, 

voorafgegaan door de eenvoudige vermelding “s'il a été décidé que”. Cass. (FR) 3 juli 2014, nr. 14-40.026, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1717 Het arrest van 17 februari 2004 bevat een verwijzing naar een arrest van het Duitse Bundesgerichtshof, 

maar die verwijzing lijkt louter functioneel te zijn en geen gezagsargument uit te maken. Cass. (FR) 17 

februari 2004, nr. 01-17.569, www.legifrance.gouv.fr.  
1718 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 155-157. 
1719 Zie bv. Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 16-27.825, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 15 november 2018, 

nr. 17-26.156, www.legifrance.gouv.fr.  

De Franse Raad van State heeft met ingang van 1 januari 2019 de overwegende stijl verlaten. Zie 

www.challenges.fr/societe/faits-divers/une-justice-comprise-par-tous-le-conseil-d-etat-abandonne-le-

considerant _634411 (raadpleging 23 januari 2019). 
1720 Cass. (FR) 30 maart 2016, nr. 16-90.005, www.legifrance.gouv.fr. 
1721 Cass. (FR) 5 oktober 2018, nr. 10-19.053, www.legifrance.gouv.fr. Deze structuur ziet er als volgt uit: I. 

Les faits et la procédure, II. Les moyens, III. Motifs de la demande d’avis. 
1722 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 156. Dit voorstel wijst eens te meer op de diffusie positie die het Hof inneemt tegenover zijn 

precedenten: het hervormingsrapport stelde voor om de overwegingen te nummeren om de verwijzingen 

ernaar te vergemakkelijken, maar wou wel niet zo ver gaan om steeds naar de eigen precedenten te verwijzen. 
1723 Zo laat het Hof zijn motivering voorafgaan door de hoofding “motifs”. Dit werd voor de eerste keer 

toegepast in het avis van 29 februari 2016. Cass. (FR) avis 29 februari 2016, 

ECLI:FR:CCASS:2016:AV16002, www.courdecassation.fr. 

http://www.challenges.fr/societe/faits-divers/une-justice-comprise-par-tous-le-conseil-d-etat-abandonne-le-considerant
http://www.challenges.fr/societe/faits-divers/une-justice-comprise-par-tous-le-conseil-d-etat-abandonne-le-considerant
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6.4.2.5 Geen motivering 

377. Als middel in de strijd tegen de stijgende zaakinstroom,1724 verkreeg de cassatierechter 

in 2001 de mogelijkheid om cassatiemiddelen zonder motivering af te doen.1725 Artikel 

1014 CPC bepaalde daartoe dat de formatie met drie raadsheren1726 “déclare non admis les 

pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.” Ondanks de 

duidelijke bewoordingen van de wet, werd deze bepaling zowel gebruikt om 

cassatieberoepen in hun geheel te verwerpen als om één of meer middelen beknopt af te 

doen en andere middelen wel uitgebreid te motiveren.1727 De term “non-admission” was 

slecht gekozen omdat de niet-toelating geen beslissing tot niet-ontvankelijkheid inhoudt, 

maar in de gevallen die onder het tweede criterium vallen eerder de ongegrondheid vaststelt 

nadat de procedure werd doorlopen.1728 Deze bepaling ontslaat het cassatiehof dus niet van 

de verplichting om de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de cassatiemiddelen na te 

gaan,1729 maar verlicht het Hof alleen van de verplichting om zijn beslissing te motiveren. 

De wetsbepaling stelde evenwel niet expressis verbis dat er geen motivering meer vereist 

was.1730 Om te verhelpen aan deze ambiguïteit, werd artikel 1014 in 2014 gewijzigd.1731 

Deze bepaling leest sindsdien als volgt: 

“Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de 

statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est 

irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la 

cassation. 

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon 

spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont 

manifestement pas de nature à entraîner la cassation.” 

                                                 
1724 Zie voor de eerdere maatregelen die in deze strijd werden genomen R. LINDON, "La loi du 6 août 1981 

serra-t-elle la dernière loi modifiant la procédure devant la Cour de cassation?", La Semaine Juridique 1981, 

(nr. 3051) nrs. 1 e.v. 
1725 Organieke wet nr. 2001-539 van 25 juni 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de 

la magistrature, JORF 26 juni 2001. 
1726 Zich beroepend op het adagium qui peut le plus peut le moins, maken echter ook ruimere formaties van 

deze wetsbepaling gebruik. V. VIGNEAU, "Le regime de la non-admission des pourvois devant la Cour de 

cassation", Recueil Dalloz 2010, (102) 104; F. TERRIER, "La pratique de la procédure de non-admission à 

la Cour de cassation", Justice & Cassation 2013, (95) 96. 
1727 V. VIGNEAU, "Le regime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation", Recueil Dalloz 

2010, (102) 105; M.-N. JOBARD-BACHELIER et al., La technique de cassation: pourvois et arrêts en 

matière civile, Parijs, Dalloz, 2013, 15; J.-F. WEBER, "L'accès au juge de cassation et le traitement des 

pourvois par la Cour de cassation française" in G. DRAGO, B. FAUVARQUE-COSSON en M. GORÉ (eds.), 

L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 72. 
1728 V. VIGNEAU, "Le regime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation", Recueil Dalloz 

2010, (102) 107; F. FERRAND, "The French Court of Cassation: on the Treshold of a Quiet Revolution?" in 

C. VAN RHEE en Y. FU (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 2017, 

201. 
1729 D. TRICOT, "Le fabuleux destin d'une décision de non-admission ou les périls de l'interprétation" in X 

(ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. La création de droit jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 466. 
1730 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2003, 62. 
1731 Decreet nr. 2014-1338 van 6 november 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de 

cassation, JORF 8 november 2014. 
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De term non-admission verdween.1732 Bovendien werd duidelijk dat deze bepaling zowel 

cassatieberoepen als –middelen kan viseren en ook door andere formaties kan worden 

gebruikt. 

378. De twee criteria die een niet-gemotiveerde afdoening rechtvaardigen, verschillen in 

finaliteit. Het eerste criterium is objectief en heeft vooral betrekking op formele 

onvolkomenheden in het cassatieberoep of de persoon van de eiser en gevallen waarin 

volgens de wet geen cassatieberoep openstaat. Het tweede criterium mikt vooral op de 

inhoud van de middelen.1733 De grens tussen een falend cassatiemiddel en een middel dat 

manifest niet tot cassatie kan leiden, is evenwel niet steeds scherp. De evidentie van het 

falen van het cassatiemiddel lijkt een goede leidraad te zijn.1734 Middelen die ingaan tegen 

vaste en stabiele cassatierechtspraak behoren ook tot de categorie die in aanmerking komt 

voor niet-gemotiveerde afdoening.1735 

379. De toepassing van artikel 1014 CPC ontslaat de cassatierechter van de verplichting 

zijn beslissing te motiveren. Dergelijke arrêts de rejet non spécialement motivés bestaan 

uit een enkele regel: “attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à 

l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la 

cassation; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée”.1736 

Deze afwezigheid van motivering wordt gecompenseerd door de communicatie van het 

verslag van de raadsheer-verslaggever aan de partijen.1737 De rechtspraak van het EHRM 

met betrekking tot deze praktijk is evolutief. Aanvankelijk zag het Hof geen graten in dit 

gebrek aan motivering.1738 Nadien nuanceerde het EHRM dat standpunt, door te oordelen 

dat de communicatie van het verslag van de raadsheer-verslaggever beantwoordt aan de 

vereisten van de motiveringsplicht.1739 Wanneer er een discrepantie bestaat tussen dat 

                                                 
1732 Die term bestaat nog steeds in strafzaken, waar artikel 567-1-1 CPP dezelfde bewoordingen omvat als 

artikel 1014 CPC vóór de wijziging in 2014. Zie voor een toepassingsgeval Cass. (FR) 27 februari 2018, nr. 

17-85.710, www.legifrance.gouv.fr. 
1733 Het gaat bv. om middelen die nieuw zijn of feitelijke en rechtsvragen vermengen of zich richten tegen 

overwegingen ten overvloede in de bestreden beslissing. V. VIGNEAU, "Le regime de la non-admission des 

pourvois devant la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2010, (102) 105-107. 
1734 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 656. 
1735 Cfr. Guy Canivet : “Relèvent également de la non-admission les moyens qui contestent des jurisprudences 

totalement et continûment constantes sans qu'aucune considération déterminante ne commande d'évolution 

ou de revirement.” G. CANIVET, "La procédure d'admission des pourvois en cassation. Bilan d'un semestre 

d'application de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire", Recueil Dalloz 2002, (2195) 2197. 
1736 Zie bv. Cass. (FR) 25 oktober 2018, nr. 17-11.248, www.legifrance.gouv.fr.  
1737 F. DESCORPS DECLÈRE, "Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation", Recueil 

Dalloz 2007, (2822) nr. I, B, 2; D. TRICOT, "Le fabuleux destin d'une décision de non-admission ou les 

périls de l'interprétation" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. La création de droit 

jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 466-467.  
1738 EHRM 28 januari 2003, nr. 34763/02, Burg/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int; EHRM 24 juni 2003, nr. 

1814/02, Stepinska/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 17; EHRM 3 november 2009, nr. 8065/04, 

Pages/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. Zie voor een bespreking J.-F. FLAUSS, "La sélection des recours et la 

Convention européenne des droits de l'homme" in S. AMRANI MEKKI en L. CADIET (eds.), La sélection 

des pourvois à la Cour de cassation, Parijs, Economica, 2005, 44-46. 
1739 EHRM 10 mei 2012, nr. 26219/08, Magnin/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 32. 
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verslag en de uiteindelijke beslissing, die op een andere grond dan voorgesteld in het 

verslag besluit tot de niet-gemotiveerde afdoening, uit het EHRM wel kritiek.1740  

Het Hof maakt veel gebruik van de mogelijkheid die artikel 1014 CPC biedt. In 2017 werd 

één op drie civiele zaken ongemotiveerd afgedaan met beroep op deze bepaling.1741 De 

helft van de verwerpingen van het cassatieberoep geschiedt aldus ongemotiveerd. 

6.4.2.6 Drie voorbeelden 

380. Drie voorbeelden geven duiding bij de motivering van de arresten van de Cour de 

cassation. Het eerste arrest, de beslissing van het Hof inzake de affaire Perruche, is 

opgesteld volgens de klassieke motiveringsstijl. Het tweede voorbeeld is één van de eerste 

arresten die in de nieuwe stijl werden opgesteld. Het derde voorbeeld is tot slot volgens het 

Hof een uithangbord van de motivation enrichie, zoals af te leiden valt uit de vermelding 

van het arrest als dusdanig op de website van het Hof.1742 

6.4.2.6.1 Arrest Perruche 

381. Het arrest Perruche van 17 november 20001743 in verband met de wrongful life-

vordering illustreert de traditionele, beknopte motiveringstrant van het Franse cassatiehof. 

Het arrest bestaat uit één lange zin in indirecte stijl. Na een weergave van de inhoud van de 

bestreden beslissing, wordt de fundamentele vraag, nl. of een wrongful life-vordering 

toegelaten is naar Frans recht, bevestigend beantwoord. De cruciale passage van het arrest 

leest als volgt: 

“Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil; 

Attendu que [parafrasering van de bestreden beslissing]; 

Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et 

le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient 

empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin 

d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut 

demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par 

les fautes retenues;” 

Geen enkele motivering schraagt die cruciale overweging. De ethische en maatschappelijke 

vraagstukken die in deze zaak bijzonder zwaarwegend zijn,1744 veegde het cassatiehof 

onder de mat.1745 Overwegingen die dat aspect belichten, komen wel prominent aan bod in 

                                                 
1740 EHRM 9 januari 2014, nr. 71658/10, Viard/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 31-33. 
1741 COUR DE CASSATION, Rapport annuel, 2017, 327. 
1742 Zie www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reflexion_reforme_8630/motivation_ 

enrichie _quelques_illustrations_8204/cas_revirement_36901.html (raadpleging 27 januari 2019). 
1743 Cass. (FR) 17 november 2000, nr. 99-13.701, www.legifrance.gouv.fr. Zie randnr. 115. 
1744 Cfr. raadsheer-verslaggever Pierre Sargos: “Cette discussion est d’une rare difficulté car, au-delà de la 

problématique juridique du lien de causalité entre une faute et un dommage et des querelles théoriques, sinon 

scolastiques, le concernant, se pose la question ontologique de l’être humain et la question éthique de la 

dignité et du respect de la personne humaine.” Verslag P. Sargos bij Cass. (FR) 17 november 2000, nr. 99-

13.701, Bulletin d’information de la Cour de cassation, afl. 526, r. o. 17. 
1745 Nochtans waren het net deze overwegingen die volgens eerste voorzitter Guy Canivet centraal stonden 

bij het vellen van dit arrest. G. CANIVET, "Formal and informal determinative factors in the legitimacy of 
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de andersluidende conclusie van advocaat-generaal Jerry Sainte-Rose en het verslag van 

raadsheer-verslaggever Pierre Sargos.1746 Ook de juridische hangijzers worden in het arrest 

met een pennentrek van de hand gedaan. Het contrast met het arrest van de Nederlandse 

Hoge Raad kan niet groter zijn. Volgens de toenmalige eerste voorzitter van het Hof, Guy 

Canivet, speelden naast de gekende juridische en ethische argumenten, ook 

maatschappelijke overwegingen zoals de responsabilisering van de medische sector en het 

bevorderen van innovaties op het vlak van de detectie van prenatale geboortegebreken, een 

rol in het beraad.1747 In tegenstelling tot het arrest van de Hoge Raad,1748 komen deze niet 

tot uitdrukking in de beslissing. De afwezigheid van de dragende motieven in het eigenlijke 

arrest beoordeelde Canivet als een verzwakking van de legitimiteit ervan.1749  

6.4.2.6.2 Cass. (FR) 22 maart 2016 

382. Het arrest van 22 maart 20161750 is het eerste cassatiearrest waarin het Hof openlijk 

experimenteerde met de motivation enrichie. In dit arrest sloot de commerciële kamer zich 

aan bij de zienswijze van de civiele kamer omtrent het karakter van de nietigheid die aan 

de verkoop van aandelen tegen een te lage waarde kleeft. Het verliet aldus zijn eerdere 

rechtspraak. De raadsheren drukten zich hierbij in volgende termen uit: 

“Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt de dire prescrite l'action 

en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente 

consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant 

fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est une nullité 

absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l'époque de 

l'acte litigieux, trentenaire; que pour déclarer l'action en nullité pour 

indétermination du prix prescrite, la cour d'appel a retenu que l'action pour 

indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la 

protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq 

ans; que ce faisant, elle a violé l'article 1591 et l'article 2262 du code civil 

dans sa rédaction applicable à l'espèce; 

                                                 
judicial decisions: the point of view of the French Court of Cassation" in N. HULS et al. (eds.), The 

Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 127. 
1746 Beide documenten, die elk ongeveer twintig bladzijden tellen, zijn terug te vinden in de Bulletin 

d’information de la Cour de cassation, afl. 526 (zie www.courdecasssation.fr). 
1747 G. CANIVET, "Formal and informal determinative factors in the legitimacy of judicial decisions: the 

point of view of the French Court of Cassation" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' 

Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 127. 
1748 Zie randnr. 358. 
1749 G. CANIVET, "Formal and informal determinative factors in the legitimacy of judicial decisions: the 

point of view of the French Court of Cassation" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' 

Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 127. 

Het kan niet gezegd worden dat deze steriele motivering de oorzaak was van het maatschappelijke protest 

tegen dit arrest. Rationele argumenten kunnen in een ethisch of religieus geladen discussie slechts zelden 

overtuigen. Dat tonen de arresten van het Amerikaanse federale hooggerechtshof aan: de arresten inzake 

abortus werden steeds uitvoerig onderbouwd en rationeel geargumenteerd, maar dat heeft niet tot gevolg 

gehad dat deze rechtspraak op een breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Cfr. H. MUIR WATT, "La 

motivation des arrêts de la Cour de cassation et l’élaboration de la norme" in N. MOLFESSIS (ed.), La Cour 

de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 56-57. 
1750 Cass. (FR) 22 maart 2016, nr. 14-14.218, www.legifrance.gouv.fr. 
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Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente 

consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 

90-21.462); que la solution était affirmée en ces termes par la chambre 

commerciale, financière et économique: "la vente consentie sans prix 

sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément 

essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription 

trentenaire de droit commun" (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. 

n° 226); 

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième 

chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé "qu'un contrat de vente 

conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que 

cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative 

soumise au délai de prescription de cinq ans" (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 

11-21.980); que pour sa part, la première chambre civile énonce que la 

nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt 

particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 

septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216); 

Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position; qu'en effet, c'est non pas 

en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat 

au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou 

général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le 

régime de nullité applicable; 

Attendu qu'en l'espèce, l'action en nullité des cessions de parts conclues 

pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts 

privés des cédants; 

Attendu que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette 

action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par 

cinq ans par application de l'article 1304 du code civil; que le moyen n'est 

pas fondé;” 

Het redactieproces van dit arrest is vernieuwend. De beslissing verwijst uitdrukkelijk naar 

de eerdere relevante rechtspraak en stelt dat het zich aansluit bij de zienswijze van de civiele 

kamer. Het Hof oordeelt daarbij dat enkel de aard van het beschermde belang bepaalt of de 

miskenning van de verplichting behept is met een relatieve dan wel absolute nietigheid. De 

ratio decidendi komt in dit arrest aldus duidelijk naar voren, al gaat het Hof niet zo ver dat 

het uitlegt waarom de regel van de prijszetting slechts het privébelang beschermt.1751 De 

verwijzingen naar de eerdere rechtspraak maken de motivering pedagogischer en 

transparanter.1752 Bovendien verschaft het uitdrukkelijke omgaan onmiddellijk 

                                                 
1751 R. LIBCHABER, "Une motivation en trompe-l'oeil: les cailloux du Petit Poucet", La Semaine Juridique 

2016, afl. 22, (nr. 632) nr. 6. 
1752 Het gebruik van verwijzingen roept evenwel vragen op van een andere orde. Rémy Libchaber plaatst 

enkele vraagtekens bij de verwijzingen in dit arrest: de keuze voor net deze precedenten is volgens hem niet 



309 

 

duidelijkheid, die een rechtsgeleerde interpretatie niet op eenzelfde wijze kan bieden.1753 

De vormgeving behoudt de klassieke indirecte stijl. 

6.4.2.6.3 Cass. (FR) 24 februari 2017  

383. Het derde voorbeeld, een arrest van 24 februari 2017 van de chambre mixte,1754 omvat 

opnieuw een rechtspraakommekeer met betrekking tot het karakter van de nietigheid, deze 

keer met de vormvereisten voor het mandaat van de vastgoedmakelaar tot voorwerp. Waar 

het cassatiehof in het verleden oordeelde dat de miskenning van deze vormvereisten tot een 

absolute nietigheid leidde, besloot het in dit arrest dat die miskenning slechts met een 

relatieve nietigheid wordt gesanctioneerd. De huurder, een derde bij de 

makelaarsovereenkomst, kon er zich dus niet op beroepen. Het Hof motiveert zijn 

beslissing als volgt: 

“Et attendu, d’autre part, qu’il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-

9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le 

mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que 

l’agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre 

chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans 

discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire 

du mandat qui reste en la possession du mandant; que la Cour de cassation 

jugeait jusqu’à présent que ces dispositions, qui sont d’ordre public, sont 

prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie 

qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00.461 ; 3e Civ., 8 

avril 2009, pourvoi n° 07-21.610, Bull. 2009, III, n° 80); 

Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde 

de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée 

a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé; 

Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des 

activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les 

fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, 

réguler la profession d’agent immobilier et protéger sa clientèle; que la loi 

                                                 
altijd even begrijpelijk. In het algemeen vraagt hij zich af op basis van welke criteria het Hof zal kiezen om 

al dan niet naar een precedent te verwijzen, en bovendien welk precedent het daarvoor selecteert: het oudste, 

het recentste, een arrest er ergens tussenin, of alle arresten? Zie R. LIBCHABER, "Une motivation en trompe-

l'oeil: les cailloux du Petit Poucet", La Semaine Juridique 2016, afl. 22, (nr. 632) nrs. 4-5.  

Bovendien doet de keuze van de precedenten in dit arrest uitschijnen dat de commerciële kamer naar het 

voorbeeld van recente omkeringen in de eerste en derde civiele kamer zijn eerdere positie wijzigde. Dat klopt 

in feite niet. De eerdere beslissing van de commerciële kamer van 23 oktober 2007, waarin tot een absolute 

nietigheid werd besloten, volgde op beslissingen van de eerste civiele kamer uit 1999 en derde civiele kamer 

uit 2006 waarin reeds werd beslist dat het hier om een relatieve nietigheid gaat. De commerciële kamer 

besloot in 2007 om die zienswijze niet te volgen en veroorzaakte op die manier een breuk in de 

cassatierechtspraak. De keuze van de precedenten waarnaar het arrest van 22 maart 2016 verwijst, verhult die 

voorgeschiedenis gedeeltelijk. Zie Y.-M. LAITHIER, "Nullité relative pour vil prix: le revirement didactique 

de la chambre commerciale", Revue des contrats 2016, (435) nr. I. 
1753 Y.-M. LAITHIER, "Nullité relative pour vil prix: le revirement didactique de la chambre commerciale", 

Revue des contrats 2016, (435) nr. II. 
1754 Cass. (FR) 24 februari 2017, nr. 15-20.411, www.legifrance.gouv.fr. 
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n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme 

rénové, comme il ressort de son étude d’impact, et la loi n° 2015-990 du 6 

août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques répondent aux mêmes préoccupations; 

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d’un congé pour 

vendre au locataire d’un local à usage d’habitation qui constitue sa 

résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en 

ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d’une notice 

d’information avec le congé; 

Que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-

131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif 

poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit 

respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans 

ses rapports avec le mandataire; 

Que l’existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un 

juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la 

finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 

7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 

juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la 

méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité 

relative;” 

Uit de motivering blijkt waarom het Hof zijn rechtspraak wijzigt. Aanvankelijk werd 

geredeneerd dat de bepalingen van de loi Hoguet het algemeen belang beschermden. Latere 

wetgeving, zoals de wet van 6 juli 1989, beschermde specifiek de belangen van de derde 

bij de makelaarsovereenkomst, zoals de huurder. Gelet op de hervorming van het 

verbintenissenrecht in 2016, waarbij het voordien in de rechtspraak reeds aanvaarde 

onderscheid tussen relatieve en absolute nietigheid gebaseerd op de aard van het 

beschermde belang – algemeen dan wel privaat – werd opgenomen in artikel 1179 C.civ. 

oordeelde het Hof dat de vormvereisten die gelden voor de makelaarsovereenkomst slechts 

een privaat belang beschermen, nl. dat van de contractspartijen. Als gevolg kan de huurder 

zich niet beroepen op vormgebreken in het mandaat.  

Het arrest bevat weliswaar al deze fundamenten van de beslissing, maar enkel de lectuur 

van de externe informatiebronnen laat toe om alles aan elkaar te knopen. Zo maakt het 

arrest niet duidelijk dat de genoemde wetten van 2014 en 2015 de regels voor 

vastgoedmakelaars hebben verscherpt en tucht- en strafrechtelijke sancties hebben 

voorzien, waardoor één van de doelstellingen van de loi Hoguet, nl. om deze markt te 

reguleren, nu op een andere manier wordt bereikt dan door een absolute nietigheid te 

verbinden aan de bepalingen ervan. Dit arrest, samen met een informatieve nota, de 

conclusie van de advocaat-generaal en het rapport van de raadsheer-verslaggever, figureert 

op de website van het Franse cassatiehof als voorbeeld van de wijze waarop het Hof met 
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gebruik van een motivation enrichie zijn koers wijzigt.1755 Die nieuwe motiveringsstijl 

heeft ontegensprekelijk het voordeel van de duidelijkheid en de transparantie. De 

argumenten die een rol hebben gespeeld in de besluitvorming, geeft het Hof duidelijk weer, 

maar de motivering blijft beknopt in die zin dat het eigenlijke redeneerproces (op basis van 

die argumenten), achterwege blijft. Voor een goed begrip van de cassatierechtspraak is het 

dus nog steeds vereist dat de lezer zich tot de voorbereidende werkzaamheden van het arrest 

wendt. 

6.4.3 Synthese 

384. Het is duidelijk dat de Hoge Raad zich bewust is van zijn rechtsvormende taak. Dat 

blijkt niet alleen uit zijn rechtspraak, waarin hij op de inhoud van die taak ingaat,1756 maar 

ook uit de manier waarop hij zijn arresten motiveert. De Hoge Raad erkent dat zijn arresten 

problemen uit de praktijk kunnen oplossen en vult zijn motivering soms ook in met dat doel 

voor ogen. Die proactieve rechtsvorming en de motiveringswijze van de arresten zijn 

belangrijke verschillen tussen het Nederlandse en Franse cassatiehof. 

De Hoge Raad beroept zich op zijn rechtsvormende en unificerende taak om ook buiten de 

lijnen van een cassatiemiddel te kleuren. In die gevallen is de motivering een manier om 

aan rechtsvorming te doen. De Hoge Raad zal uiteraard – in civiele zaken – niet vernietigen 

buiten het kader van de cassatiemiddelen.1757 Wel zal hij in zijn arrest ruimer motiveren 

dan wat noodzakelijk is om over die cassatiemiddelen te beslissen. De Hoge Raad doet dit 

om zijn eerdere rechtspraak te verduidelijken, samen te vatten, de temporele werking van 

een beslissing in te perken of om op zijn eerdere rechtspraak terug te komen. Dit maakt 

duidelijk dat de Hoge Raad – wanneer hij daartoe een kans ziet en een noodzaak ontwaart 

– probleemgericht eerder dan middelgericht denkt.1758 In Frankrijk wordt daarentegen 

vastgehouden aan het principe van de loutere beantwoording van het middel. De vereiste 

van een aangebrachte, goed geformuleerde en relevante rechtsvraag beperkt de 

rechtsvormende rol van het Franse cassatiehof.1759 De Cour de cassation neemt daardoor 

een meer passieve en afwachtende houding aan op het vlak van rechtsvorming. Bertrand 

Louvel wees hierop,1760 maar de geformuleerde hervormingsvoorstellen raken dit 

onderwerp niet aan.  

                                                 
1755 www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reflexion_reforme_8630/motivation_ 

enrichie_ quelques_illustrations_8204/cas_revirement_36901.html (raadpleging 28 januari 2019). 
1756 Zie randnrs. 104 e.v. 
1757 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 82-83.  
1758 Cfr. R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof 

van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 165-167. Voor Frankrijk, zie het voorstel 

van Xavier Henry X. HENRY, "La motivation des arrêts et la technique du moyen. Propositions de réforme", 

La Semaine Juridique 2010, (2125) 2127-2129. 
1759 Cfr. F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 206. 
1760 “La règle inhérente à la technique de cassation: « répondre au moyen, tout le moyen, rien que le moyen 

», a été parfois considérée comme trop réductrice au regard de la nécessité de mieux expliquer la solution 

retenue, dans le but de prévenir les résistances des juges du fond. On l’a critiquée aussi comme la cause des 

occasions perdues de prévenir les contentieux en profitant d’un pourvoi pour élargir le périmètre de la 

réponse juridique de la Cour régulatrice. Ces questions ne pourront pas rester étrangères à vos travaux.” B. 

LOUVEL, Discours prononcé en ouverture des travaux de la commission de réflexion dédiés à la motivation, 

onuitg., 2015, www.courdecassation.fr/IMG/20150914_ouverture_travaux_motiv.pdf, 4. 
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De meer open stijl van de Nederlandse Hoge Raad komt ook op andere manieren tot 

uitdrukking. Zo schrikt hij er niet voor terug om zijn rechtspraak algemene geldingskracht 

te geven.1761 Velt hij dan geen arrêts de règlement, die ook in Nederland verboden zijn?1762 

Willibrord Davids, gewezen president van de Hoge Raad, gaf toe dat de Hoge Raad soms 

arrêts de règlement velt, wanneer daartoe een nood wordt gevoeld.1763 In Frankrijk wordt 

daarentegen strikter vastgehouden aan het principiële verbod, door de abstracte regels 

doorgaans slechts zo ruim te verwoorden als noodzakelijk voor de toepassing ervan op het 

concrete geschil.1764 

Het culminatiepunt van de autonome rechtsvinding zijn de arresten waarin de Hoge Raad 

een overzicht geeft van de stand van de rechtspraak in een bepaald rechtsdomein. Bij die 

arresten verlaten de raadsheren even de rechterstoel en schrijven ze een arrest zoals een 

docent de universiteitsbanken toespreekt. De Hoge Raad treedt hierbij ongetwijfeld op als 

een academische instelling.1765 Die samenvatting heeft immers vooral een 

geschiloverstijgende waarde. In Frankrijk wordt daarentegen vaak voorgehouden dat de 

Cour de cassation geen academische instelling is of mag zijn.1766 Dat geldt ook in 

België.1767 Uit deze overzichtsarresten blijkt ook dat de Hoge Raad soms schrijft voor een 

breed publiek. In Frankrijk, maar ook in België, is de cassatierechtspraak vaker een 

                                                 
1761 Cfr. het arrest van 19 december 2008: “[…] zal de Hoge Raad bij het bieden van compensatie voor de 

hieruit voortvloeiende schending van artikel 6 van het EVRM voortaan de hierna onder 4.2 te vermelden 

uitgangspunten hanteren.” Hoge Raad (NL) 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0191, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 4.1. 

Zie ook het arrest van 22 december 2015: “Met het oog daarop gaat de Hoge Raad voortaan ervan uit dat een 

aangehouden verdachte het recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens zijn verhoor door de politie, 

behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken.” Hoge Raad (NL) 22 december 

2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, www.rechtspraak.nl, r.o. 6.3. 
1762 Artikel 12 wet algemene bepalingen. 
1763 W. DAVIDS, "Judicial Reasoning and Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in N. HULS et al. (eds.), 

The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 224. 

Zie ook P. MEVIS, "The Perspective of the Annotator: Some Observations about the Organization and Format 

of the Judgments and Decisions of the Criminal Division of the Supreme Court of the Netherlands, and the 

Role of the Annotator" in N. HULS, M. ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' 

Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 238. 
1764 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 114. Cfr. Ernest Faye: “D'ailleurs, la Cour 

évite habituellement de poser des principes trop généraux, dont elle ne trouve pas la formule dans la loi elle-

même, et elle se borne à donner la raison de maintenir ou de casser l'arrêt, sans s'expliquer sur ce qui n'est 

pas rigoureusement nécessaire à la solution.” E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 12. 
1765 Volgens Vranken treedt de Hoge Raad bij een overzichtsarrest op als een docent. J. VRANKEN, Mr. C. 

Asser's inleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel***, Zwolle, Tjeenk 

Willink, 1995, 111. 
1766 N. FRICERO, "Evolutie van de functies van het Franse Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. 

(eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 42. 
1767 Zie Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, concl. P. Leclercq, 64; L. CORNIL, "La Cour de cassation: 

considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 1950, (489) 493; C. PARMENTIER, "Interpretation 

of laws by Supreme Courts: implementation and scope" in X (ed.), The competences of supreme courts, 

Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 80. Zie voor Nederland W. ASSER, "Cassatie in civiele zaken 

(Nederlands recht)" in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN 

BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, 

BJU, 2007, 225. 
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discussie tussen de raadsheren en de cassatieadvocaten, met de bestreden beslissing tot 

voorwerp.1768  

Een ander verschil is gelegen in de wijze van motivering. In het algemeen motiveert de 

Hoge Raad veel opener en minder sober dan zijn Franse evenknie.1769 De motivering 

geschiedt in Nederland aanzienlijk autonomer dan in Frankrijk, alhoewel de nieuwe 

motivation enrichie verwijzingen naar de eigen rechtspraak en de meer uitvoerige 

motivering van interpretatieve keuzes vooropstelt. Het weergeven van extra-juridische 

argumenten maakt geen deel uit van de hervormingsplannen van de Cour de cassation, 

alhoewel de eerste voorzitter hier wel op had gehint.1770 Met de beslissing om vanaf 1 

oktober 2019 een nieuwe motiveringsstijl te hanteren, haalt de Cour de cassation de 

achterstand ten opzichte van het Belgische cassatiehof op het vlak van de stijl en structuur 

van de arresten in, en neemt het zelfs een voorsprong omdat het minder beknopt en minder 

apodictisch zal motiveren.  

6.5 Besluit 

385. Hoe verhoudt het Belgische Hof van Cassatie zich op het vlak van de motivering van 

zijn arresten tot zijn Nederlandse en Franse evenknieën? Het valt in de eerste plaats op dat 

de Belgische motiveringsstijl het dichtst aanleunt bij de klassieke Franse stijl, al werden de 

schrijfstijl en structuur reeds gemoderniseerd en is de motivering ook minder beknopt.1771 

De aanpassingen die de Franse hervormingsplannen beloven, zullen de achterstand ten 

opzichte van België wegwerken. Ook het Belgische Hof van Cassatie vertoont recent een 

evolutie op het vlak van de motivering.1772 Deze evolutie is echter niet het gevolg van een 

weldoordacht hervormingsplan zoals in Frankrijk, maar hangt af van het initiatief en de 

durf van enkele raadsheren om het klassieke paradigma in vraag te stellen. Bovendien gaat 

                                                 
1768 Volgens Adolphe Touffait is het mooiste compliment dat iemand aan een cassatierechter kan geven dat 

hij de cassatietechniek perfect beheerst. A. TOUFFAIT, "Conclusions d'un practicien", Revue internationale 

de droit comparé 1978, (473) 484. Zie ook M. LASSER, Judicial Deliberations: a comparative analysis of 

judicial transparency and legitimacy, Oxford, OUP, 2004, 192, 323-325. 
1769 K. LOONSTRA en J. QUIST, "The Dutch Supreme Court versus the Lower Courts: Summary Dismissal 

and the Catalogue of Viewpoints" in N. HULS, M. ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of 

Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 344. 
1770 “On attend en particulier de cette motivation développée qu’elle explique mieux ce qu’est la part du 

raisonnement proprement juridique entrant dans la décision et celle du raisonnement sur les incidences 

sociales qui peuvent en résulter. En effet, aujourd’hui, le juge ne peut se dispenser d’opérer son choix entre 

les diverses interprétations possibles du droit sans envisager, au terme d’une approche pluridisciplinaire, 

l’ensemble des impacts de sa décision.” B. LOUVEL, La Cour de cassation face aux défis du XXIe siècle, 

onuitg., 2015, www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/discours_2202 

/premier_president_7084/discours_2015_7547/face_defis_31435.html, 11. 
1771 Frankrijk, net als Nederland, beschikt wel over de mogelijkheid om een cassatiemiddel niet te 

beantwoorden. Het Belgische Hof van Cassatie kan dat niet. Wetsvoorstellen die een gelijkaardig 

mechanisme in het leven wilden roepen, zijn nooit meer dan voorstellen geworden. Zie wetsvoorstel (A. 

BORGNINON) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van 

sommige cassatieberoepen, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 51-1569/1; wetsvoorstel (M. TAELMAN en P. 

VANKRUNKELSVEN) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van 

sommige cassatieberoepen, Parl. St. Senaat 2007-08, nr. 4-639/1. In de praktijk vervullen praetoriaanse 

formules evenwel eenzelfde rol.  
1772 Zie randnr. 170.  
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die evolutie nog niet zover dat het Hof naar de eigen arresten verwijst in de motivering van 

zijn beslissing. 

De bezwaren die werden geuit tegen de heteronome motivering van de Belgische 

cassatiearresten en de nadelen die werden geïdentificeerd met betrekking tot de alternatieve 

motiveringskanalen (conclusie, jaarverslag en annotatie), gelden in mindere mate voor 

Frankrijk en helemaal niet voor Nederland. In Frankrijk worden bij belangrijke beslissingen 

de conclusie van de advocaat-generaal en soms ook het verslag van de raadsheer-

verslaggever gepubliceerd.1773 In Nederland concluderen de advocaten-generaal steeds 

schriftelijk en worden die conclusies ook altijd gepubliceerd.1774 Die conclusie wordt zelfs 

gepubliceerd vooraleer de beslissing wordt gewezen, wat de rechtsleer de mogelijkheid 

geeft om erop te reageren vooraleer de Hoge Raad uitspraak doet.1775 Die algemene 

publicatie van de conclusie is noch in België noch in Frankrijk het geval.  

De discursieve bifurcatie is in Nederland ook veel minder uitgesproken dan in Frankrijk of 

België. De conclusie heeft vergeleken met een arrest van de Hoge Raad weliswaar een 

persoonlijkere stijl en redeneert meer dan te poneren,1776 maar een arrest geeft wel duidelijk 

de bronnen aan waarop het steunt: wetgeving, parlementaire voorbereiding, 

(supranationale) rechtspraak, buitenlands recht en literatuur.1777 In Frankrijk en België 

verschilt niet alleen de stijl tussen arrest en conclusie aanzienlijk, maar is er ook een 

verschil tussen de autonome motivering van de conclusie en de heteronome motivering van 

de arresten. In Nederland klagen annotatoren daarom soms dat ze nog maar weinig toe te 

voegen hebben aan een beslissing van de Hoge Raad.1778 In Frankrijk en België laat het 

cassatiehof daarentegen zowat alles over aan de annotatoren. Soetaert’s retorische vraag, 

“is een cassatiearrest leesbaar?”,1779 kan dus geherformuleerd worden: is een cassatiearrest 

bruikbaar? Het antwoord luidt dat dit in Nederland alleszins meer het geval is dan in België. 

De motivering van de Hoge Raad is immers waarachtiger, aangezien hij alle bronnen 

vermeldt waarop de beslissing gebaseerd is. Bovendien verwijst de Hoge Raad naar zijn 

eerdere beslissingen en gaat hij ermee in gesprek. De enkele lectuur van de beslissing laat 

                                                 
1773 Zij het enkel voor de arresten van de assemblée plénière en de chambre mixte. Bij de avis was dit tot 2017 

de algemene praktijk, maar sindsdien geschiedt de publicatie van die voorbereidende documenten nog slechts 

bij een kleine minderheid van de beslissingen. 
1774 J. FRANCKX, "Motivering van de conclusie OM bij de Hoge Raad" in X (ed.), Gemotiveerd gehuldigd. 

Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 122-123; P. 

BOVEND'EERT, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Deventer, Kluwer, 2013, 100. Alleen in 

fiscale zaken heeft het parket bij de Hoge Raad de mogelijkheid om niet te concluderen. Zie randnr. 356, 

voetnoot 1608.  
1775 Die commentaar op de conclusie neemt de Hoge Raad mee in zijn beraad. Die vroegtijdige publicatie is 

een relatief recent verschijnsel, maar werd reeds geruime tijd in de Nederlandse rechtsleer verdedigd. Zie 

H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, "Publiceer conclusies parket Hoge Raad en wel meteen!", Nederlands 

Juristenblad 2006, (1628) 1628-1630. 
1776 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 82-83. 
1777 Met dat verschil dat de advocaat-generaal rechtswetenschappers bij naam noemt, terwijl de Hoge Raad 

verwijst naar de literatuur als geheel als toto pro pars. Zie randnr. 348. 
1778 W. DAVIDS, "Judicial Reasoning and Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in N. HULS et al. (eds.), 

The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 225. 
1779 R. SOETAERT, "Is een cassatiearrest leesbaar?", Rechtskundig Weekblad 1978-79, (2609) 2609. 
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dus, meer dan in België het geval is, toe om de precieze betekenis en draagwijdte ervan in 

te schatten.  

Het is niet zo dat in Nederland de raadsheren van de Hoge Raad al hun redenen weergeven 

en hun diepste zielenroerselen in hun beslissingen gieten. Ongetwijfeld weerhoudt de Hoge 

Raad er zich van om steeds alle redenen weer te geven. Elke rechterlijke beslissing, zowel 

in de continentale als in de Angelsaksische rechtswereld, is een a posteriori rechtvaardiging 

van een eerder bereikte conclusie opgebouwd uit motiveringselementen die binnen het 

juridische systeem en dus door de juridische gemeenschap als geldig worden beschouwd. 

De motivering is dus meer de rationalisering van een beslissing dan een getrouwe weergave 

van de redenen die tot de beslissing hebben geleid. Dat is in Nederland niet anders. Zo 

worden ook de alternatieven voor een oplossing bijna altijd uit de motivering geweerd, 

terwijl die tijdens het beraad wellicht vaak wel besproken maar weerlegd worden. Lectuur 

van de conclusie van de advocaat-generaal blijft daarom aangeraden. Toch zijn de arresten 

van de Hoge Raad beter gemotiveerd dan de Franse of Belgische cassatiearresten, omdat 

de Hoge Raad de lezer deelachtig maakt aan de bouwstenen van die rationalisering. Hij kan 

vaststellen op welke basis de Hoge Raad een regel poneert. Dat maakt de beslissing 

waarachtiger.1780 De Nederlandse cassatierechter beperkt zich in zijn beslissing niet 

artificieel tot de enkele bronnen die een uitvloeisel zijn van de wet. Die laatste werkwijze 

is niet alleen anachronistisch, ze getuigt ook van een ontkenning van de normativiteit van 

de eigen rechtspraak, wat schadelijke gevolgen heeft. De Hoge Raad voert transparantie 

hoog in het vaandel.1781 Dankzij die transparante houding kan hij wellicht ook openlijker 

aan rechtsvorming doen. Openheid en transparantie legitimeren immers die 

rechtsvorming.1782 

Het is opvallend dat zowel in Nederland, Frankrijk, maar ook België hervormingen van de 

motiveringsstijl ingang vonden bij arresten waarbij het cassatiehof zijn rechtspraak 

wijzigde. In Nederland brak met het Stierkalfarrest en het arrest Boon/van Loon een nieuwe 

periode van motivering aan. In Frankrijk werd voor het eerst geëxperimenteerd met de 

motivation enrichie bij omkeringen. In België verwees het Hof tweemaal naar eerdere 

rechtspraak wanneer het omging en erkende het de rechtsvormende kracht van zijn 

rechtspraak wanneer het in twee arresten aangaf op zijn eerdere rechtspraak terug te komen. 

                                                 
1780 Cfr. Rombach, die in zijn annotatie van het Stierkalfarrest spreekt van een grotere “motiveer-

waarachtigheid”. J. ROMBACH, "Hoge Raad 7 maart 1980: de Hoge Raad citeert het ontwerp BW en gaat 

openlijk om", Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 1980, (813) 827.  
1781 W. DAVIDS, "Judicial Reasoning and Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in N. HULS et al. (eds.), 

The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 225. 

Een voorbeeld daarvan is dat Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, onlangs een boek schreef, getiteld 

De kleine Hoge Raad voor dummies, als onderdeel van de bekende serie instructieboeken. M. FETERIS, De 

kleine Hoge Raad voor Dummies, Amersfoort, BBNC, 2018. Een ander voorbeeld zijn de jaarlijkse 

bijeenkomsten van de Hoge Raad waarbij externe referenten hun visie geven over het “beste” en “slechtste” 

arrest van het afgelopen jaar. M. FETERIS, "Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever", RegelMaat 2018, 

(349) 352. Die transparantie zet zich ook door op het vlak van de rekrutering van nieuwe raadsheren: daarvoor 

doet de Hoge Raad een oproep tot kandidaatstelling via juridische tijdschriften en op het internet. De Hoge 

Raad rekruteert veel ruimer dan louter binnen de magistratuur. W. DAVIDS, "Judicial Reasoning and 

Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: 

Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 225. 
1782 Zie randnrs. 469 e.v. 
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Tot een temporele afbakening van een nieuwe interpretatie is het in België nog niet 

gekomen, maar de eerste stappen in die richting zijn gezet. Deze evoluties kwamen steeds 

vanuit het cassatiehof zelf en waren niet het gevolg van een wijziging aan het wettelijke 

kader.1783 Het Hof van Cassatie heeft dus zelf de sleutel in handen om de motivering van 

zijn beslissingen anders in te vullen. Dat niet doen, is dus een bewuste keuze, of getuigt 

van een gebrek aan durf of verbeeldingskracht.1784 

  

                                                 
1783 Cfr. P. MEVIS, "The Perspective of the Annotator: Some Observations about the Organization and 

Format of the Judgments and Decisions of the Criminal Division of the Supreme Court of the Netherlands, 

and the Role of the Annotator" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial 

Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 236-237. 
1784 Als het Hof niet uit eigen beweging hervormt, is het wellicht wachten op een arrest van het EHRM dat 

België veroordeelt omdat het Hof van Cassatie bv. zijn omkeringen niet motiveert, zoals het Anatovski arrest 

oplegt. 
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HOOFDSTUK 7 DOELMATIGE RECHTSVORMING: CASSATIE IN HET BELANG 

VAN DE WET EN DE PREJUDICIËLE PROCEDURE 
 

7.1 Inleiding 

386. Via een cassatieberoep legt de rechtzoekende een in laatste aanleg gewezen beslissing 

ter controle van de legaliteit voor aan het Hof. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de 

oorspronkelijke taak van het Hof, namelijk de controle op de naleving van de wet door de 

bodemrechters. Dergelijke controle kan alleen post hoc plaatsvinden en heeft dus slechts 

zin wanneer de feitenrechter zijn rechtsmacht op het betwiste punt heeft uitgeput.  

In hoofdstuk 2 werd gewezen op de rol van de procespartij als motor van de 

cassatieprocedure.1785 Het privaat belang dat de rechtzoekende heeft in een herbeoordeling 

van zijn vordering door de verwijzingsrechter, stelt de cassatieprocedure ten dienste van 

het algemene belang in een wetsconforme rechtspraak.1786 Die werkwijze herbergt nadelen. 

Het optreden van het Hof van Cassatie wordt afhankelijk gemaakt van een privaat initiatief, 

zowel op het vlak van het instellen van een cassatieberoep als wat betreft de formulering 

van de cassatiemiddelen. De bereidheid om in cassatie te gaan hangt af van de financiële 

draagkracht van de procespartij en zijn wil om nog enkele jaren verder te procederen.1787 

Die afhankelijkheid kan verhinderen dat het Hof toekomt aan zijn opdracht van 

rechtsontwikkeling en rechtsuniformisering.1788 Ze kan er ook voor zorgen dat de 

cassatierechtspraak fragmentarisch wordt. Ook in Nederland, waar de Hoge Raad zich wat 

de motivering van zijn beslissingen minder gebonden acht door de cassatiemiddelen, blijft 

de rechtsvormende rol van de cassatierechter beknot omdat hij niet kan kiezen welke zaken 

worden voorgelegd.1789  

387. De afhankelijkheid van een aangebrachte zaak is inherent aan de rechterlijke 

rechtsvorming.1790 Het vermijdt een gouvernement des juges. De noodzaak van een saisine 

om zich uit te spreken, legitimeert die rechtsvorming.1791 Het reguliere cassatieberoep kan 

evenwel worden aangevuld met andere vattingswijzen die eerder gericht zijn op de publieke 

taken van het Hof dan op zijn rechtsbeschermingstaak. Daarbij valt in de eerste plaats te 

denken aan de cassatieprocedure in het belang van de wet. Rechtseenheid en 

rechtsontwikkeling staan in deze procedure centraal.1792 De mogelijkheid van een 

                                                 
1785 Zie randnrs. 87 e.v. 
1786 Cfr. J. JOLOWICZ, On civil procedure, Cambridge, CUP, 2000, 306. 
1787 W. ASSER et al., Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk 

procesrecht, Den Haag, BJU, 2003, 219. 
1788 Cfr. X. HENRY, "La motivation des arrêts et la technique du moyen. Propositions de réforme", La 

Semaine Juridique 2010, (2125) 2127. 
1789 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 63. 
1790 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 17. 
1791 M. KÖHNE, "Informatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus curiae" in W. 

KEUKENS en M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van 

de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 159; W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 

18. 
1792 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 137. Voor rechtsbescherming is er zelfs geen 

ruimte, omdat een cassatie op een vordering in het belang van de wet niet kan raken aan de bestaande 

rechtsverhoudingen tussen de procespartijen. 
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prejudiciële vraagstelling van een feitenrechter aan de cassatierechter dient hetzelfde doel. 

In deze procedures ontbreekt de ruis die vaak op een door de rechtzoekende ingesteld 

cassatieberoep zit. Deze bieden daarom meer mogelijkheid om op een doelmatige wijze 

aan rechtsvorming te doen. 

Zowel het cassatieberoep in het belang van de wet als de mogelijkheid tot prejudiciële 

vraagstelling aan de cassatierechter bestaan in Frankrijk, Nederland en België. In elk land 

krijgen deze procedures een andere invulling. Vooral in België blijven ze onderbenut. Met 

het oog op het formuleren van hervormingsvoorstellen, worden zowel de Belgische als deze 

buitenlandse procedures onder de loep genomen. Daarbij komt eerst de cassatieprocedure 

in het belang van de wet aan bod (7.2), gevolgd door de mogelijkheid tot prejudiciële 

vraagstelling (7.3). 

7.2 Cassatie in het belang van de wet 

388. Het cassatieberoep in het belang van de wet is de oudste wijze om aan de beperkingen 

van een door procespartijen ingesteld cassatieberoep te ontsnappen. Het laat toe om 

beslissingen die strijdig zijn met de wet uit de rechtsorde te halen, zelfs wanneer partijen 

dat niet wensen of daartoe geen stappen ondernemen. Deze rechtsfiguur dient dus het 

algemeen belang van een wetsconforme rechtsbedeling.1793 Het bestaan van deze procedure 

bevestigt de normatieve draagwijdte van de cassatierechtspraak. Het veronderstelt dat een 

cassatiearrest gezaghebbend is en in de regel gevolgd wordt door de juridische praktijk. In 

het omgekeerde geval heeft die procedure immers geen enkele meerwaarde. De principes 

van de cassatieprocedure in het belang van de wet zijn gemeen in België en zijn zuider- en 

noorderbuur. In de toepassingsmodaliteiten ervan schuilen evenwel belangrijke verschillen. 

Eerst komt de cassatieprocedure in het belang van de wet in Frankrijk aan de beurt (7.2.1), 

gevolgd door Nederland (7.2.2) en tot slot België (7.2.3). 

7.2.1 Frankrijk 

389. Net als zijn Belgische evenknie, kan de procureur-generaal bij de Franse Cour de 

cassation een cassatieberoep instellen tegen de rechterlijke beslissingen die strijdig zijn 

met de wet, wanneer partijen dit nalaten of wanneer zij die beslissing reeds hebben 

uitgevoerd. De relevante wetsbepaling in civiele zaken, die sinds 17901794 quasi geen 

betekenisvolle tekstuele wijzigingen onderging, is terug te vinden in artikel 17 van de wet 

van 3 juli 1967.1795 De tegenhanger in strafzaken is te vinden in artikel 621 CPP. In civiele 

zaken is het niet vereist dat de beslissing in laatste aanleg is gewezen. Die voorwaarde werd 

in 1967 afgeschaft. In strafzaken blijft die vereiste bestaan. De partijen in de bestreden 

beslissing kunnen geen enkel voordeel halen uit een cassatie in het belang van de wet. 

 

                                                 
1793 Cfr. Jean-Joseph Raikem: “Mais, lors même que les parties ne réclament pas, l’intérêt public s’oppose à 

ce qu’on laisse subsister un arrêt ou un jugement contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans 

lequel le juge aurait excédé ses pouvoirs. Après l’expiration des délais, le procureur-général peut en 

poursuivre la cassation dans l’intérêt de la loi.” J.-J. RAIKEM, Rapport sur l'organisation judiciaire, 

Brussel, Imprimerie du Moniteur belge, 1831, 19-20. 
1794 Artikel 25 van het decreet van 27 november 1790. 
1795 Wet nr. 67-523 van 3 juli 1967 relative à la Cour de cassation, JORF 4 juli 1967, 6651. 
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390. Artikel 639-1 CPC, ingevoerd door het decreet van 6 november 2014,1796 stipuleert 

enkele toepassingsvoorwaarden voor de uitoefening van het civiele cassatieberoep in het 

belang van de wet. Deze bepaling preciseert dat het cassatieberoep slechts kan worden 

uitgeoefend tegen in kracht van gewijsde getreden beslissingen. Dit cassatieberoep staat 

open wanneer de partijen geen rechtsmiddel meer kunnen aanwenden tegen de beslissing, 

of wanneer zij erin hebben berust of de beslissing hebben uitgevoerd.1797 Deze 

wetsbepaling voegt een belangrijke beperking toe aan het instellen van dit rechtsmiddel: 

het kan slechts worden uitgeoefend binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de 

uitspraak van de beslissing. In dat licht is het belangrijk aan te stippen dat de procureur-

generaal zelf de mogelijkheid kan scheppen om dit rechtsmiddel uit te oefenen. Hij kan 

namelijk het openbaar ministerie bij het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen, 

uitnodigen om die ter kennis te brengen van de partijen. Die kennisgeving doet de termijn 

lopen om een rechtsmiddel aan te wenden. Indien het Hof de bestreden beslissing vernietigt, 

blijft die beslissing gevolg ressorteren voor de partijen (artikel 639-2 CPC). Sinds het 

decreet van 6 november 2014 worden die partijen evenwel uitgenodigd om schriftelijke 

opmerkingen te formuleren op de vordering van de procureur-generaal, waarvoor ze twee 

maanden de tijd krijgen. De bijstand door een advocaat bij het Hof is hiervoor niet verplicht 

(artikel 639-1 CPC). Het valt niet in te zien waarom de partijen dit zouden doen, tenzij het 

repeat players zijn die een voor hen gunstig precedent willen bevestigd zien of net creëren. 

391. Het gebruik van het cassatieberoep in het belang van de wet dient een doctrinair doel. 

Het is een “mesure prise pour le maintien des principes, pour l’intérêt des règles et pour 

leur observation dans l’avenir.”1798 Het belet dat een foutieve rechtspraak ingang kan 

vinden.1799 Het arrest van 31 mei 1999 in verband met de onwettigheid van 

draagmoederschap toont dit aan. Het cassatiearrest, gewezen door de assemblée plénière, 

vernietigde op vordering van de procureur-generaal een arrest van het Parijse hof van 

beroep dat de volle adoptie door de wensmoeder van een via een draagmoeder ter wereld 

gekomen kind aanvaardde, wegens schending van het principe van de onbeschikbaarheid 

van het menselijke lichaam.1800 Met zijn vordering hoopte de procureur-generaal een einde 

te stellen aan de divergerende rechtspraak over dit maatschappelijke vraagstuk. In deze 

procedure nodigde het Hof, voor het eerst, een amicus curiae uit om bijkomende 

inlichtingen te verschaffen.1801 De procureur-generaal maakt bijzonder weinig toepassing 

van de mogelijkheid om een cassatieberoep in het belang van de wet in te stellen. Pascale 

Deumier stelde in 2015 vast dat er sinds 1972 slechts twaalf procedures zijn geweest.1802 

                                                 
1796 Decreet nr. 2014-1338 van 6 november 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de 

cassation, JORF 8 november 2014. 
1797 Het is wel vereist dat deze uitvoering berusting impliceert. De procureur-generaal kan ook cassatieberoep 

instellen in het belang van de wet nadat een particulier cassatieberoep faalde. J. BORÉ en L. BORÉ, La 

cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 754-755. 
1798 A.-P. TARBÉ, Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 73. In dezelfde 

zin E. CHÉNON, Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 111.  
1799 E. FAYE, La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 459. 
1800 Cass. (FR) 31 mei 1991, nr. 90-20.105, www.legifrance.gouv.fr. 
1801 Zie hieromtrent randnr. 533 
1802 P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. DRAGO 

et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 88. Vroeger kwam 

een cassatieberoep in het belang van de wet veel vaker voor. In 1792 waren van de 67 gevelde cassatiearresten 
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Dat is vooral te wijten aan de praktische onmogelijkheid voor het parket bij het Hof om 

kennis te nemen van alle gewezen rechterlijke beslissingen, laat staan er een preliminaire 

wettigheidstoets op uit te voeren.1803 

7.2.2 Nederland 

392. Het cassatieberoep in het belang van de wet wordt in Nederland geregeld door artikel 

78 RO en artikel 456 van het wetboek van strafvordering. De procureur-generaal bij de 

Hoge Raad kan het cassatieberoep in het belang van de wet slechts instellen wanneer de 

partijen de beslissing niet langer kunnen bestrijden door het aanwenden van een gewoon 

rechtsmiddel.1804 Elke handeling of beslissing van een feitenrechter kan via dit 

cassatieberoep worden aangevochten, zo bv. de benoeming van een bewindvoerder, het 

huiszoekingsbevel, etc.1805 Het is niet vereist dat de beslissing in laatste aanleg werd 

gewezen.1806 De Hoge Raad weet zich beperkt tot de gronden waarop de procureur-generaal 

de vernietiging vordert en kan dus ook in deze procedure niet ambtshalve casseren.1807 

393. Bij een cassatieprocedure in het belang van de wet komen de oorspronkelijke partijen 

niet tussen. Daan Asser vergelijkt die procedure wegens die afwezigheid van tegenspraak 

treffend met droogzwemmen.1808 In een procedure uit 2007 kwamen evenwel uit eigen 

beweging twee cassatieadvocaten tussen, die met een schrijven reageerden op het 

cassatieverzoek van de procureur-generaal. Die laatste heeft nadien zijn cassatieverzoek 

verder toegelicht.1809 In een andere procedure reageerden de partijen op het 

cassatieverzoek.1810 Voor die praktijk bestond geen wettelijke basis. Ook de rechtsleer 

reageert soms op een cassatieverzoek in het belang van de wet.1811 Sinds een arrest van 6 

juni 2014 kunnen derden ook officieel tussenkomen bij een cassatie in het belang van de 

wet.1812 Op die manier kunnen de oorspronkelijke partijen, maar ook anderen, gehoord 

worden. De website van de Hoge Raad wijst op een ingestelde vordering in het belang van 

de wet en nodigt uit om daarop te reageren.1813 

                                                 
37 ingesteld door de commissaris van de Koning bij het cassatietribunaal (de voorloper van de procureur-

generaal). Zie het overzicht in J. MAVIDAL en E. LAURENT, Archives parlementaires de 1787 à 1860: 

recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

XLIII, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1893, 222 e.v. 
1803 Cfr. J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 751. 
1804 Gewone rechtsmiddelen naar Nederlands recht zijn verzet, hoger beroep en cassatieberoep. Naar Belgisch 

en Frans recht is het cassatieberoep daarentegen een buitengewoon rechtsmiddel. 
1805 Zie voor een bespreking W. DEN HARTOG JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda 

Quint, 1994, 176-177, 186-187. Zie ook M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, 

Kluwer, 2014, 468. 
1806 Tot 1935 was dit wel een vereiste. Deze werd geschrapt door de wet van 29 november 1935, Stb. 685. 
1807 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 471. 
1808 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 138. 
1809 Hoge Raad (NL) 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AV7405, www.rechtspraak.nl, r.o. 2. 
1810 Hoge Raad (NL) 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3523, www.rechtspraak.nl, r.o. 2. 
1811 Cfr. het “verweerschrift in het belang van de wet” waarin de auteur ingaat op de argumenten van de 

advocaat-generaal, als een processtuk opgesteld en gepubliceerd in een vakblad. G. DE BONT, 

"Verweerschrift in het belang der wet", Weekblad voor fiscaal recht 2007, (875) 875 e.v. 
1812 Hoge Raad (NL) 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, www.rechtspraak.nl. De Hoge Raad paste naar 

analogie de wetsbepaling in verband met de tussenkomst van derden in de prejudiciële procedure toe op de 

cassatieprocedure in het belang der wet. Zie randnr. 435. 
1813 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 140. 
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394. Uit Willem den Hartog Jager’s proefschrift blijkt dat de procureur-generaal relatief 

veel gebruik maakt van deze rechtsfiguur. Hij stelt vast dat na de Tweede Wereldoorlog de 

Hoge Raad gemiddeld zeven arresten per jaar velde volgend op een cassatieberoep in het 

belang van de wet.1814 Van de beslissingen die in die periode (1945-1993) aan het 

cassatiehof werden voorgelegd, stamde 21,8% van de gerechtshoven, 44,7% van de 

rechtbanken en 33,5% van de kantongerechten. Het gebruik van deze procedure is recent 

gedaald tot ongeveer vijf gevallen per jaar.1815 In 2017 formuleerde de procureur-generaal 

drie vorderingen in het belang van de wet, allen gesitueerd in het domein van het 

strafrecht.1816 

Het veelvuldiger gebruik dit rechtsmiddel in Nederland kent, vergeleken met andere 

landen,1817 valt deels te verklaren door het bestaan van informatiekanalen die de procureur-

generaal wijzen op beslissingen die voor aanwending van de rechtsfiguur in aanmerking 

komen. Reeds in 1838 hadden magistraten van het openbaar ministerie de plicht om de 

procureur-generaal bij de Hoge Raad in te lichten over alle strafuitspraken en civiele 

vonnissen en arresten die voor cassatie in het belang van de wet in aanmerking zouden 

komen.1818 Daarnaast richtten ook andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld advocaten, 

rechters, ambtenaren, griffiers of belangenverenigingen, vaak een gelijkaardig verzoek tot 

de procureur-generaal.1819 Jaarlijks ontvangt de procureur-generaal zo’n twintig tot veertig 

verzoeken.1820  

395. Het rapport van de Commissie Normstellende Rol Hoge Raad uit 2008 nodigde de 

Hoge Raad uit om nog vaker gebruik te maken van deze rechtsfiguur.1821 Om de 

informatiedoorstroming doelgerichter te maken, beval de commissie de creatie aan van een 

orgaan dat de procureur-generaal zou informeren en adviseren over zaken waarin een 

cassatieberoep in het belang van de wet nuttig zou zijn. De procureur-generaal nam die 

                                                 
1814 W. DEN HARTOG JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 175-176. 
1815 G. DE GROOT, "Ruimte voor rechtsontwikkeling in civiele procedures bij de Hoge Raad", Nederlands 

Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, (305) 307. 
1816 Deze gaven aanleiding tot de volgende beslissingen van de Hoge Raad: Hoge Raad (NL) 19 december 

2017, ECLI:NL:HR:2017:3186, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 30 januari 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:118, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:236, 

www.rechtspraak.nl.  
1817 A. TUNC, "Synthèse" in CENTRE D’ÉTUDES JURIDIQUES COMPARATIVES (ed.), La cour 

judiciaire suprême. Une enquête comparative, Parijs, Economica, 1978, 16; E. KORTHALS ALTES en H. 

GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 109; R. VERKERK en C. VAN RHEE, 

"The Supreme Cassation Court of the Netherlands: Efficient Engineer for the Unity and Development of the 

Law" in C. VAN RHEE en Y. FU (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, 

Springer, 2017, 85. 
1818 Zie W. DEN HARTOG JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 114-116. 
1819 W. DEN HARTOG JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 116-118. 

Advocaat-generaal Vino Timmerman wijst erop dat een cassatievordering in het belang van de wet die hij 

zelf opstelde, er kwam op aangeven van de advocaat die in het geschil optrad. De eigenlijke procespartij was 

“moegeprocedeerd” en wilde geen cassatieberoep aantekenen. Uiteindelijk verbrak de Hoge Raad de 

bestreden beslissing. V. TIMMERMAN, "Vier cassaties in het belang der wet: hoe bedrijf je rechtsvorming 

nu echt?" in in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI (eds.), Rechtsvorming door 

de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 323. 
1820 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2009-2010, 90. 
1821 COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008, 48-50. 
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aanbeveling ter harte en richtte in 2009 een adviescommissie op, werkzaam in civiele 

zaken, bestaande uit een hoogleraar, een raadsheer van een gerechtshof en een advocaat en 

bijgestaan door een secretaris. Eenieder die in een bepaalde zaak een cassatieberoep in het 

belang van de wet nuttig acht, kan die beslissing ter kennis brengen van de commissie.1822 

Deze onderzoekt vervolgens de aangebrachte beslissing. Soms onderzoekt ze ook 

ambtshalve een kwestie. Indien aan een aantal criteria is voldaan,1823 beveelt de commissie 

de procureur-generaal aan om een cassatieberoep in het belang van de wet in te stellen. 

Uiteindelijk beslist de procureur-generaal daarover discretionair.1824 

7.2.3 België 

396. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie kan in het belang van de wet de in 

laatste aanleg gewezen beslissingen die strijdig zijn met de wet of met de procesvormen 

ambtshalve bij het Hof aanbrengen (artikel 1089 Ger.W. en artikel 442 Sv.).1825 Hij kan dat 

slechts doen wanneer de partijen niet langer een cassatieberoep kunnen aantekenen tegen 

die beslissing.1826 Daarenboven staat die mogelijkheid slechts open tegen in laatste aanleg 

gewezen beslissingen, een beperking waartegen het Hof zich in het verleden heeft 

                                                 
1822 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2009-2010, 92. 
1823 Dat zijn o.a. het voorliggen van een juridisch twistpunt, verdeeldheid in doctrine en rechtspraak, een 

zaakoverstijgend belang, of een repeat player partij was in de zaak, etc. Zie COMMISSIE CASSATIE IN 

HET BELANG DER WET, Advies aan de procureur-generaal d.d. 27 augustus 2018, 2018, 

www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-HogeRaad/ 

Bijzondere-taken-HR-en-PG/Paginas/Cassatie-in-het-belang-der-wet.aspx, 2. Zie ook W. DEN HARTOG 

JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 119 e.v. 
1824 Cfr. A. LOKIN, "De prejudiciële procedure in kort bestek", Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015, (95) 

98. 
1825 Voor een uitgebreide studie, zie F. BAUDONCQ, "Voorziening in cassatie" in Gerechtelijk recht. 

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer afl. 107-108, 2017, 201-214. 

Voor de totstandkoming van het gerechtelijk wetboek, werd de cassatieprocedure in het belang van de wet 

geregeld door artikel 29 van de organieke wet op de gerechtelijke organisatie van 4 augustus 1832. 

Het cassatieberoep in het belang van de wet in penale zaken moet worden onderscheiden van het 

cassatieberoep op bevel van de minister van Justitie (artikel 441 Sv.). Zie voor een bespreking M. DE 

SWAEF, "Cassatie en het openbaar ministerie" in W. VAN EECKHOUTTE en J. GHYSELS (eds.), Cassatie 

in strafzaken, Antwerpen, Intersentia, 2014, 131-133. Zie voor een voorbeeld Cass. 30 juni 1999, 

P.99.0814.F, www.juridat.be. Vernietigingen op grond van artikel 441 Sv. hebben wel een weerslag op de 

partijen. Zie bv. het arret van 12 februari 2014, waarin het Hof van Cassatie een vonnis van de correctionele 

rechtbank vernietigt dat een beklaagde interneerde zonder dat deze bijstand had genoten van een raadsman, 

dit in strijd met artikel 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen 

(BS 11 mei 1930). Het Hof verwijst naar een andere rechtbank, waar de strafvordering opnieuw wordt 

ingesteld. De vernietiging mag evenwel geen nadelige gevolgen hebben voor de burgerlijke partij, ten aanzien 

van wie de beslissing blijft bestaan (Cass. 12 februari 2014, P.14.0148.F, www.juridat.be). De 

verjaringstermijn van de strafvordering opnieuw begint te lopen vanaf de datum van het vernietigingsarrest 

(Cass. 11 januari 2000, P.99.1387.N, www.juridat.be). 
1826 Cass. 27 juni 2006, P.05.1491.N, www.juridat.be. Zie bv. het arrest van 7 augustus 2007, waarin de eiser 

in cassatie afstand doet van zijn cassatieberoep. De vernietiging werd uitgesproken op het cassatieberoep van 

de procureur-generaal, uitgesproken ter terechtzitting. Cass. 7 augustus 2007, P.07.1106.F, www.juridat.be.  

Artikel 1089 Ger.W. bepaalt uitdrukkelijk dat de procureur-generaal slechts kan optreden tegen die 

beslissingen waartegen geen enkele partij cassatieberoep heeft aangetekend binnen de wettelijke termijn. De 

beslissing moet met andere woorden betekend zijn geweest. In Frankrijk kan daar een mouw aan gepast 

worden, doordat de procureur-generaal de beslissing kan laten betekenen om zodoende de mogelijkheid te 

scheppen om een cassatieberoep in het belang van de wet in te stellen (zie randnr. 390). Het Belgische Hof 

van Cassatie uitte in 2009 de wens om een gelijkluidende wetsbepaling op te nemen in het Belgische recht. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 179. 
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uitgesproken.1827 Het cassatieberoep van de procureur-generaal wordt de procespartijen 

niet ter kennis gebracht.1828 Volgens den Hartog Jager wordt deze rechtsfiguur in België 

vaker gebruikt om fouten uit de rechtsorde te halen dan om een krachtdadig unificerend 

beleid te voeren.1829 Die vaststelling is wellicht het gevolg van het feit dat een 

cassatieberoep in het belang van de wet vaak incidenteel is. In het kader van een door de 

rechtzoekende ingesteld cassatieberoep kan blijken dat de bestreden beslissing ook met 

andere onwettigheden is behept, waartegen de eiser niet opkomt of, in strafzaken, het Hof 

niet ambtshalve kan optreden omdat de vernietiging niet in het voordeel van de 

rechtzoekende zou zijn. De procureur-generaal stelt in die gevallen een incidenteel 

cassatieberoep in het belang van de wet in,1830 dat evenwel slechts wordt behandeld na het 

onderzoek van het cassatieberoep van de partijen.1831 Er zijn evenwel ook voorbeelden, 

waarin het gebruik van deze rechtsfiguur wel zelfstandig geschiedt en een pedagogisch doel 

nastreeft.1832 

                                                 
1827 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 179. 
1828 Artikel 1091, lid 3 Ger.W. 
1829 W. DEN HARTOG JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 495. Hij baseert 

zich daarvoor op Camille Scheyven, die schrijft dat “le vœu du législateur a toutefois été que le pourvoi en 

cassation dans l'intérêt de la loi fût une mesure exceptionnelle, et ne servît qu'à faire déférer à la cour les 

erreurs importantes et certaines.” C. SCHEYVEN, Traité pratiques des pourvois en cassation, Brussel, 

Bruylant, 1866, 315-316. De vorderingen wegens machtsoverschrijding, op voorschrift van de minister van 

Justitie ingesteld door de procureur-generaal bij het Hof (artikel 1088 Ger.W.), illustreren dit standpunt, maar 

deze wetsbepaling heeft dan ook net die finaliteit. Zie bv. Cass. 29 oktober 1998, C.96.0449.N, 

www.juridat.be. 
1830 Zie bv. Cass. 18 mei 1999, P.97.1518.N, www.juridat.be; Cass. 10 oktober 2000, P.98.1591.N, 

www.juridat.be; Cass. 20 april 2004, P.03.1537.N, www.juridat.be; Cass. 15 mei 2007, P.07.0047.N, 

www.juridat.be; Cass. 17 november 2009, P.09.0903.N, www.juridat.be; Cass. 10 februari 2010, 

P.09.1697.F, www.juridat.be; Cass. 21 oktober 2015, P.15.1257.F, www.juridat.be. Oudere voorbeelden zijn 

te vinden in W. DEN HARTOG JAGER, Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 510-

512. 
1831 J. LINSMEAU en H. BOULARBAH, "La Cour de cassation, entre le pourvoi et les conclusions du 

ministère public" in P. VAN ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar 

ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 186. 
1832 Zie bv. het arrest van 2 oktober 2009, waarin de procureur-generaal een cassatieberoep instelt tegen een 

vonnis van het vredegerecht, in eerste en laatste aanleg gewezen, waarin de vrederechter bij een 

ruilverkavelingsverrichting de waarde raamde op grond van elementen die volgens de bedoeling van de 

wetgever niet in rekening mogen worden gebracht (wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van 

landeigendommen uit kracht van de wet, BS 4 september 1970). Cass. 2 oktober 2009, C.09.0383.F, 

www.juridat.be. Deze wet voorziet niet in een rechtsmiddel tegen het vonnis van de vrederechter. 

Desalniettemin is een cassatieberoep in het belang van de wet mogelijk. 

Een recenter voorbeeld is het arrest van 22 februari 2017, waarin het Hof op vordering van de procureur-

generaal een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verbrak omdat het een voorwaarde toevoegde 

aan de wet die zij niet bevat en omdat het de eigen beoordeling in de plaatst stelt van die van de 

onderzoeksrechter. Cass. 22 februari 2017, P.17.0191.F, www.juridat.be. 

Een ander voorbeeld is te vinden in het arrest van 14 februari 1986, waarin de procureur-generaal zijn 

vordering uitdrukkelijk steunt op onder andere artikel 612 Ger.W. Cass. 14 februari 1986, Arresten Cassatie 

1985-86, 837. 
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397. Het cassatieberoep in het belang van de wet is een zeldzaamheid.1833 De procureur-

generaal hanteert een zekere omzichtigheid bij het hanteren van dit rechtsmiddel.1834 Een 

oproep vanuit de doctrine om deze rechtsfiguur frequenter te gebruiken gezien de 

mogelijkheden die ze biedt om de rechtsontwikkeling te sturen,1835 heeft daar weinig aan 

veranderd. Naast een strategische desinteresse vanwege het parket bij het Hof, is dit 

wellicht te wijten aan een gebrek aan middelen, de (te) strenge voorwaarden en de beperkte 

mogelijkheden om kennis te nemen van beslissingen die in aanmerking zouden komen voor 

de uitoefening van dit rechtsmiddel.  

7.2.4 Synthese 

398. De basisprincipes van het cassatieberoep in het belang van de wet lopen gelijk in 

Frankrijk, België en Nederland. Het instellen van een cassatieberoep behoort tot de 

discretionaire bevoegdheid van de procureur-generaal, wiens optreden aan bepaalde 

beperkingen is onderworpen. Die zijn erop gericht te voorkomen dat de beslissing van het 

Hof de rechtspositie van de procespartijen raakt. Het cassatieberoep in het belang van de 

wet mag pas worden ingesteld wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is getreden.  

Het cassatieberoep in het belang van de wet is bij uitstek een instrument van rechtsvorming 

en bevordering van de rechtseenheid. In België en Frankrijk is het een erfstuk dat amper 

toepassing vindt. In België missen die toepassingen vaak een pedagogische waarde en zijn 

ze vooral gericht op het remediëren van bepaalde tekortkomingen in een particulier 

cassatieberoep. In Nederland dient het rechtsmiddel daarentegen duidelijk de 

rechtsvorming en rechtseenheid. Een incidenteel cassatieberoep in het belang van de wet 

zal in Nederland niet voorkomen.1836 

Het is vreemd dat dit rechtsmiddel slechts bij uitzondering toepassing vindt in België en 

dan nog hoofdzakelijk in strafzaken. De mogelijkheid waarover het Hof beschikt om in 

deze materie ambtshalve te verbreken, zou doen vermoeden dat een incidenteel 

cassatieberoep in het belang van de wet hier weinig meerwaarde heeft. Wellicht verhindert 

een gebrek aan middelen en informatie over zaken waarin het aanwenden ervan nuttig zou 

                                                 
1833 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 35. J. LINSMEAU en H. BOULARBAH, "La Cour de 

cassation, entre le pourvoi et les conclusions du ministère public" in P. VAN ORSHOVEN en M. STORME 

(eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale 

zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 185; M. DE SWAEF, "Cassatie en het openbaar ministerie" in W. VAN 

EECKHOUTTE en J. GHYSELS (eds.), Cassatie in strafzaken, Antwerpen, Intersentia, 2014, 138. Vroeger 

was dit anders: procureur-generaal Raymond Janssens maakte in 1908 gewag van meer dan tweehonderd 

cassatiearresten die in de laatste tien jaar onder andere op vordering van de procureur-generaal in het belang 

van de wet waren gewezen. R. JANSSENS, "Des pourvois dans l’intérêt de la loi", La Belgique Judiciaire 

1908, (1169) 1170. 
1834 F. BAUDONCQ, "Voorziening in cassatie" in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer afl. 107-108, 2017, 204. Ernest Krings stelt dat het gebruik van dit 

rechtsmiddel enkel toegelaten is wanneer de openbare orde ernstig in gevaar komt omwille van uiteenlopende 

rechtspraak. E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming (eerste 

deel)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 315. 
1835 B. VAN DEN BERGH, "'Recht zkt Zekerheid' voor vaste relatie", Rechtskundig Weekblad 2010-11, (346) 

361; P. DAUW, "Wondertools voor de wetgever", Nieuw Juridisch Weekblad 2015, (718) 739; M. VAN DER 

HAEGEN, "Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: pleidooi voor een 

versterking van de cassatierechtspraak", Tijdschrift voor Privaatrecht 2015, (1235) 1303-1304. 
1836 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 469. 
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zijn, een doelmatig gebruik van deze procedure.1837 De procureur-generaal bij de Hoge 

Raad heeft het voordeel dat hij wordt bijgestaan door een toegewijde commissie: zij 

fungeert als doorgeefluik, verzamelt inlichtingen en adviseert de procureur-generaal 

omtrent het aanwenden van dit rechtsmiddel. Naast kennis van zaken waarin het instellen 

van een cassatieberoep in het belang van de wet nuttig zou zijn, moet het ook mogelijk zijn 

om ervan gebruik te maken. In België zijn die mogelijkheden beperkter dan in zijn 

buurlanden, doordat de beslissing in laatste aanleg moet zijn gewezen en omdat de 

procureur-generaal de voorwaarden om dit rechtsmiddel aan te wenden niet zelf kan 

creëren. Op dit vlak beschikt de procureur-generaal bij de Cour de cassation over meer 

armslag, zij het dat een vervaltermijn loopt. 

7.3 Prejudiciële procedure 

399. Een prejudiciële bevoegdheid is de tweede wijze waarop een cassatiehof de 

beperkingen van een door procespartijen ingesteld cassatieberoep kan overstijgen. Dit is, 

vergeleken met het cassatieberoep in het belang van de wet, een relatief recent verschijnsel. 

Zijn wortels liggen in de rescripten van de Romeinse keizers.1838 Door het HvJ EU werd 

deze rechtsfiguur nieuw leven in geblazen. Ook het Benelux-Gerechtshof is al lang met 

deze procedure bekend.1839 Recent werd het prejudiciële mechanisme ook in de 

gereedschapskist van het EHRM opgenomen.1840 Ook de Franse, Nederlandse en Belgische 

cassatierechters zijn ermee vertrouwd. Het zijn telkens relatief recente toevoegingen aan 

hun arsenaal. Hieronder worden deze procedures voor Frankrijk (7.3.1), Nederland (7.3.2) 

en België (7.3.3) beknopt besproken. 

7.3.1 Frankrijk 

400. De Cour de cassation heeft sinds 1991 een prejudiciële bevoegdheid. Het is daarmee 

de oudste prejudiciële procedure van de drie besproken landen. In de eerste plaats worden 

hieronder de oorsprong van die prejudiciële bevoegdheid (7.3.1.1) en de wettelijke 

bepalingen daaromtrent (7.3.1.2) toegelicht. Vervolgens komen de voorwaarden waaraan 

een prejudiciële vraag moet voldoen (7.3.1.3) en de procedure om die te beantwoorden 

(7.3.1.4) aan bod. Daarna wordt stilgestaan bij de avis spontanés van het Hof (7.3.1.5), om 

tot slot de prejudiciële procedure te evalueren (7.3.1.6) en enkele voorbeelden uit de 

praktijk te geven (7.3.1.7). 

                                                 
1837 Cfr. F. ZENATI, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, 113.  
1838 Cfr. B. OPPETIT, "La résurgence du rescrit", Recueil Dalloz 1991, (105) 105 e.v.; L. WINKEL, "Das 

Vorabentscheidungsverfahren Beim Europaischen Gerichtshof und Dessen Historische Vorbilder", 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2007, (231) 233-235; E. DAALDER, De rechtspraakverzamelingen van 

Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimus Severus, Den 

Haag, BJU, 2018, 56-60. 
1839 Zie artikel 6.1 van het verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-

Gerechtshof, BS 11 december 1973. Zie voor een uitgebreide studie I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële 

vragen voor het Hof van Cassatie en het Benelux Gerechtshof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen 

voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 45-59. 
1840 Op 1 augustus 2018 trad het zestiende protocol bij het EVRM in werking voor de lidstaten waar dit 

protocol reeds geratificeerd werd (o.a. Nederland en Frankrijk). België heeft dit protocol reeds ondertekend, 

maar nog niet geratificeerd. Zie voor een bespreking L. LAVRYSEN, "Protocol 16 bij het EVRM: een stap 

naar meer rechterlijke dialoog?", De Juristenkrant 2018, afl. 370, (5) 5. 
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7.3.1.1 Oorsprong 

401. In 1991 kreeg de Cour de cassation een prejudiciële bevoegdheid in civiele zaken,1841 

in navolging van een gelijkaardige bevoegdheid eerder toegekend aan de Conseil d’État.1842 

Deze procedure draagt de naam saisine pour avis. Het gebruik van de benaming 

prejudiciële procedure werd onwenselijk geacht, omdat de wetgever meende dat die term 

zou inhouden dat vraagstelling een verplichting is en geen mogelijkheid. De term avis 

moest erop wijzen dat de beslissing van het Hof van Cassatie slechts indicatief is en geen 

enkele rechter bindt.1843 De procedure vond aanvankelijk enkel toepassing in het civiele 

contentieux. De toepassing van deze rechtsfiguur in strafzaken werd niet weerhouden, 

omdat de vertraging in de rechtsgang die de procedure met zich meebrengt, onwenselijk 

werd geacht in deze materie.1844 Tien jaar later, in 2001, werd de mogelijkheid tot 

prejudiciële vraagstelling alsnog uitgebreid tot dit contentieux.1845 Met de invoering van 

deze rechtsfiguur werd betracht sneller een oordeel van het cassatiehof te verkrijgen over 

prangende rechtsvragen, en door de versnelde rechtszekerheid die daaruit volgt het aantal 

procedures terug te dringen.1846  

7.3.1.2 Wettelijke bepalingen 

402. De wet van 15 mei 1991 voegde een nieuwe bepaling in de code de l’organisation 

judiciaire. Artikel L. 441-1 van dit wetboek stelt het volgende:  

“Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une 

difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de 

l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, 

solliciter l'avis de la Cour de cassation.”  

Artikelen L. 441-2 tot en met L. 441-4 COJ reguleren de organisatorische kant van deze 

procedure binnen de Cour de cassation. De bepalingen die de procedure beheersen, zijn 

voor het civiele contentieux terug te vinden in artikelen 1031-1 tot en met 1031-7 CPC en 

voor strafzaken in de artikelen 706-64 tot en met 706-70 CPP. Deze procedure is in beide 

                                                 
1841 Wet nr. 91-491 van 15 mei 1991 modifiant le code de l’organisation judiciaire et instituant la saisine 

pour avis de la Cour de cassation, JORF 19 mei 1991, 6790. 
1842 Wet nr. 87-1127 van 31 december 1987 portant réforme du contentieux administratif, JORF 1 januari 

1988, 7. 
1843 F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 253. 
1844 A. COEURET, "Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant 

la saisine pour avis de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1991, (615) 615. 
1845 Organieke wet nr. 2001-539 van 25 juni 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de 

la magistrature, JORF 26 juni 2001, 10119. De onderzoeksgerechten en het hof van assisen zijn uitgesloten 

van deze procedure. De strafrechter kan ook geen vragen stellen als in de zaak de verdachte in voorlopige 

hechtenis is genomen of een andere gelijkaardige maatregel werd getroffen (artikel 706-64 CPP). 
1846 C. JAMIN, "Mission et rôle de la Cour de cassation en France", Tijdschrift voor Privaatrecht 1994, (1461) 

1474; J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de 

cour d'appel, onuitg., 2000, www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/presentation_ 

saisine_avis_8018/loin_expose_36050.html, 1; Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 

136-137; C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, 

IRJS éditions, 2011, 174-175; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 76. 

Zie ook het Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi adopté par l’assemblée nationale, 

modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de Cassation, Sénat 

1990-91, nr. 297, 4-5. 
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rechtsdomeinen gelijklopend, reden waarom in de tekst enkel wordt verwezen naar de 

bepalingen uit de civiele procedure. Deze is ook in de volgende bespreking het 

uitgangspunt. 

7.3.1.3 Voorwaarden voor het stellen van een vraag 

403. Artikel L. 441-1 COJ stelt vier cumulatieve voorwaarden aan een prejudiciële vraag: 

deze moet een rechtsvraag zijn die nieuw is, van een zekere moeilijkheidsgraad en zich in 

verschillende zaken stelt. Wanneer een vraag niet aan één van deze voorwaarden voldoet, 

stelt het Hof dat er geen nood is aan een antwoord.1847  

Een aanzienlijk aantal vragen ketst op één of meer van deze voorwaarden af. Het Hof van 

Cassatie was hierin aanvankelijk heel streng. Tussen 1992 en 2006 werd 42% van de vragen 

niet beantwoord omwille van een vormgebrek of een miskende voorwaarde.1848 Die 

gestrengheid verklaart wellicht de sterke daling in het aantal vragen in 2003 en 2004.1849 

Het aantal vragen dat wel een antwoord kreeg, is sindsdien gestegen. In 2018 miskende 

slechts één op twaalf vragen een ontvankelijkheidsvoorwaarde. Dit kan erop wijzen dat het 

Hof minder streng geworden is, of dat de feitenrechters meer ervaring hebben opgedaan 

met de procedure.1850 Bij een belangrijke rechtsvraag interpreteert het Hof de vereisten 

soepel.1851 Dat de invulling die het Hof aan de toelatingsvoorwaarden geeft ook beter 

bekend is sinds het Hof de conclusie van de advocaat-generaal en het verslag van de 

raadsheer-verslaggever dikwijls publiceert, verklaart die stijging wellicht ook.1852  

404. In de eerste plaats moet een prejudiciële vraag een rechtsvraag zijn. Gemengde vragen 

komen niet in aanmerking.1853 Het Hof moet de vraag dus kunnen beantwoorden zonder in 

een onderzoek naar de feiten te treden.1854 In een recente beslissing beantwoordde het Hof 

wel de eerste vraag (“L’infraction d’escroquerie, pour être constituée, suppose-t-elle qu’un 

préjudice actuel et certain, soit établi?”) maar weigerde het de tweede vraag in overweging 

te nemen (“Une compagnie aérienne peut-elle se prévaloir d’un préjudice actuel et certain 

en embarquant, après lui avoir délivré un titre de transport (contre paiement), un passager 

                                                 
1847 Aanvankelijk stelde het Hof vaak dat de vraag niet ontvankelijk was. Nu heet het dat “la Cour dit n’y 

avoir lieu à avis”. J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers 

présidents de cour d'appel, onuitg., 2000, 3. 
1848 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 184. 
1849 In 2003 werden twee vragen gesteld, in 2004 vier. 
1850 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 185. 
1851 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 7. 
1852 P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. DRAGO 

et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 90-91. 
1853 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 137; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en 

matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 76. Zie bv. Cass. (FR) avis 8 oktober 1993, nr. 09-30.009, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 10 oktober 2011, nr. 11-00.005, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

avis 12 december 2011, nr. 11-00.007, www.legifrance.gouv.fr. 
1854 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 178. Zie bv. Cass. (FR) avis 23 mei 2016, nr. 16-70.002, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

avis 20 december 2017, nr. 17-70.016, www.legifrance.gouv.fr. 
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utilisant une fausse identité?”).1855 Het is niet vereist dat de rechtsvraag betrekking heeft 

op een wetsbepaling1856 of enige wetsbepaling vermeldt in de vraag.1857 

405. Ten tweede moet de rechtsvraag nieuw zijn. De wet maakt niet duidelijk waaruit die 

nieuwheid moet bestaan. Moet de vraag betrekking hebben op een recente wet? Of houdt 

die vereiste in dat de vraag nog niet eerder aan bod kwam in de cassatierechtspraak? 

Hierover bestond onduidelijkheid.1858 Nochtans verklaarde Jean Buffet, kamervoorzitter in 

de Cour de cassation, in 2000 dat de nieuwheid van een vraag op beide manieren wordt 

beoordeeld.1859 De rechtspraak van het Hof hielp niet om die verwarring uit de wereld te 

helpen. Het Hof stelde aanvankelijk louter vast dat een vraag niet nieuw was, zonder dat 

standpunt verder toe te lichten. Het was daarom niet duidelijk hoe lang wetgeving nieuw 

blijft in de zin van dit toelatingscriterium. Een vraag over een bepaling uit de 

oorspronkelijke Code civil, die nog niet eerder aan bod was gekomen in de 

cassatierechtspraak, beantwoordde volgens het Hof niet aan de vereiste van nieuwheid.1860 

In 2003 oordeelde het cassatiehof dat een vraag die verband hield met dertig jaar oude 

wetgeving ook niet nieuw was.1861 Vragen over twintig jaar oude wetgeving kregen 

daarentegen wel een antwoord.1862  

De andere invulling van het criterium heeft betrekking op de acte éclairé. Wanneer een 

vraag al eerder aan bod kwam in de cassatierechtspraak, zal het Hof die vraag niet opnieuw 

beantwoorden. Hieruit volgt dat het Hof in een prejudiciële procedure nimmer zal 

omgaan.1863 Als de cassatierechter vaststelt dat hij een rechtsvraag reeds beantwoordde, 

verwijst hij daarbij soms naar die eerdere beslissing.1864 Het Hof zal een vraag daarnaast 

                                                 
1855 Cass. (FR) avis 5 december 2018, nr. 18-96.002, www.legifrance.gouv.fr. 
1856 Zo had in een beslissing van 6 juli 1998 de vraag betrekking op het beginsel van de integriteit van het 

menselijke lichaam. Cass. (FR) avis 6 juli 1998, nr. 98-00.006, www.legifrance.gouv.fr.  
1857 Cass. (FR) avis 4 november 1994, nr. 09-40.018, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 16 december 

1994, nr. 09-40.021, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 10 juli 2000, nr. 02-02.000, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1858 A. COEURET, "Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant 

la saisine pour avis de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1991, (615) 615; H.-M. 

DARNANVILLE, "La saisine pour avis du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation", Actualité juridique 

droit administratif 2001, (416) na voetnoot 30; F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", 

Recueil Dalloz 1992, (247) 248; C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à 

l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 186-187; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en 

matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 76. 
1859 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 5. 
1860 Cass. (FR) avis 14 juni 1993, nr. 09-30.006, www.legifrance.gouv.fr. 
1861 Cass. (FR) avis 7 juli 2003, nr. 00-00.001, www.legifrance.gouv.fr. 
1862 Cass. (FR) avis 23 maart 1998, nr. 09-70.014, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 29 april 2002, nr. 

02-00.001, www.legifrance.gouv.fr.  
1863 Dit was belangrijk toen de formatie die over een prejudiciële vraag oordeelde, niet de kamer was die over 

een regulier cassatieberoep met hetzelfde onderwerp zou beslissen. Die bevoegde formatie is recent gewijzigd 

(zie randnr. 413). Het is daarom niet uitgesloten dat die kamer in de toekomst toch zal omgaan in een 

prejudiciële procedure. 
1864 Cass. (FR) avis 9 oktober 1992, nr. 92-08.000, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 8 oktober 1993, 

nr. 09-30.011, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 7 juni 2004, nr. 00-40.003, www.legifrance.gouv.fr; 

Cass. (FR) avis 29 januari 2007, nr. 07-00.003, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 9 januari 2017, nr. 

16-70.011, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 5 december 2018, nr. 18-96.002, 

www.legifrance.gouv.fr.  
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ook niet beantwoorden wanneer de rechtsvraag reeds hangende is in een andere procedure. 

De reguliere cassatieprocedure gaat immers voor op de saisine pour avis.1865 Op die regel 

wordt alleen een uitzondering gemaakt wanneer de middelen in die aanhangige zaak het 

Hof niet toelaten om het echte probleem op te lossen.1866  

406. Ten derde moet de vraag een “difficulté sérieuse” omhelzen. Deze voorwaarde 

verhindert dat het Hof overspoeld wordt met eenvoudige vragen. Wanneer is een 

rechtsvraag moeilijk? Volgens Boré is dat het geval wanneer de vraag redelijkerwijze 

divergerende antwoorden kan krijgen in de feitenrechtspraak.1867 Het Hof zegt soms 

beknopt waarom een vraag niet moeilijk is, maar zeker niet altijd.1868 Uit de rechtspraak 

blijkt dat een vraag niet moeilijk is wanneer ze in de rechtspraak reeds een antwoord heeft 

gekregen,1869 wanneer het antwoord reeds vervat ligt in de rechtspraak van het Hof,1870 

wanneer het antwoord tot de soevereine beoordelingsvrijheid van de feitenrechter 

behoort,1871 wanneer de codificatie waarop een vraag betrekking heeft à droit constant 

is,1872 wanneer de premisse waarop de vraag berust foutief is1873 of wanneer een 

wetswijziging geen invloed had op het onderwerp waarop de vraag betrekking had.1874 Op 

die manier geeft het Hof dus soms wel een antwoord op de vraag die het verder niet in 

overweging wil nemen.1875 

                                                 
Soms zegt het Hof daarbij ook hoe dat antwoord toen luidde. Zie bv. de beslissing van 27 april 2000: “La 

question n'est pas nouvelle, la Cour de Cassation ayant par arrêt du 25 octobre 1978 reconnu valeur 

réglementaire à la clause des statuts de la Caisse des congés payés attributive des compétences et cette 

doctrine ayant été réaffirmée, à plusieurs reprises, par la cour d'appel de Paris;” Cass. (FR) avis 27 april 

2000, nr. 02-00.004, www.legifrance.gouv.fr. Zie ook Cass. (FR) avis 24 januari 2005, nr. 04-00.005, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 26 september 2006, nr. 06-00.010, www.legifrance.gouv.fr; Cass. 

(FR) avis 13 november 2006, nr. 06-00.011, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 23 april 2007, nr. 07-

00.008, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 7 april 2008, nr. 08-00.001, www.legifrance.gouv.fr; Cass. 

(FR) avis 12 september 2016, nr. 16-70.008, www.legifrance.gouv.fr. Op die manier is de weigering om de 

vraag te beantwoorden toch pedagogisch. 
1865 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 137. Zie bv. de beslissing van 8 oktober 

2001: “dit n’y avoir pas lieu d’avis, la Cour de Cassation étant saisie d'un pourvoi qui, posant la même 

question, sera jugé à bref délai” Cass. (FR) avis 8 oktober 2001, nr. 01-00.006, www.legifrance.gouv.fr. Zie 

ook de beslissing van 6 april 2018, waarin het Hof overweegt dat de vraag nog niet werd beantwoord en ook 

niet reeds aanhangig is: “la Cour de cassation n'a ni statué ni rendu un avis relatif au point de droit sur lequel 

son avis est sollicité et aucun pourvoi en cours ne pose la question faisant l'objet de la demande. […] La 

demande d'avis est donc recevable.” Cass. (FR) avis 6 april 2018, nr. 18-70.001, www.legifrance.gouv.fr. Zie 

in dezelfde zin Cass. (FR) avis 9 oktober 1992, nr. 92-010.00, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 11 

maart 1994, nr. 09-30.021, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 31 mei 1999, nr. 99-20.008, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 4 april 2011, nr. 11-00.002, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

avis 22 oktober 2012, nr. 12-00.012, www.legifrance.gouv.fr. 
1866 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 6. 
1867 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 77. 
1868 Zie voor een voorbeeld van het laatste geval Cass. (FR) avis 10 oktober 2011, nr. 11-00.005, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1869 Cass. (FR) avis 12 april 1999, nr. 99-00.003, www.legifrance.gouv.fr. 
1870 Cass. (FR) avis 10 juli 2006, nr. 06-00.007, www.legifrance.gouv.fr. 
1871 Cass. (FR) avis 4 juli 2017, nr. 17-70.008, www.legifrance.gouv.fr. 
1872 Cass. (FR) avis 31 mei 1999, nr. 99-20.008, www.legifrance.gouv.fr. 
1873 Cass. (FR) avis 14 mei 2001, nr. 01-00.001, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 17 september 2012, 

nr. 12-00.011, www.legifrance.gouv.fr. 
1874 Cass. (FR) avis 26 september 2006, nr. 06-00.010, www.legifrance.gouv.fr. 
1875 Zie ook bv. Cass. (FR) avis 8 april 2013, nr. 13-70.002, www.legifrance.gouv.fr. 
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407. Het vierde criterium is dat de rechtsvraag in meerdere geschillen speelt. De vraag is 

hoe de bodemrechter kennis kan hebben van andere procedures waarin een gelijkaardig 

probleem aan de orde is. Persoonlijke ervaring of consultatie van de gepubliceerde 

rechtspraak kunnen raad brengen, maar de rechter kan ook contact opnemen met de Service 

de documentation, des études et du rapport van het Hof van Cassatie om informatie 

hieromtrent in te winnen.1876 Aanvankelijk werd dit criterium nogal streng 

geïnterpreteerd.1877 Die gestrengheid werd later gemilderd. Dat blijkt duidelijk uit een 

beslissing van 16 december 2005, waarbij een vraag naar de reikwijdte van de toepassing 

van het gewoonterecht van de Kanak1878 door het Hof werd beantwoord.1879 Volgens Buffet 

springt het Hof redelijk soepel met deze voorwaarde om, omdat het niet over de 

meetinstrumenten beschikt om na te gaan hoe veelvoorkomend een rechtsvraag is. Wanneer 

een rechtsvraag het potentieel heeft om in veel zaken relevant te zijn, is in de regel daarom 

aan deze voorwaarde voldaan.1880 

408. Er zijn ook voorwaarden die niet in de wet bepaald zijn, maar wel opduiken in de 

rechtspraak van het Hof. Zo mag de vraag niet abstract zijn, in de zin dat ze geen verband 

houdt met het geschil en niet noodzakelijk is om het geschil te kunnen beslechten.1881 

Wanneer de vraag niet voldoende precies werd geformuleerd, is ze ook niet 

ontvankelijk.1882 Wanneer de feitenrechter de prejudiciële vraag eerder aan het HvJ EU had 

moeten stellen dan aan de cassatierechter, zal hij die niet in overweging nemen.1883  

7.3.1.4 Procedure 

409. De procedure kent drie fasen: het stellen van een prejudiciële vraag (7.3.1.4.1), het 

beantwoorden van die vraag (7.3.1.4.2) en de verderzetting van de procedure ten gronde 

(7.3.1.4.3). 

7.3.1.4.1 Het stellen van een prejudiciële vraag 

410. Elke rechter kan ambtshalve of op verzoek van de partijen een prejudiciële vraag 

stellen aan de Cour de cassation.1884 Als de rechter zinnens is om een prejudiciële vraag te 

                                                 
1876 F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 249; J. BORÉ en 

L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 77.  
1877 Zie bv. Cass. (FR) avis 9 juli 1993, nr. 09-30.007, www.courdecassation.fr; Cass. (FR) avis 29 november 

1993, nr. 09-30.013, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 16 juni 1995, nr. 09-50.009, 

www.legifrance.gouv.fr. Het is moeilijk om te beoordelen hoe streng het Hof dit criterium invult, want het 

verklaart zijn beslissing niet. 
1878 De Kanak zijn de autochtone bevolking van Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied. 
1879 Cass. (FR) avis 16 december 2005, nr. 05-00.026, www.legifrance.gouv.fr. 
1880 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 6. 
1881 Cass. (FR) avis 20 oktober 2000, nr. 02-00.014, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 8 oktober 2001, 

nr. 01-00.006, www.legifrance.gouv.fr. 
1882 Cass. (FR) avis 29 oktober 2007, nr. 07-00.014, www.legifrance.gouv.fr (“la demande d'avis de la cour 

d'appel de Caen est formulée de manière très générale et n'énonce aucune question de droit précise”). In 

dezelfde zin Cass. (FR) avis 26 oktober 2017, nr. 17-70.010, www.legifrance.gouv.fr. 
1883 Cass. (FR) avis 9 oktober 1992, nr. 92-05.000, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 11 maart 1994, 

nr. 09-30.021, www.legifrance.gouv.fr. Een enkele keer neemt het Hof die vraag wel in overweging, maar 

bestaat het antwoord louter uit de melding dat de vraag moet worden voorgelegd aan HvJ EU. Zie Cass. (FR) 

avis 2 september 2005, nr. 05-00.007, www.legifrance.gouv.fr. 
1884 Enkel een rechtscollege kan een vraag stellen. Het bureau voor juridische bijstand of een stafhouder, in 

een geschil betreffende het ereloon van een advocaat, kunnen dat niet. Zie resp. Cass. (FR) avis 9 juli 1993, 
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stellen, moet hij de partijen en het openbaar ministerie hierover inlichten (artikel 1031-1, 

eerste lid CPC). Hij geeft hen een termijn om zich over dat voornemen uit te spreken, voor 

het geval ze dat nog niet eerder zouden hebben gedaan. Het achterwege laten van die 

kennisgeving aan de partijen of het openbaar ministerie brengt de niet-ontvankelijkheid van 

de prejudiciële vraag met zich mee.1885  

Wanneer de rechter de schriftelijke opmerkingen ontvangen heeft of de termijn daarvoor 

verstreken is, kan hij een prejudiciële vraag stellen aan de Cour de cassation. Zijn 

beslissing is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel. De rechter houdt de zaak aan totdat hij 

een antwoord krijgt van het Hof, of totdat de termijn die het Hof daarvoor heeft, verstreken 

is (artikel 1031-1, tweede lid CPC). Die schorsing weerhoudt de rechter er niet van om 

dringende en voorlopige maatregelen te nemen (artikel 1031-1, derde lid CPC). 

De beslissing die de prejudiciële vraag omvat, wordt toegezonden aan de griffie van het 

Hof van Cassatie samen met de eventuele schriftelijke opmerkingen van de partijen en de 

conclusie van het openbaar ministerie. De partijen worden hiervan met een aangetekend 

schrijven op de hoogte gebracht. De beslissing wordt ook kenbaar gemaakt aan het 

openbaar ministerie en, voor zover de prejudiciële vraag niet wordt gesteld door het hof 

van beroep, ook aan de eerste voorzitter en de procureur-generaal van dat rechtscollege 

(artikel 1031-2 CPC). Deze laatsten worden op de hoogte gebracht, zodat ze andere 

rechtbanken van het ressort kunnen informeren over deze prejudiciële vraag, die 

desgewenst een aanhangig gelijkaardig geschil kunnen aanhouden in afwachting van de 

beslissing van het Hof.1886 Als die verplichting miskend wordt, zal het Hof de vraag niet 

beantwoorden.1887  

7.3.1.4.2 Het beantwoorden van een prejudiciële vraag 

411. De prejudiciële procedure moet snel gaan. De Cour de cassation beschikt slechts over 

een termijn van drie maanden om de prejudiciële vraag te beantwoorden, te rekenen vanaf 

de datum van ontvangst van het dossier (artikel 1031-3 CPC).1888 Als die termijn verstrijkt, 

mag de vraagstellende rechter de behandeling van de zaak verderzetten zonder het 

antwoord verder af te wachten. Het staat de bodemrechter vrij om de zaak opnieuw uit te 

                                                 
nr. 09-30.010, www.legifrance.gouv.fr en Cass. (FR) avis 16 november 1998, nr. 09-80.010, 

www.legifrance.gouv.fr. 
1885 Cass. (FR) avis 8 oktober 2007, nr. 07-00.012, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 24 november 

2008, nr. 08-00.012, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 14 januari 2013, nr. 12-00.014, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 27 februari 2017, nr. 17-70.001, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 

avis 26 oktober 2017, nr. 17-70.010, www.legifrance.gouv.fr. Ook als enkel het openbaar ministerie niet 

uitgenodigd werd om schriftelijk te reageren, en de partijen wel schriftelijk akkoord waren, zal er geen 

antwoord volgen. Cass. (FR) avis 29 november 1993, nr. 09-30.016, www.legifrance.gouv.fr. Het is 

opvallend dat na meer dan een kwarteeuw bestaan van deze procedure, sommige bodemrechters nog altijd 

zondigen tegen deze ontvankelijkheidsvereiste die nochtans duidelijk in de wet staat (net als de sanctie op de 

miskenning ervan). 
1886 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 4. 
1887 Zie bv. Cass. (FR) avis 19 januari 1998, nr. 09-70.010, www.legifrance.gouv.fr. 
1888 Volgens Boré beslist het Hof van Cassatie zonder kennis te hebben van het dossier van de rechtspleging. 

J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 78. Nochtans spreekt artikel 1031-

3 CPC uitdrukkelijk van het “dossier”, en stelt ook Yves Chartier dat het dossier naar het Hof wordt 

verzibdeb. Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 138. 
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stellen in afwachting van een laattijdig antwoord van het Hof, maar tegen die beslissing 

staan wel rechtsmiddelen open. Veel hangt dus af van het standpunt van de partijen. Het 

Hof van Cassatie kan ook na het verstrijken van die termijn nog altijd een avis 

uitspreken.1889  

412. Partijen kunnen schriftelijke opmerkingen indienen. Dit blijkt uit artikel 1031-4 CPC, 

dat stelt dat de opmerkingen van partijen moeten ondertekend zijn door een advocaat bij 

het Hof in die zaken waarin zo’n verplichting normaal gezien bestaat. De wet bepaalt hier 

geen termijn voor. Volgens Boré betekent die bepaling dat de schriftelijke opmerkingen die 

de partijen kunnen indienen vooraleer de bodemrechter de prejudiciële vraag stelt, moeten 

ondertekend zijn door een advocaat bij het Hof.1890 Dit zou met zich meebrengen dat de 

tussenkomst van een advocaat bij het Hof verplicht is bij de feitenrechter. Jean Buffet en 

Yves Chartier, beiden cassatieraadsheren, stellen daarentegen dat die bepaling inhoudt dat 

de partijen ook in de procedure voor het Hof van Cassatie nog opmerkingen mogen 

formuleren mits bijstand van een advocaat bij het Hof.1891 De praktijk lijkt die laatsten 

gelijk te geven.1892 Het is ook reeds voorgekomen dat derden vrijwillig tussenkwamen in 

een prejudiciële procedure.1893 Die mogelijkheid is niet in de wet voorzien. In het licht van 

de korte termijn waarbinnen het Hof moet antwoorden, werken de raadsheer-verslaggever 

en de advocaat-generaal parallel en niet na elkaar aan hun verslag respectievelijk 

conclusie.1894 Het Hof heeft niet de mogelijkheid om de vraag te herformuleren.  

413. De formatie waarin het Hof kennis neemt van de prejudiciële vraag, bestond 

aanvankelijk uit de eerste voorzitter, de voorzitters van de zes civiele kamers en twee 

raadsheren van elke kamer tot wiens bevoegdheid de zaak in een reguliere 

cassatieprocedure zou behoren. Op die manier waren er altijd minstens negen 

raadsheren.1895 Deze prestigieuze formatie was bedoeld om het gezag van de avis te 

verhogen. Sinds 20161896 is het evenwel de kamer die inhoudelijk bevoegd is over de 

materie, die zich zal uitspreken over een avis (artikel L. 441-2, eerste lid COJ). Wanneer 

een vraag bij de bevoegdheid van verschillende kamers aansluit, doet een gemengde kamer 

                                                 
1889 H.-M. DARNANVILLE, "La saisine pour avis du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation", Actualité 

juridique droit administratif 2001, (416) na voetnoot 74. Zo werd een prejudiciële vraag door het Hof 

ontvangen op 18 mei 2005 en pas beantwoord op 2 september 2005. Cass. (FR) avis 2 september 2005, nr. 

05-00.007, www.legifrance.gouv.fr. Het is moeilijk om na te gaan of het Hof die termijn van drie maanden 

doorgaans respecteert. Bij de beslissingen is niet altijd aangegeven op welke datum de vraag werd gesteld of, 

belangrijker, wanneer het dossier werd ontvangen op de griffie van het Hof van Cassatie. 
1890 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 77. 
1891 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 4; Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 138. Volgens Buffet 

gebeurt het slechts zelden dat partijen nog opmerkingen formuleren in deze fase. 
1892 Zie Cass. (FR) avis 2 september 2005, nr. 05-00.007, www.legifrance.gouv.fr. 
1893 Zie de beslissing van 5 mei 2017, waarin de ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine en de ordre 

des avocats du barreau de Paris zijn tussengekomen. Cass. (FR) avis 5 mei 2017, nr. 17-70.005, 

www.legifrance.gouv.fr. In de saisine pour avis die aanleiding gaf tot de beslissing van 22 september 2014, 

dienden de belangenverenigingen Juristes pour l’enfance en Agence européenne des adoptés schriftelijke 

opmerkingen in. Cass. (FR) avis 22 september 2014, nr. 14-70.006, www.legifrance.gouv.fr. 
1894 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 138. 
1895 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 138. 
1896 Wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JORF 19 

november 2016. 
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uitspraak (artikel L. 441-2, tweede lid COJ). Als de prejudiciële vraag een princiepskwestie 

raakt, is dat de assemblée plénière (artikel L. 441-2, derde lid COJ).1897 Beide laatste 

formaties worden voorgezeten door de eerste voorzitter (artikel L. 441-2, vierde lid COJ). 

Deze wijziging van een prestigieuze maar niet gespecialiseerde formatie naar een 

gespecialiseerde formatie, vermijdt het risico op divergentie tussen een avis en een later 

arrest, omdat beiden door dezelfde formatie worden behandeld.1898 Er is dus sinds 2016 

geen verschil meer tussen de bevoegde formatie van het Hof naargelang de rechtsvraag 

aanhangig wordt gemaakt via een prejudiciële procedure of een regulier cassatieberoep. 

414. De motivering van de avis is beknopt. De feitelijke omstandigheden van het geschil 

worden niet weergegeven, wat niet verwonderlijk is omdat de prejudiciële vraag een 

zuivere rechtsvraag moet zijn. De beslissing omvat dus alleen de procedurele voorgaanden, 

de prejudiciële vraag en het antwoord daarop. Als een avis iets langer is, benadrukt 

Chartier, is dat vooral om de regel wat uit te leggen en zeker niet om die te 

rechtvaardigen.1899 Net als de arresten, zijn de avis dus orakeluitspraken.1900 Er is evenwel 

een evolutie merkbaar. Zo schrijft het Hof zijn prejudiciële beslissingen al geruime tijd 

meestal in de directe rede. Sinds 2016 gebruikt het Hof ook een beperkte onderverdeling in 

zijn prejudiciële beslissingen, door de invoeging van een titel genaamd motifs.1901 

Sindsdien motiveert het Hof zijn antwoord wel. In die motivering verwijst het Hof soms 

naar de rechtspraak van het HvJ EU1902 of naar de eigen precedenten.1903 De motivering 

van de beslissing wordt aangevuld in het verslag van de raadsheer-verslaggever of in de 

conclusie van de advocaat-generaal, die op de website van het Hof worden gepubliceerd, 

soms vergezeld van een informatieve noot.1904 De publicatie van deze voorbereidende 

documenten is een algemene praktijk sinds 2001, maar vindt sinds 2018 vreemd genoeg 

nog maar zelden plaats. 

415. De beslissing van het Hof wordt toegezonden aan de vraagstellende rechter, het 

openbaar ministerie bij dat rechtscollege, en voor zover dat rechtscollege niet het hof van 

beroep is, ook naar de eerste voorzitter en de procureur-generaal. Ook de partijen worden 

                                                 
1897 Dezelfde voorwaarden gelden in de reguliere cassatieprocedure om een zaak toe te wijzen aan de chambre 

mixte of de assemblée plénière. Zie artikelen L. 431-5 en L. 431-6 COJ. 
1898 F. FERRAND, "La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du XXI siècle. À propos 

de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016", La Semaine Juridique 2016, (2415) 2417. Zo’n divergentie 

vond soms plaats. Vgl. bv. Cass. (FR) avis 25 juni 2012, nr. 12-00.005, www.legifrance.gouv.fr met Cass. 

(FR) 30 januari 2014, nr. 12-24.145, www.legifrance.gouv.fr. 
1899 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 138. 
1900 H. FULCHIRON, "Le juge et l'oracle, brèves observations sur la (non)-motivation des avis de la Cour de 

cassation", Recueil Dalloz 2015, (21) 21. In dezelfde zin R. LIBCHABER, "La saisine pour avis, une 

procédure singulière dans le paysage jurisprudentiel", Revue trimestrielle de droit civil 2003, (157). Zo wordt 

de prejudiciële vraag vaak onmiddellijk gevolgd door het antwoord van het Hof, zonder onderbouwing van 

dat antwoord. Zie bv. Cass. (FR) avis 4 oktober 1996, nr. 09-60.005, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 

10 januari 2000, nr. 09-90.013, www.legifrance.gouv.fr. 
1901 Het Hof deed dit een eerste keer met zijn prejudiciële beslissing van 29 februari 2016. Cass. (FR) avis 29 

februari 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:AV16002, www.courdecassation.fr. 
1902 Cass. (FR) avis 4 april 2018, nr. 18-70.002, www.legifrance.gouv.fr. 
1903 Cass. (FR) avis 4 november 1994, nr. 09-40.018, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 26 mei 2017, 

nr. 17-70.006, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 20 december 2017, nr. 17-70.034, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 12 april 2018, nr. 18-70.004, www.legifrance.gouv.fr. 
1904 Zie www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/.  
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op de hoogte gebracht (artikel 1031-7 CPC). Het Hof kan beslissen om zijn avis te 

publiceren in de Journal Officiel van de Franse Republiek (artikel 1031-6 CPC). Dat 

gebeurt slechts zelden.1905 Het Hof doet dit liever niet, zegt Yves Chartier, omdat het wil 

vermijden dat zijn beslissingen het verwijt zouden krijgen normatief te zijn.1906 De avis 

worden meestal gepubliceerd in de Bulletin des arrêts des chambres civiles/de la chambre 

criminelle (artikel R. 433-4 COJ). 

7.3.1.4.3 Procedure na beantwoording van de prejudiciële vraag 

416. De prejudiciële beslissing bindt de bodemrechter niet (artikel L. 441-3 COJ). Het is 

evenwel moeilijk in te beelden dat de rechter het advies waar hij zelf om gevraagd heeft, 

niet zou volgen.1907 Dat geldt ook voor andere rechtbanken die over een gelijkaardig 

probleem uitspraak doen: de zienswijze van het Hof van Cassatie niet volgen brengt een 

grote kans op cassatie met zich mee. Die stok achter de deur geeft de avis autoriteit.1908 De 

prejudiciële beslissing bindt ook het Hof niet, maar het is weinig waarschijnlijk dat het 

cassatiehof zijn eerdere beslissing niet zou volgen, tenzij daar goede redenen voor zijn. 

Gezien de aanpassing van de bevoegde formatie in 2016, is daar weinig kans toe. Mocht 

het Hof de avis in latere procedures niet volgen, zou deze procedure overigens zeer weinig 

enkele meerwaarde hebben.  

7.3.1.5 De avis spontanés 

417. Een opmerkelijk verschijnsel zijn de avis spontanés van het Hof. Hierin beantwoordt 

het Hof vragen van feitenrechters los van enige procedure. In de Bulletin d’information de 

la Cour de cassation van 2006 kondigde het Hof deze nieuwe methode aan. Het nodigde 

de feitenrechters uit om praktische vragen omtrent een recente wet via e-mail door te spelen 

aan het Hof:  

“La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est 

applicable, sous certaines réserves, à compter du 1er janvier 2006.  

Cette loi, ainsi que son décret d’application n° 2005-1677 du 28 décembre 

2005, justifient, par leur ampleur et l’enjeu qu’ils représentent, la mise en 

place d’un dispositif de veille juridique, auquel la Cour de cassation se 

propose de contribuer dans le cadre de sa mission d’uniformisation de 

l’application de la loi. 

                                                 
1905 Zie bv. Cass. (FR) avis 13 november 2006, nr. 06-00.011, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) avis 13 

november 2006, nr. 06-00.013, www.legifrance.gouv.fr. 
1906 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 139. 
1907 A. COEURET, "Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant 

la saisine pour avis de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1991, (615) 615; F. ZENATI, 

"La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 253; C. JAMIN, "Mission et rôle 

de la Cour de cassation en France", Tijdschrift voor Privaatrecht 1994, (1461) 1476; Y. CHARTIER, La 

Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 139; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, 

Dalloz, 2015, 79. 
1908 L. BORÉ, "Les deux fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 2018, (43) 44. Dat het 

antwoord op een abstracte rechtsvraag in feite een algemene draagwijdte krijgt, doet de avis volgens 

Christophe Jamin dicht aanleunen bij de arrêts de règlement. C. JAMIN, "Mission et rôle de la Cour de 

cassation en France", Tijdschrift voor Privaatrecht 1994, (1461) 1476. 
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C’est pourquoi le service de documentation et d’études de la Cour de 

cassation propose aux magistrats professionnels et juges consulaires en 

charge de ce contentieux de lui signaler les premières difficultés 

d’application des nouveaux textes à l’adresse électronique suivante: 

lse.courdecassation@justice.fr. 

Le service de documentation et d’études les étudiera dans les meilleurs 

délais et proposera des éléments de réponse n’engageant pas la Cour de 

cassation et réservant son appréciation, ou suggérera, s’il y a lieu, le 

recours à la procédure d’avis si la difficulté évoquée apparaît relever de 

cette procédure.”1909 

Voor deze praktijk bestond geen wettelijke basis.1910 De insteek van deze “réponses” 

verschilt niet zodanig veel van de officiële avis. Het gaat ook hier om de beantwoording 

van een rechtsvraag die zich in vele geschillen kan voor doen, met betrekking tot een 

nieuwe wettekst.1911 De antwoorden komen niet van een rechtsprekende formatie, maar van 

de Service de documentation, des études et du rapport van het Hof.1912 Het belangrijkste 

verschil is dat de vragen niet moeten voortvloeien uit enig juridisch geschil.1913 In zijn 

eerste avis spontané beantwoordde het Hof vijf vragen. Enkele maanden later 

beantwoordde het nog eens een twintigtal vragen met betrekking tot dezelfde wet.1914 Deze 

nieuwe wijze van rechtsvorming, buiten de grenzen van een geschil om, heeft zich nadien 

niet meer herhaald. 

7.3.1.6 Evaluatie 

418. De prejudiciële procedure wordt in het algemeen positief beoordeeld.1915 De 

uitbreiding ervan naar het strafrechtelijke contentieux wijst erop dat de procedure nuttig 

werd bevonden. Ook het Hof liet zich positief uit over zijn prejudiciële bevoegdheid: “On 

ne saurait trop insister sur l’intérêt de cette procédure qui, même si elle est juridiquement 

dépourvue d’effet contraignant, a le mérite de répondre immédiatement aux juridictions 

saisies de litiges se rapportant aux questions en cause et de donner des lignes directrices, 

en pratique suivies par la Cour dans sa jurisprudence, propres à assurer une meilleure 

sécurité juridique et à limiter le développement des contentieux.”1916 In 2000 stelde Jean 

Buffet tevreden vast dat het merendeel van de vragen vanuit de eerstelijnsrechtbanken 

                                                 
1909 Bulletin d’informations de la Cour de cassation 2006, afl. 637, www.courdecassation.fr/publications_26/ 

bulletin_information_cour_cassation_27/. 
1910 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 197. 
1911 N. MOLFESSIS, "Les avis spontanés de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2007, (37) nr. 5; C. 

CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 

2011, 201. 
1912 In feite komen de antwoorden wellicht wel van raadsheren. 
1913 N. MOLFESSIS, "Les avis spontanés de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2007, (37) nr. 8-9. 
1914 Bulletin d’informations de la Cour de cassation 2007, afl. 653, www.courdecassation.fr/publications_26/ 

bulletin_information_cour_cassation_27/. 
1915 H.-M. DARNANVILLE, "La saisine pour avis du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation", Actualité 

juridique droit administratif 2001, (416) na voetnoot 82; Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, 

Dalloz, 2001, 140-141 
1916 COUR DE CASSATION, Rapport annuel, 2013, 533. 
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kwamen.1917 Volgens hem heeft de procedure zeker bijgedragen tot het verminderen van 

het algemene contentieux, omwille van de snellere zekerheid omtrent een bepaalde 

rechtsvraag.1918 Een terugkerende opmerking is dat via deze procedure hoofdzakelijk 

procesrechtelijke vragen worden gesteld.1919 Materieelrechtelijke vragen komen minder 

vaak aan bod.  

De doelstellingen van deze procedure, i.e. het sneller verkrijgen van rechtszekerheid en een 

vermindering van het contentieux, minstens op het niveau van het Hof van Cassatie, lijken 

ook vervuld te zijn. Tussen 1991 en 2006 werden 174 vragen gesteld, waarvan er 95 tot een 

antwoord hebben geleid.1920 Caroline Pelletier onderzocht deze beslissingen wat betreft het 

gevolg dat eraan werd gegeven.1921 In het merendeel van de beslissingen volgde er geen 

rechtspraak meer van het Hof van Cassatie over de behandelde rechtsvraag (49 op 95 

beslissingen). Dit kan erop wijzen dat die vraag zeldzaam is, of dat de avis in de praktijk 

strikt worden gevolgd. Gelet op de ontvankelijkheidsvoorwaarde voor een prejudiciële 

vraag, is de tweede optie aannemelijker. Achtentwintig avis zagen zich bevestigd in een 

later arrest. Bij vijftien prejudiciële beslissingen preciseerde het Hof nadien de in de 

prejudiciële beslissing vervatte regel. Het gebeurde slechts één keer dat het Hof in een arrest 

terugkwam op een eerder avis. Tot slot werden twee avis gevolgd door wetgevend of 

reglementerend optreden. Eenmaal werd de stelling van een avis in het wetgevend kader 

opgenomen, een andere keer werd de stelling van het Hof door de wetgever 

tegengesproken. Pelletier leidt hieruit af dat in 75% van de gevallen de prejudiciële 

beslissing het antwoord op een rechtsvraag bezegelde, waarbij het in de andere gevallen 

doorgaans als startpunt fungeerde voor de verdere uitbouw van een doctrine.1922 De 

procedure komt volgens haar aldus tegemoet aan de doelstellingen van de wetgever. 

419. Gemiddeld worden ongeveer dertien prejudiciële vragen per jaar gesteld.1923 In 2017 

waren er 37 vragen, maar daaronder waren er heel wat identieke. De initiële verwachting 

dat de avis de reguliere arresten in aantal en belang zouden overtreffen,1924 wordt dus 

gelogenstraft. Het aantal prejudiciële vragen ligt relatief laag. Veel vragen ketsen af op de 

vormvereisten of de voorwaarden waaraan een prejudiciële vraag moet voldoen. Wellicht 

ontmoedigt dat bodemrechters om een vraag te stellen. Zoals gezegd worden ook weinig 

                                                 
1917 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 7. 
1918 J. BUFFET, La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers présidents de cour 

d'appel, onuitg., 2000, 8. Zie ook C. JAMIN, "Mission et rôle de la Cour de cassation en France", Tijdschrift 

voor Privaatrecht 1994, (1461) 1476-1477. 
1919 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 141; C. PELLETIER, "Quinze ans après: 

l'efficacité des avis de la Cour de cassation" in X (ed.), Libres propos sur les sources du droit: Mélanges en 

l'honneur de Phillipe Jestaz, Parijs, Dalloz, 2006, 431-432. 
1920 C. PELLETIER, "Quinze ans après: l'efficacité des avis de la Cour de cassation" in X (ed.), Libres propos 

sur les sources du droit: Mélanges en l'honneur de Phillipe Jestaz, Parijs, Dalloz, 2006, 431. 
1921 C. PELLETIER, "Quinze ans après: l'efficacité des avis de la Cour de cassation" in X (ed.), Libres propos 

sur les sources du droit: Mélanges en l'honneur de Phillipe Jestaz, Parijs, Dalloz, 2006, 433-439. 
1922 C. PELLETIER, "Quinze ans après: l'efficacité des avis de la Cour de cassation" in X (ed.), Libres propos 

sur les sources du droit: Mélanges en l'honneur de Phillipe Jestaz, Parijs, Dalloz, 2006, 439. Zie ook R. 

LIBCHABER, "La saisine pour avis, une procédure singulière dans le paysage jurisprudentiel", Revue 

trimestrielle de droit civil 2003, (157) 157 e.v. 
1923 COUR DE CASSATION, Rapport annuel, 2017, 343. 
1924 F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 254. 
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materieelrechtelijke vragen gesteld. Het lijkt erop dat het belang van een snelle en 

eenvormige interpretatie van de wet nog niet doorgedrongen is bij alle feitenrechters.1925 

7.3.1.7 Voorbeelden 

420. Twee voorbeelden illustreren de prejudiciële praktijk van de Cour de cassation. 

Beiden zijn uitzonderlijk in de zin dat ze een materieelrechtelijke vraag tot voorwerp 

hebben. Het eerste is opgesteld volgens de traditionele motiveringsstijl van het Hof 

(7.3.1.7.1), het tweede belichaamt de nieuwe motiveringscultuur (7.3.1.7.2).1926 

7.3.1.7.1 Avis 22 september 2014 

421. De prejudiciële beslissing van 22 september 2014 heeft betrekking op de adoptie van 

een kind door de lesbische partner van de moeder die via kunstmatige inseminatie, 

uitgevoerd in het buitenland, zwanger was geraakt. De wet van 17 mei 2013 stelt het 

huwelijk open voor personen van hetzelfde geslacht en laat ook de adoptie toe van de 

kinderen van de ene huwelijkspartner door de andere partner van hetzelfde geslacht.1927 Het 

gebruik van kunstmatige inseminatie blijft in de wet evenwel voorbehouden aan koppels 

van een verschillend geslacht die onvruchtbaar zijn of een verhoogd risico hebben om een 

genetisch overdraagbare aandoening door te geven aan hun kinderen (artikel L. 2141-2 

code de la santé publique). Deze onmogelijkheid om in Frankrijk gebruik te maken van 

kunstmatige inseminatie, wordt door koppels van hetzelfde geslacht omzeild door die te 

laten plaatsvinden in het buitenland.  

In het licht van die wetgeving, vroeg de tribunal de grande instance van Poitiers zich af of 

de toevlucht tot een buitenlands centrum voor kunstmatige inseminatie een fraude à la loi 

uitmaakt, die een latere adoptie verhindert. Het Hof beantwoordde die vraag als volgt: 

“LA COUR DE CASSATION,  

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 

1031-1 et suivants du code de procédure civile, 

Vu la demande d'avis formulée le 23 juin 2014 par le tribunal de grande 

instance de Poitiers, reçue le 27 juin 2014, dans une instance introduite 

par Mme Valérie X... épouse Y... aux fins d'adoption plénière de l'enfant 

de sa conjointe, et ainsi libellée:  

"Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d'un 

recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l'étranger 

par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est 

pas ouverte en France, conformément à l'article L.2141-2 du code de la 

santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant 

                                                 
1925 P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. DRAGO 

et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 89. 
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que soit prononcée une adoption de l'enfant né de cette procréation par 

l'épouse de la mère?  

L'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-

ils au contraire de faire droit à la demande d'adoption formulée par 

l'épouse de la mère de l'enfant?"  

Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations 

Juristes pour l'enfance et l'Agence européenne des adoptés;  

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions 

de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales;  

EST D'AVIS QUE:  

Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une 

insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas 

obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né 

de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont 

réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.”1928 

Deze beslissing is nog duidelijk in de traditionele motiveringstrant opgesteld. Ze bestaat 

uit één lange zin zonder onderverdeling en beantwoordt de vraag zonder enige motivering. 

De juridische context wordt evenwel toegelicht in het verslag van de raadsheer-

verslaggever en de conclusie van de advocaat-generaal, die respectievelijk 70 en 20 

bladzijden beslaan.1929 Deze prejudiciële beslissing toont aan dat ook belangrijke 

materieelrechtelijke vragen via de saisine pour avis snel – ongeveer een jaar na de 

inwerkingtreding van de nieuwe wet – hun weg naar het Hof van Cassatie kunnen vinden. 

7.3.1.7.2 Avis 6 april 2018 

422. De prejudiciële beslissing van 6 april 2018 is om twee redenen uitzonderlijk. Ten 

eerste overweegt de beslissing uitdrukkelijk de voorwaarden waaraan een prejudiciële 

vraag moet voldoen. Overwegingen van die aard zijn normaal enkel aan de orde wanneer 

een vraag niet aan één of meerdere van die voorwaarden voldoet. Ten tweede is het 

antwoord gemotiveerd. De vraag had betrekking op het karakter van een bepaalde 

kredietovereenkomst: is zij conform de vereisten van het crédit renouvelable par fractions, 

zoals gedefinieerd in de wet? Het Hof beantwoordde die vraag als volgt: 

“Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 

1031-1 et suivants du code de procédure civile; 

Vu la demande d'avis formulée, le 12 décembre 2017, par le tribunal 

d'instance de Villefranche-sur-Saône, ainsi libellée: 

                                                 
1928 Cass. (FR) avis 22 september 2014, nr. 14-70.006, www.legifrance.gouv.fr. 
1929 Zie www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2014_6164/22_septembre 

_2014_1470006_6868/15011_22_30158.html. 
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"-L'article L. 312-57 du code de la consommation doit-il être interprété en 

ce sens qu'il permet de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un 

contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un 

consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, 

remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, 

une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de 

remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique? 

-Dans la négative, chacun des emprunts opéré s'analyse-t-il en un prêt, 

personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, 

ouvrant droit à rétractation?"; 

Vu les observations écrites de Me Le Prado pour la Caisse de crédit mutuel 

de Saint-Priest; 

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et les conclusions de M. Ingall-

Montagnier, premier avocat général, entendu en ses observations orales; 

MOTIFS: 

I - Sur la recevabilité de la demande d'avis, contestée par la banque: 

Il résulte de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire que la 

demande d'avis doit porter sur une question de pur droit commandant 

l'issue du litige, être nouvelle, présenter une difficulté sérieuse et se poser 

dans de nombreux litiges. 

En premier lieu, la demande d'avis a été présentée à l'occasion d'un procès 

en cours et porte sur une règle de droit qui commande l'issue du litige 

afférent à la qualification d'un contrat dénommé Passeport crédit conclu 

le 5 janvier 2012, au regard des dispositions du code de la consommation 

régissant le contrat de crédit renouvelable. 

En effet, si l'article L. 312-57 du code de la consommation a été créé par 

l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ce texte reprend néanmoins 

la définition énoncée à l'article L. 311-16 du même code, en vigueur lors 

de la conclusion du contrat, selon laquelle constitue un crédit renouvelable 

une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de 

crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon 

fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. 

En deuxième lieu, la Cour de cassation n'a ni statué ni rendu un avis relatif 

au point de droit sur lequel son avis est sollicité et aucun pourvoi en cours 

ne pose la question faisant l'objet de la demande. 

En dernier lieu, la question a fait l'objet de nombreuses décisions 

divergentes des juridictions du fond. 

La demande d'avis est donc recevable. 
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II- Sur le fond : 

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-16 du code de la 

consommation alors en vigueur, que le crédit renouvelable, qu'il soit ou 

non assorti de l'usage d'une carte de crédit, consiste en la possibilité de 

bénéficier d'un crédit, d'un montant déterminé dès l'origine, et dont 

l'utilisation s'effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son 

bénéficiaire. L'établissement d'un contrat est obligatoire pour la 

conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes 

conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement. 

Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêt est révisable. Un 

changement de taux d'intérêt peut donc intervenir en cours d'exécution du 

contrat. Cependant, toute modification du taux est soumise à une 

information préalable de l'emprunteur, ce qui lui confère le droit de 

refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la 

baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du 

prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l'offre de prêt. 

Le contrat de crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le 

crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au 

financement de l'acquisition de biens particuliers. 

Il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un 

contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs 

emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit 

permanent avec les modalités de remboursement par échéances 

prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque 

emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe 

spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une 

acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion. 

Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt 

personnel ou affecté. 

En conséquence, 

LA COUR EST D'AVIS QUE: 

1°/ L'article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu'il reprend la 

définition énoncée à l'article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de 

la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas 

de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s'il 

définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, 

suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable 

indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une 

négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, 

et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. 
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2°/ Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, 

justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit 

à rétractation.”1930 

Na te hebben overwogen dat de vraag voor beantwoording in aanmerking komt,1931 zet het 

Hof de beginselen van een kredietovereenkomst uiteen. Daaruit leidt het af dat de 

overeenkomst die voor elke kredietopneming voorafgaande wilsovereenstemming vereist 

omtrent zijn essentiële bepalingen, geen crédit renouvable par fractions is in de zin van de 

wet. De kwestieuze overeenkomst geeft aanleiding tot een pluraliteit van individuele 

kredietverleningen en valt daarom niet onder de wettelijke definitie. Deze beslissing zet 

dus wel de redenen uiteen. Dit kan alleen de pedagogische waarde van de beslissing 

verhogen en draagt dus bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de prejudiciële 

procedure. 

7.3.2 Nederland 

423. De Nederlandse Hoge Raad kent sinds 2012 een prejudiciële bevoegdheid in civiele 

zaken. De prejudiciële procedure is dus een relatief recent verschijnsel in het Nederlandse 

rechtsbestel. Eerst wordt stilgestaan bij de oorsprong van deze procedure (7.3.2.1) en de 

wettelijke bepalingen die deze beheersen (7.3.2.2). Daarna komen de voorwaarden die 

gelden voor het stellen van een prejudiciële vraag (7.3.2.3) en de procedure (7.3.2.4) aan 

bod. Vervolgens wordt de procedure geëvalueerd (7.3.2.5), om nadien met enkele 

voorbeelden (7.3.2.6) af te sluiten. 

7.3.2.1 Oorsprong 

424. Het toekennen van een prejudiciële bevoegdheid aan de Hoge Raad werd in 2003 

geopperd door het driemanschap dat een fundamentele herbezinning van het Nederlandse 

burgerlijke procesrecht uitwerkte.1932 In hun eindrapport uit 2006 stelde dit gezelschap voor 

om, als tegemoetkoming aan de geuite kritiek, de mogelijkheid tot prejudiciële 

vraagstelling alleen open te stellen voor de gerechtshoven.1933 Die oproep vond toen geen 

gehoor, maar enkele jaren later wel een echo in het rapport van de Commissie 

Normstellende Rol Hoge Raad. In zijn verslag stelde die commissie vast dat een aantal 

rechtsvragen de Hoge Raad niet (tijdig) bereikt, wat een optimale vervulling van zijn 

rechtsvormende taak in de weg staat en de rechtszekerheid en rechtseenheid niet ten goede 

komt.1934 Vooral in civiele zaken, en minder in fiscale en strafzaken, ontwaarde de 

                                                 
1930 Cass. (FR) avis 6 april 2018, nr. 18-70.001, www.legifrance.gouv.fr. 
1931 Het Hof gaat wel snel voorbij aan de vereiste van een zuivere rechtsvraag. Is de vraag naar de kwalificatie 

van een overeenkomst niet een gemengde vraag?  
1932 W. ASSER et al., Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk 

procesrecht, Den Haag, BJU, 2003, 223-224. Dit driemanschap bestond uit de professoren Daan Asser, Bart 

Groen en Jan Vranken. 
1933 W. ASSER, H. GROEN en J. VRANKEN, Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele herbezinning 

Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, BJU, 2006, 167-168. Zie ook W. ASSER, "Cassatie in civiele 

zaken (Nederlands recht)" in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT 

VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den 

Haag, BJU, 2007, 203-204. 
1934 COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008, 50. 
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commissie hiaten in het zaakaanbod.1935 De oplossing voor dit probleem lag in een 

prejudiciële procedure. Volgens de commissie zou zo’n procedure drie voordelen hebben: 

ten eerste hoeft het oordeel van de Hoge Raad niet te wachten tot na het instellen van een 

cassatieberoep, ten tweede raakt de cassatierechter erdoor nauwer verbonden met de 

feitenrechters, wat zijn gezag ten goede komt, en ten derde kan de onzekerheid omtrent de 

beantwoording van een rechtsvraag sneller worden weggenomen.1936 De minister van 

Justitie nam deze aanbevelingen ter harte en ontplooide een wetgevend initiatief dat 

uitmondde in de wet van 9 februari 2012, die een prejudiciële procedure in het civiele 

contentieux in het leven riep.1937 Deze regeling ging op 1 juli 2012 van kracht. Verwacht 

werd dat deze procedure zowel de rechtsvorming, de rechtseenheid, de rechtszekerheid als 

de werklast van de Hoge Raad positief zou beïnvloeden.1938 In 2016 werd de procedure 

uitgebreid tot het fiscale contentieux.1939 

7.3.2.2 Wettelijke bepalingen 

425. Artikel 81a RO bepaalt dat de Hoge Raad kennis neemt van de door rechtbanken en 

gerechtshoven gestelde prejudiciële vragen. De modaliteiten van deze prejudiciële 

vraagstelling worden verder uitgewerkt in de artikelen 392 tot 395 Rv. Artikelen 27ga tot 

27ge AWR beschrijven de prejudiciële procedure in fiscale zaken. Het procesreglement 

van de Hoge Raad verfijnt de te volgen procedure (hierna: procesreglement).1940  

7.3.2.3 Voorwaarden voor het stellen van een prejudiciële vraag 

426. Elke feitenrechter kan een prejudiciële vraag richten aan de Hoge Raad.1941 Die vraag 

moet volgens artikel 392, eerste lid Rv. aan drie voorwaarden voldoen. In de eerste plaats 

is vereist dat de prejudiciële vraag een rechtsvraag is.1942 Ook gemengde vragen komen in 

                                                 
1935 COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008, 23-24, 29 en 35. 
1936 COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den 

Haag, 2008, 51.  
1937 Wet van 9 februari 2012 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op 

de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Stb. 2012, 65.  
1938 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 3-5. 
1939 Wet van 23 december 2015 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, Stb. 2015, 

540. 
1940 Zie www.hogeraad.nl/Reglementen/procesreglement-hoge-raad-der-nederlanden (versie gewijzigd op 23 

november 2018).  
1941 De enige uitzondering daarop is de rechter die een verzoek tot het verbindend verklaren van een 

overeenkomst inzake de afwikkeling van massaschade moet beoordelen (artikel 392, eerste lid Rv. j° artikel 

7:907, eerste lid BW). Aanvankelijk gingen ook alleenzetelende rechters, zoals de kantonrechter of de 

voorzieningenrechter, geen vragen mogen stellen aan de Hoge Raad. Die beperking werd later geschrapt. Zie 

Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 13. Cfr. N. FRENK 

en M. WOLFFRAM-VAN DOORN, "Het voorontwerp prejudiciële vragen aan de Hoge Raad", 

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2009, (154) 159. 
1942 Een rechtsvraag werd door de Memorie van Toelichting als volgt gedefinieerd: “Rechtsvragen zijn vragen 

die betrekking hebben op de toepassing en uitleg van rechtsregels waarin begrippen worden gehanteerd die 

voldoende bepaalbaar zijn in de zin dat zij door de wetgever uitputtend zijn gedefinieerd.” Memorie van 

Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke 
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aanmerking, maar daarbij geldt dat hoe zuiverder de vraag is en dus hoe meer abstractie 

kan worden gemaakt van de feitelijke omstandigheden, hoe meer de vraag in aanmerking 

komt voor deze procedure.1943 Het formuleren van een eigenlijke vraag blijkt daarbij niet 

nodig te zijn.1944 

427. In de tweede plaats moet een antwoord op die rechtsvraag nodig zijn om op de 

vordering of het verzoek te beslissen. Deze voorwaarde belet dat hypothetische vragen aan 

de Hoge Raad worden voorgelegd. Hier lijkt de Raad streng aan vast te houden: in zijn 

tweede prejudiciële beslissing van 31 mei 2013 weigerde hij de vraag te beantwoorden, 

omdat deze volgens hem niet nodig was om over het geschil te beslissen. De rechter had de 

vraag immers gesteld vooraleer te antwoorden op twee verweren. Als één van die verweren 

doel trof, zou het stellen van de vraag zonder belang zijn. De Raad oordeelde dat de rechter 

eerst die verweermiddelen moest beantwoorden en desgevallend de vraag nadien opnieuw 

kon stellen.1945 Hij gaf in zijn beslissing ook enkele wenken hoe de feitenrechter met dit 

verweer moest omspringen.1946 

428. De derde voorwaarde stelt inhoudelijke eisen aan de vraag. Die moet een rechtstreeks 

belang vertonen voor “een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of 

soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortkomen, of 

voor de beslechting of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten voortvloeiende 

geschillen, waarin dezelfde vraag zich voordoet” (artikel 392, 1 Rv.). De Memorie van 

Toelichting omschreef deze categorieën in de volgende termen:  

“Onder massavorderingen wordt verstaan een veelheid aan 

vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of soortgelijke feiten en uit 

dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortkomen. Daarnaast 

biedt dit wetsvoorstel de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen 

                                                 
organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de 

civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 9. Of gemengde vragen ook via 

de prejudiciële procedure beantwoord kunnen worden, liet de minister van Justitie aan de Hoge Raad over. 

De praktijk van de Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. 
1943 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 81. 
1944 In een vonnis van 18 december 2013 besloot de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland een 

prejudiciële vraag te richten aan de Hoge Raad. Hij deed dat evenwel op de volgende wijze: “De kantonrechter 

vraagt de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing de hierboven onder r.o. 5.3.1. tot en met 5.3.6. 

geduide rechtsvraag te beantwoorden. De griffier zal onverwijld een afschrift van deze beslissing aan de Hoge 

Raad zenden.” Rb. Midden-Nederland (ktr.) 18 december 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:7614, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 5.3.7. In die rechtsoverwegingen werd een juridisch vraagstuk geschetst, maar geen 

eigenlijke vragen gesteld. De Hoge Raad zag daar geen graten in en beantwoordde de rechtsvraag. Hoge Raad 

(NL) 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341, www.rechtspraak.nl. 

Het valt – in het algemeen – te verwachten dat deze soepele houding ten opzichte van prejudiciële vragen na 

verloop van tijd zal verstrengen. I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een 

tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 

86. Dat bleek ook bij het HvJ EU het geval te zijn. E. DAALDER en R. DE GRAAFF, "Rome, Luxemburg, 

Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument" in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE 

KLUIVER en M. SAMADI (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 131-

132. 
1945 Hoge Raad (NL) 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1614, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4-3.5. Zie in 

dezelfde zin Hoge Raad (NL) 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:345, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.2. 
1946 Hoge Raad (NL) 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1614, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.6. 
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ter zake van rechtsvragen die tegelijkertijd in talrijke feitelijk vergelijkbare 

geschillen aan de orde zijn en waar de rechtseenheid eveneens gediend is 

met een spoedig antwoord. Te denken valt bijvoorbeeld aan een rechtsvraag 

over de uitleg van nieuwe wetgeving.”1947 

Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen massaschadeclaims1948 en zaken 

waarin een rechtsvraag centraal staat die een belangrijke geschiloverstijgende waarde 

vertoont, omdat die vraag ook in talrijke vergelijkbare zaken speelt of kan spelen.1949 De 

mogelijkheid tot prejudiciële vraagstelling ging aanvankelijk beperkt zijn tot de eerste 

grondslag, maar werd nadien uitgebreid door toevoeging van de tweede grondslag.1950 De 

Franse prejudiciële procedure diende hierbij als voorbeeld.1951 In de praktijk komen 

prejudiciële vragen die beantwoorden aan de tweede – ruimere – grondslag het meeste 

voor.1952 Die tweede grondslag tot het stellen van een prejudiciële vraag is niet heel precies 

en ook de praktijk heeft in de eerste jaren de grenzen of inhoud ervan nog niet 

uitgeklaard.1953 De minister van Justitie ging (deels) uit van een kwantitatieve benadering. 

Hij stelde dat wanneer de groep van personen die bij een vordering rechtstreeks belang 

heeft (eerste grondslag) te gering is, of wanneer de zaak slechts relevant is voor een beperkt 

aantal andere geschillen (tweede grondslag), de Hoge Raad de zaak niet zal 

                                                 
1947 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 1. 
1948 Te denken valt – voor Nederland – aan de Dexia zaak (ook aandelenlease-affaire genoemd), de zaak van 

de Desdochters, etc. Voor België kan gedacht worden aan de Lernout & Hauspie zaak, of de het proces dat 

volgde op de gasexplosie in Gellingen in 2004. 
1949 Daarbij werden de volgende voorbeelden gegeven: “Als voorbeelden van dergelijke rechtsvragen kan 

gedacht worden aan bijvoorbeeld de nog niet in hoogste instantie beantwoorde en in de praktijk spelende 

vraag of in het nieuwe verzekeringsrecht een verzekeringnemer bij de opzegging van de 

verzekeringsovereenkomst ingevolge artikel 7:940 lid 3 BW dezelfde terughoudendheid dient te betrachten 

als de verzekeraar; de vraag of een verkoper van een woning aan een particuliere koper (artikel 7:2 BW) 

anders dan deze laatste gebonden is aan een mondelinge overeenkomst, de recentelijk beantwoorde vraag of 

een veroordeling in de proceskosten ook betrekking kan hebben op nakosten en de al weer enige jaren geleden 

beantwoorde vraag of en onder welke omstandigheden een beroep van de werkgever van een asbestslachtoffer 

op de absolute verjaringstermijn van artikel 3:310 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is. Ook valt te denken aan de rechtsvragen die aan de orde waren in het recente arrest van de 

Hoge Raad over de vaststelling van de omvang van schadevergoeding bij een kennelijk onredelijk ontslag.” 

Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 4-5. 
1950 Cfr. N. FRENK en M. WOLFFRAM-VAN DOORN, "Het voorontwerp prejudiciële vragen aan de Hoge 

Raad", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2009, (154) 156-157. 
1951 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 4. 
1952 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 73. 
1953 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 48. Interviews wezen uit dat 

feitenrechters deze voorwaarden niet duidelijk vonden. S. VAN KAMPEN en I. GIESEN, "Prejudiciële 

vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013, (1) 3. 
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beantwoorden.1954 Aan de andere kant stelde hij dat het begrip ‘talrijk’ ook een kwalitatieve 

invulling kan krijgen, waarbij hij de omvang van de vordering of de maatschappelijke 

onrust aanhaalde als voorbeelden.1955 Het doorslaggevende criterium lijkt te zijn dat de 

rechtsvraag aanleiding kan geven tot meerdere geschillen.1956 Alleen wanneer de vraag 

nieuwe wetgeving betreft, lijkt meer te worden vastgehouden aan een kwantitatieve 

invulling. Op die manier wordt bekomen dat de rechtsvraag al ietwat gerijpt is vooraleer de 

Hoge Raad tussenkomt.1957 In elk geval lijkt de Hoge Raad niet streng vast te houden of 

hoge eisen te stellen aan dit criterium, waardoor het geen eigenlijke drempel vormt.1958 Of 

een prejudiciële vraag voor beantwoording in aanmerking komt, is dus in de praktijk een 

beleidskwestie voor de Hoge Raad.1959  

Dat dit criterium in de praktijk geen hindernis is, blijkt ook uit het feit dat het verdwenen 

is uit de voorwaarden die gelden voor het stellen van een prejudiciële vraag in fiscale zaken. 

In die materie is het voldoende dat een antwoord op de rechtsvraag noodzakelijk is om het 

geschil te kunnen beslechten. De Memorie van Toelichting stelt weliswaar dat de 

rechtsvraag (potentieel) in een groot aantal vergelijkbare gevallen moet spelen, maar er 

werd afgezien van de formulering van dat criterium in de wet, omdat aan de waarde ervan 

werd getwijfeld. Volgens de Memorie biedt de mogelijkheid om een prejudiciële vraag 

eenvoudig af te doen, voldoende bescherming tegen een overvloed aan prejudiciële 

zaken.1960 Artikel 27ga, eerste lid AWR vereist dus enkel dat een antwoord op de 

rechtsvraag nodig is om op het beroep te beslissen. 

429. Een ongeschreven voorwaarde is dat de rechtsvraag nog geen antwoord heeft gekregen 

in de cassatierechtspraak. Dat verwondert niet. Indien de prejudiciële vraag inderdaad een 

acte éclairé betreft, biedt de prejudiciële procedure geen meerwaarde voor de 

                                                 
1954 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 20. 
1955 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 13. 
1956 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 75, 77. 
1957 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 76. 
1958 C. STREEFKERK, "De prejudiciële procedure bij de Hoge Raad", Trema 2015, (248) 252. Eén keer heeft 

de Hoge Raad wel geweigerd een vraag te beantwoorden, mede omdat de vraag niet beantwoordde aan één 

van de twee grondslagen van artikel 392, eerste lid Rv. In casu had de rechter vastgesteld dat een zekere 

wetsbepaling van toepassing was, die evenwel sinds 11 januari 2009 geen geldend recht meer was. De Hoge 

Raad ging er wellicht van uit dat, bijna tien jaar nadien, deze zaak een unicum was en dus niet beantwoordde 

aan de vereiste van talrijkheid. Hoge Raad (NL) 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:345, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.4.3. Aan de andere kant beantwoordde de Hoge Raad wel een prejudiciële vraag 

in verband met de immuniteit van executie van vreemde staten. Hoge Raad (NL) 8 juli 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:1514, www.rechtspraak.nl. Het valt te betwijfelen of dit een probleem is waarmee de 

Nederlandse rechter vaak mee wordt geconfronteerd. Cfr. A.G. CASTERMANS, "Veel en talrijk: 

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, (303) 303-304. 
1959 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 86. 
1960 Memorie van Toelichting, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, Kamerstukken 

II 2015-2016, 34305, nr. 3, 53. 
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rechtsvormende taak van de Hoge Raad. Wanneer er reeds een zaak aanhangig is waarin 

eenzelfde problematiek aan bod komt als waar de prejudiciële vraag op gericht is, zal de 

Hoge Raad die vraag niet beantwoorden.1961 Alhoewel hij de mogelijkheid heeft om zo’n 

vraag zonder enige motivering af te doen, geeft de Raad doorgaans wel een antwoord 

waarin het arrest dat de vraag reeds beantwoordde, wordt toegelicht.1962 De eerste 

prejudiciële procedure stelde ook een vraag die al eerder in de cassatierechtspraak een 

antwoord kreeg.1963 Hier beantwoordde de Raad die vraag wel, wellicht om de eerste 

prejudiciële procedure in de geschiedenis van de Hoge Raad niet op een sisser te doen 

aflopen.1964 

7.3.2.4 Procedure 

430. De procedure bestaat uit drie onderscheiden fases. In de eerste plaats stelt een 

feitenrechter een prejudiciële vraag (7.3.2.4.1). Daarna volgt de procedure voor de Hoge 

Raad (7.3.2.4.2). Tot slot zet de feitenrechter de procedure ten gronde verder, met 

inachtneming van het antwoord van de cassatierechter(7.3.2.4.3). De volgorde van de 

wettelijke bepalingen spoort gelijk met deze driedeling: artikel 392 Rv. bepaalt wanneer de 

rechter een prejudiciële vraag kan stellen en hoe dat moet gebeuren. Artikel 393 Rv. zet de 

procedure voor de Hoge Raad uiteen. Artikel 394 Rv. behandelt de procedure na het 

antwoord van de Raad. De procedure geldt zowel in het civiele als in het fiscale 

contentieux, tenzij anders vermeld. 

7.3.2.4.1 Het stellen van een prejudiciële vraag 

431. Elke bodemrechter kan een prejudiciële vraag voorleggen aan de Hoge Raad. Hij kan 

dat ambtshalve doen, dan wel op verzoek van een partij (artikel 392, eerste lid Rv.).1965 De 

rechter moet de partijen in de gelegenheid stellen om zich uit te spreken over het voornemen 

een prejudiciële vraag te stellen en over de formulering van die vraag (artikel 392, tweede 

lid Rv.). Ook dat laatste aspect is volgens de Hoge Raad belangrijk.1966 Dat is niet 

                                                 
1961 Zie de beslissing van 13 juli 2018: “Vandaag doet de Hoge Raad uitspraak in de zaak met nummer 

17/04244, ECLI:NL:HR:2018:1209. Gelet op de inhoud van die uitspraak is het in behandeling nemen van 

de prejudiciële vragen niet meer nodig.” Hoge Raad (NL) 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1218, 

www.rechtspraak.nl. 
1962 Hoge Raad (NL) 21 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3958, www.rechtspraak.nl. 
1963 Hoge Raad (NL) 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4889, www.rechtspraak.nl. 
1964 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 82. 
1965 Het initiatief komt doorgaans van de rechter. I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge 

Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, 

BJU, 2016, 59. 

In 2016 werd vastgesteld dat de meerderheid van de vragen afkomstig is van rechtbanken, en de minderheid 

van de gerechtshoven. Geografisch gezien komen de vragen van rechtscolleges in het ganse land. I. GIESEN 

et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de 

mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 67.  
1966 In de beslissing van 16 oktober 2015 bekritiseerde de Hoge Raad de kantonrechter die had nagelaten om 

de partijen te horen over de formulering van de prejudiciële vraag, zonder evenwel gevolgen te verbinden aan 

dit vormverzuim. Hij oordeelde: “Deze gang van zaken is niet alleen in strijd met de wet, maar ook 

onwenselijk, zoals mede blijkt uit de omstandigheid dat Duinzigt en ACM de Hoge Raad hebben verzocht de 

gestelde vragen opnieuw te formuleren. In de omstandigheden van het geval ziet de Hoge Raad echter geen 

aanleiding consequenties te verbinden aan de schending van voormelde wetsbepaling.” Hoge Raad (NL) 16 

oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099, www.rechtspraak.nl, r.o. 3. Zie in dezelfde zin Hoge Raad (NL) 18 

december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, www.rechtspraak.nl, r.o. 3. Uit die laatste beslissing blijkt dat deze 
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verwonderlijk: de formulering van de vraag beïnvloedt het toekomstige antwoord, dat 

uiteindelijk het geschil zal beheersen. Tegen de beslissing om een vraag te stellen of tegen 

beslissing omtrent de formulering van die vraag, staat geen rechtsmiddel open (artikel 392, 

derde lid Rv.). De rechter houdt de zaak aan totdat de Hoge Raad heeft geantwoord (artikel 

392, vijfde lid Rv.).1967 De beslissing waarbij de vraag wordt gesteld, moet het onderwerp 

van het geschil, de door de rechter vastgestelde feiten en de door de partijen ingenomen 

standpunten bevatten. Daarnaast moet de rechter toelichten waarom de rechtsvraag in 

aanmerking komt voor de prejudiciële procedure, in het licht van de toelatingscriteria 

(artikel 392, derde lid Rv.). Die laatste vereiste geldt niet in het fiscale contentieux (artikel 

27 ga, derde lid AWR). 

Uit de aard van de prejudiciële vraag volgt dat deze van belang is voor verschillende andere 

procedures. Andere rechters die over zo’n zaak moeten oordelen, kunnen hun beslissing 

daarom aanhouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan indien het antwoord 

rechtstreeks van belang is om de zaak te kunnen beslechten.1968 Alvorens dat te beslissen, 

moet de rechter de partijen de kans bieden om zich daarover uit te spreken. Indien de 

partijen aangeven de beslissing niet te willen aanhouden, moet de rechter dat standpunt 

eerbiedigen. Tegen zijn beslissing staat geen rechtsmiddel open (artikel 392, zesde lid Rv.). 

De griffier zendt een afschrift van de beslissing tot het stellen van een prejudiciële vraag 

onverwijld naar de Hoge Raad. Die laatste heeft de mogelijkheid om ook andere 

procedurestukken op te vragen (artikel 392, vierde lid Rv.). De Hoge Raad doet dit altijd, 

waardoor hij steeds over het volledige dossier beschikt.1969 

7.3.2.4.2 Het beantwoorden van een prejudiciële vraag 

432. Wanneer een prejudiciële zaak binnenkomt bij de Hoge Raad, wordt eerst nagegaan 

of de vraag in aanmerking komt voor deze procedure. Daarbij geeft ook het parket advies 

(artikel 393, eerste lid Rv.). De Hoge Raad kan in deze initiële fase een zaak ongemotiveerd 

afdoen (7.3.2.4.2.1). Indien groen licht wordt gegeven, worden de partijen uitgenodigd om 

hun opmerkingen te formuleren (7.3.2.4.2.2). Het kan gebeuren dat ook derden 

tussenkomen (7.3.2.4.2.3). Eens deze fase is afgerond, stelt de advocaat-generaal een 

conclusie op (7.3.2.4.2.4), waarop tot slot een uitspraak van de Hoge Raad volgt 

(7.3.2.4.2.5). Voorop staat dat de procedure met voortvarendheid wordt gevoerd (artikel 

                                                 
tegenspraak over de inhoud van de vraag ook mondeling ter zitting mag geschieden. Zie wat dit laatste punt 

betreft ook M. PELETIER, "De prejudiciële procedure bij de Hoge Raad in vogelvlucht", EB Tijdschrift voor 

Scheidingsrecht 2015, (163) 163. 
1967 Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de rechter wel bevoegd is om te beslissen over de geschilpunten 

die geen verband houden met de prejudiciële vraag. Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de 

mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken 

II 2010-2011, 32612, nr. 3, 15. 
1968 Zie voor een bespreking I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse 

evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 94-99. 
1969 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 99-100. 
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3.3.4.1 procesreglement).1970 Gemiddeld laat een prejudiciële beslissing iets langer dan een 

half jaar op zich wachten.1971 

7.3.2.4.2.1 Ongemotiveerd afdoen 

433. De Hoge Raad kan weigeren een vraag te beantwoorden indien hij oordeelt dat de 

vraag zich niet voor beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing leent of de vraag 

van onvoldoende gewicht is om beantwoording te rechtvaardigen (artikel 393, achtste lid 

Rv.). De Hoge Raad kan zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken 

tot dit oordeel. In de praktijk maakt de Hoge Raad geen gebruik van deze mogelijkheid en 

geeft hij altijd een gemotiveerd antwoord.1972 

7.3.2.4.2.2 Tegenspraak 

434. Ook in de procedure bij de Hoge Raad wordt veel belang gehecht aan het beginsel van 

tegenspraak. De partijen mogen – via de tussenkomst van een advocaat bij de Hoge 

Raad1973 – hun schriftelijke opmerkingen neerleggen (artikel 393, eerste en derde lid Rv.). 

Ze krijgen hier zes weken de tijd voor (artikel 3.3.7.1 procesreglement). De Hoge Raad kan 

ambtshalve of op verzoek een dag bepalen voor bijkomende mondelinge of schriftelijke 

toelichting. Die toelichting kan worden gegeven door een advocaat die niet bij de 

cassatiebalie is aangesloten (artikel 393, vierde en vijfde lid Rv.). De procespartijen zijn 

niet verplicht te verschijnen voor de Hoge Raad.1974 

7.3.2.4.2.3 Tussenkomst van derden 

435. De Hoge Raad kan ook derden toelaten om schriftelijke opmerkingen in te dienen, 

opnieuw via een advocaat bij de Hoge Raad (artikel 393, tweede en derde lid Rv.). Als in 

de procedure een moment voor mondelinge toelichting wordt voorzien, kunnen ook deze 

derden verschijnen (artikel 393, vierde lid Rv.).  

Dankzij de tussenkomst van deze amici curiae kan de Hoge Raad een zo compleet mogelijk 

beeld krijgen van de juridische en maatschappelijke context waarin de rechtsvraag is 

gebed.1975 Meestal zijn deze derden belangenverenigingen. In de prejudiciële procedure die 

                                                 
1970 Een kort tijdsverloop is cruciaal voor het succes van deze procedure. Uit interviews met bodemrechters 

bleek dat een te lange doorlooptijd ertoe zou leiden dat ze geen prejudiciële vragen stellen. S. VAN KAMPEN 

en I. GIESEN, "Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad", Tijdschrift voor 

Civiele Rechtspleging 2013, (1) 11-12. 
1971 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 129-130. 
1972 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 91. Zie bv. Hoge Raad (NL) 31 mei 

2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1614, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 21 juni 2013, 

ECLI:NL:HR:2013:CA3958, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:345, 

www.rechtspraak.nl. 
1973 Die eis geldt niet in het fiscale contentieux; ook niet voor derden die in deze procedure zouden 

tussenkomen. 
1974 Dat gebeurt wel vaker. Zie de prejudiciële beslissingen van 8 juli 2016, waar noch de partijen verschenen 

noch derden tussenkwamen. Hoge Raad (NL) 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1514, www.rechtspraak.nl; 

Hoge Raad (NL) 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1515, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 7 juli 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:1274, www.rechtspraak.nl. Het komt ook voor dat slechts één van de partijen verschijnt 

voor de Hoge Raad. Zie bv. Hoge Raad (NL) 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1273, www.rechtspraak.nl.  
1975 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 17. Zie ook R. 
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aanleiding gaf tot de beslissing van 13 september 2013, formuleerden bv. de Koninklijke 

Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de Nederlandse Vereniging van Banken 

schriftelijke opmerkingen.1976 Ook de Nederlandse Staat,1977 bedrijven1978, een 

consumentenorganisatie1979 en particulieren1980 zijn al tussengekomen in een prejudiciële 

procedure. In 2016 werd vastgesteld dat in ongeveer de helft van de prejudiciële procedures 

derden hun zegje komen doen.1981 De opmerkingen van de amici curiae worden door de 

Hoge Raad niet gepubliceerd, en dit wordt bekritiseerd.1982 De cassatierechter is niet 

gehouden te antwoorden op de opmerkingen van deze tussenkomende derden.1983 

436. De Hoge Raad kan gericht bepaalde individuen of entiteiten per post aanspreken om 

tussen te komen, of kan ervoor opteren om een openbare oproep te lanceren via zijn website 

(artikel 3.3.8.1 en 3.3.8.2 procesreglement). Langs die laatste weg kan eenieder die dat 

wenst, opmerkingen formuleren omtrent de gestelde vraag binnen een termijn die de Hoge 

Raad bepaalt. Hij heeft hiervoor een webapplicatie ontwikkeld.1984 Op die website kan het 

overzicht met hangende prejudiciële zaken worden geraadpleegd en kunnen, na 

aanmelding, schriftelijke opmerkingen worden ingediend.1985 In de praktijk is het via deze 

weg en niet na daartoe uitgenodigd te zijn door de Hoge Raad dat derden tussenkomen in 

de prejudiciële procedure.1986 

De partijen krijgen na afloop van de termijn waarbinnen de tussenkomst van derden 

mogelijk is, twee weken tijd om op deze tussenkomsten te antwoorden (artikel 3.3.9.3 

procesreglement). Die praktijk heeft geen wettelijke basis maar is ingegeven door het 

principe van hoor en wederhoor.1987 Het is niet vereist dat de partijen voordien reeds in de 

                                                 
STOLK, Y. SCHUURMANS en J. ESSER, "De amicus curiae: een instrument voor rechtsvorming of ook 

voor rechtsbescherming?", Ars Aequi 2019, (9) 15. 
1976 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, r.o. 2. 
1977 Hoge Raad (NL) 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1910, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 11 

december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3568, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 20 april 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:651, www.rechtspraak.nl. 
1978 Hoge Raad (NL) 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385, www.rechtspraak.nl. 
1979 Hoge Raad (NL) 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704, www.rechtspraak.nl. Het ging in casu om 

de Consumentenbond. 
1980 Hoge Raad (NL) 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2901, www.rechtspraak.nl. 
1981 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 111. 
1982 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 114. 
1983 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 17 
1984 M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, (155) 

168. Zie www.hogeraad.nl/prejudiciele-vragen.  
1985 Zie www.hogeraad.nl/prejudiciele-vragen. Per zaak wordt de prejudiciële vraag weergegeven. Daarnaast 

is de termijn zichtbaar waarbinnen schriftelijke opmerkingen kunnen worden ingediend.  
1986 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 111; R. STOLK et al., "De amicus 

curiae: een instrument voor rechtsvorming of ook voor rechtsbescherming?", Ars Aequi 2019, (9) 15. 
1987 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 101-102. 
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procedure voor de Hoge Raad waren verschenen.1988 Uit de praktijk blijkt dat deze amici 

curiae de mogelijkheid krijgen om de partijen van repliek te dienen.1989 

7.3.2.4.2.4 Conclusie van het parket 

437. Nadat alle schriftelijke opmerkingen verzameld zijn, neemt de advocaat-generaal zijn 

conclusie (artikel 393, zesde lid Rv.). Die conclusie wordt aan de partijen ter kennis 

gebracht en zij kunnen er ook op reageren door middel van een Borgersbrief.1990 Ook de 

amicus curiae heeft die mogelijkheid.1991 In lijn met de eigenlijke cassatieprocedure, is het 

nemen van een conclusie in het fiscale contentieux geen verplichting maar een 

discretionaire keuze van het parket (artikel 27gc, zesde lid AWR). 

7.3.2.4.2.5 Prejudiciële beslissing van de Hoge Raad 

438. De Hoge Raad kan de prejudiciële vraag herformuleren (artikel 393, zevende lid Rv.). 

Dat is van belang, want een goed antwoord vergt in de eerste plaats een goede vraag. Als 

hij zinnens is te herformuleren, geeft de Hoge Raad de partijen de gelegenheid om zich 

hierover schriftelijk uit te laten. Dat is geen vereiste indien de herformulering van 

ondergeschikte betekenis is. Een betekenisvolle herformulering brengt dus een vertraging 

met zich mee. Wellicht om die reden heeft de Hoge Raad nog niet van deze bevoegdheid 

gebruik gemaakt.1992 Wat hij wel doet, is vragen parafraseren en er op die manier een 

duwtje aan geven.1993 Een andere manier om aan een te smal geformuleerde vraag te 

ontsnappen, is door de beslissing breder dan noodzakelijk te motiveren.1994  

De Hoge Raad kan ook een tegenvraag stellen. Hij kan nl. op grond van artikel 83 RO de 

vraagstellende rechter verzoeken om bijkomende inlichtingen te geven.1995 De Hoge Raad 

kan ook doorverwijzen door zelf een prejudiciële vraag te formuleren, gericht aan het HvJ 

                                                 
1988 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 115. 
1989 Hoge Raad (NL) 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3568, www.rechtspraak.nl. 
1990 Zie hieromtrent E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 

2015, 345-347. Het kan zijn dat partijen aanvankelijk niet verschijnen voor de Hoge Raad, maar wel reageren 

op de conclusie van de advocaat-generaal. Zie bv. Hoge Raad (NL) 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, 

www.rechtspraak.nl. 
1991 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl. 
1992 Dit werd althans in 2016 vastgesteld. I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. 

Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 

2016, 91. 
1993 Dat blijkt bv. uit de beslissing van 13 september 2013, waar de Raad stelt: “Vraag 4 wordt aldus verstaan 

dat zij erop is gericht […].” Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.9.6. Eenzelfde techniek gebruikte de Raad in een beslissing van 6 juni 2014: “Deze 

[rechtsvraag] komt erop neer dat de kantonrechter wenst te vernemen […].” Hoge Raad (NL) 6 juni 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:1341, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.2.2. Deze techniek komt opnieuw terug in de uitspraak 

van 30 oktober 2015: “De prejudiciële vragen stellen aan de orde (i) of art. 431a Rv van toepassing is op het 

geval waarin de bevoegdheid van een rechtspersoon tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel door een 

fusie als bedoeld in art. 2:309 BW op een andere rechtspersoon is overgegaan, en (ii) zo ja, welke gevolgen 

moeten worden verbonden aan het niet naleven van art. 431a Rv door een verkrijgende rechtspersoon.” Hoge 

Raad (NL) 30 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3197, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3. 
1994 Zie bv. de beslissing van 18 december 2015: “Met betrekking tot de – niet in de vragen aan de orde 

gestelde – maatstaven voor de beoordeling van een door de curator gedaan verzet, wordt nog het volgende 

overwogen.” Hoge Raad (NL) 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.6. 
1995 Cfr. Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet 

op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 17. 
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EU, het EHRM1996 of het Benelux-Gerechtshof.1997 In dat geval loopt de prejudiciële 

procedure een aanzienlijke vertraging op. 

De Hoge Raad heeft de mogelijkheid om een prejudiciële vraag aan te houden en te 

beantwoorden, zelfs wanneer tijdens de procedure blijkt dat dit antwoord niet langer nodig 

is om over de zaak ten gronde te beslissen (artikel 393, negende lid Rv.).1998 Deze 

mogelijkheid, die het rechtsvormingsaspect van de prejudiciële procedure benadrukt,1999 

werd al éénmaal in de praktijk toegepast.2000 

439. De vraagstellende rechter moet de door hem vastgestelde feiten weergeven in de 

beslissing waarin hij de prejudiciële vraag stelt (artikel 392, derde lid Rv.). Die 

vaststellingen geven de Hoge Raad enige houvast. In een regulier cassatieberoep is de Hoge 

Raad gebonden aan de feiten zoals de bodemrechter die vaststelde (artikel 419, derde lid 

Rv.). Na het doorlopen van een eerste aanleg en een hoger beroep, staan die feiten vast. Bij 

een prejudiciële vraag is dat niet steeds het geval, omdat de vraag vooruitloopt op de 

beslechting van het geschil. Dat zal zeker het geval zijn wanneer een eerstelijnsrechter een 

prejudiciële vraag stelt.2001 Het is daarom van belang dat de feiten die relevant zijn voor de 

beantwoording van de vraag, voldoende afgebakend zijn. Het is evenwel mogelijk dat 

partijen en derden in de loop van de prejudiciële procedure bijkomende informatie 

aanleveren. Om die reden acht de Raad, daarbij gesteund door de parlementaire 

voorbereiding,2002 zich niet gebonden aan de door de rechter vastgestelde feiten. In zijn 

eerste prejudiciële beslissing verwoordde de Raad dit als volgt:  

“Een en ander heeft tot gevolg dat de Hoge Raad niet is gebonden aan de 

feiten die zijn vastgesteld door de rechter die de vraag heeft gesteld, al zal 

hij in beginsel wel van die feiten uitgaan. Aan de Hoge Raad komt derhalve 

in een prejudiciële procedure – met name waar het vragen betreft die tot 

                                                 
1996 Nederland heeft eind 2018 het zestiende protocol bij het EVRM geratificeerd. Zie Rijkswet van 5 

december 2018, houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol 

nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Stb. 2019, 

8. 
1997 Zie voor een toepassing van een doorverwijzing naar het HvJ EU: Hoge Raad (NL) 3 oktober 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:2901, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:346, 

www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2681, www.rechtspraak.nl.  
1998 De Memorie van Toelichting geeft hierbij het overlijden van een partij of het treffen van een schikking 

aan als voorbeelden. Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van 

prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 20. 
1999 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 124. 
2000 Hoge Raad (NL) 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, www.rechtspraak.nl. De partijen waren in casu 

tot een schikking gekomen. In een andere zaak waar de partijen ook tot een schikking waren gekomen, zag 

de Raad daarentegen af van het formuleren van een antwoord. Hoge Raad (NL) 2 september 2016, 

ECLI:NL:HR:2016:2017, www.rechtspraak.nl. 
2001 Net om die reden beperkte het eindrapport fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht 

de mogelijkheid tot prejudiciële vraagstelling tot de gerechtshoven. W. ASSER et al., Uitgebalanceerd. 

Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, BJU, 2006, 167. 
2002 Memorie van Toelichting, Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de 

rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële 

vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad, Kamerstukken II 2010-2011, 32612, nr. 3, 7. 
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gemengde beslissingen leiden – een grotere beoordelingsvrijheid toe dan in 

cassatie. Opmerking verdient voorts dat indien in het verdere verloop van de 

procedure blijkt dat de feiten anders zijn dan waarvan de Hoge Raad bij de 

beantwoording van de prejudiciële vraag is uitgegaan, de Hoge Raad in een 

daaropvolgende cassatieprocedure niet aan zijn antwoord is gebonden. 

(Kamerstukken II 2010 - 2011, 32 612, nr. 3, p. 7 - 10).”2003 

De Raad kent zichzelf dus een grote beoordelingsvrijheid toe en springt soepel om met de 

vastgestelde feiten.2004 Het is begrijpelijk dat de beperkingen van een reguliere 

cassatieprocedure niet spelen bij de beantwoording van een prejudiciële vraag. De Raad is 

immers ook niet gevangen binnen de grenzen van een cassatiemiddel. Ook wanneer de 

feiten nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn, kan een oordeel van de Hoge Raad nuttig 

zijn. De cassatierechter kan in zijn prejudiciële beslissing met name wijzen op die 

omstandigheden die relevant zijn bij een oordeel over die rechtsvraag. 

7.3.2.4.3 Procedure na beantwoording van de prejudiciële vraag 

440. De rechter moet de zaak beslechten met inachtneming van het antwoord van de Hoge 

Raad op de gestelde vraag, behalve indien dat antwoord niet langer nodig is om op de 

vordering of het verzoek te beslissen. Voordien worden de partijen opnieuw gehoord 

(artikel 394, eerste lid Rv.). Die gebondenheid geldt ook bij een reguliere 

cassatieprocedure: ook daar is de verwijzingsrechter gebonden aan het oordeel van de 

cassatierechter (artikel 424 Rv.). Als de feiten in de vervolgprocedure anders blijken te 

liggen dan die waarvan de Hoge Raad in zijn prejudiciële procedure vertrok, kan van het 

antwoord worden afgeweken.2005 

Bij de vaststelling van de proceskosten, kan de rechter de kosten die werden gemaakt in de 

prejudiciële procedure opnemen onder de door de wederpartij gemaakte kosten (artikel 394, 

tweede lid Rv.). De Hoge Raad heeft die kosten eerder begroot (artikel 393, tiende lid Rv.). 

De kosten van een advocaat die niet aan de cassatiebalie aangesloten is, kunnen daar niet 

toe behoren (artikel 393, vijfde lid Rv.), hetzelfde geldt – logischerwijze – voor de kosten 

gemaakt door derden.2006 Zij dragen hun eigen kosten. Voor de procedure bij de Hoge Raad 

zijn geen griffierechten verschuldigd.2007 Het zijn dus de procespartijen die de kosten 
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dragen van deze rechtsvormende procedure, die nochtans in belangrijke mate de 

samenleving baat. 

7.3.2.5 Evaluatie 

441. De prejudiciële procedure wordt in Nederland uitsluitend positief beoordeeld.2008 De 

heersende perceptie is dat de procedure goede resultaten oplevert en in een behoefte 

voorziet.2009 Het stimuleert de rechtsvorming en op die manier ook de rechtseenheid en 

rechtszekerheid.2010 Giesen et al. stelden vast dat in het merendeel van de prejudiciële 

procedures een aspect van rechtsvorming aanwezig was en een maatschappelijk belang mee 

gemoeid was. Enkele zaken waren belangrijke princiepsbeslissingen.2011 Dat heel wat 

vragen van de kantonrechter komen, bewijst bovendien dat de Hoge Raad dankzij deze 

procedure een terrein kon aanboren dat anders vaak voor hem gesloten blijft.2012 De 

meerwaarde van deze rechtsfiguur voor de rechtsontwikkeling staat vast.2013 Dat de 

regeling nuttig werd bevonden, bewijst de uitbreiding van de procedure tot het fiscale 

contentieux en de denkoefening om ook strafzaken erin te betrekken.2014  

442. Jaarlijks komen er ongeveer dertien prejudiciële vragen in civiele zaken binnen bij de 

Hoge Raad.2015 In fiscale zaken waren er dat in 2016 twee en in 2017 drie. Begin februari 

2019 waren er nog een tiental vragen hangende in deze materie.2016 Hieruit blijkt dat de 
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2013 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 454. 
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bestuursrecht werd de invoering van een prejudiciële procedure al verdedigd. T. BARKHUYSEN en Y. 

SCHUURMANS, "Een prejudiciële procedure in het bestuursrecht?", Ars Aequi 2013, (736) 736-739. 
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Wetboek van Strafvordering betreffende de bijzondere regelingen, raadpleegbaar via 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/modernisering-wetboek-van-strafvordering/documenten/kamerstukken/ 

2017 /12/05/memorie-van-toelichting-vaststellingswet-boek-6-van-het-nieuwe-wetboek-van-strafvordering-

bijzondere-regelingen. 
2015 Zie de bijlage cijfers bij het jaarverslag van 2017, te vinden op www.jaarverslaghogeraad.nl/ 
2016 Zie www.hogeraad.nl/prejudiciele-vragen?Filter.Rechtsgebied=3 (raadpleging 9 februari 2019). 
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mogelijkheid van prejudiciële vraagstelling niet tot een zondvloed aan procedures heeft 

geleid, maar ook dat er wel degelijk een behoefte aan bestaat.  

443. De prejudiciële procedure heeft ook aanzienlijke voordelen vergeleken met de 

bestaande mechanismen om (sneller) een oordeel van de Hoge Raad te krijgen. Dit zijn de 

sprongcassatie en het cassatieberoep in het belang van de wet. Sprongcassatie (artikel 398, 

2° Rv.) bestaat sinds 1963.2017 Deze rechtsfiguur laat partijen toe om een beroepsprocedure 

over te slaan en hun zaak na de beslissing in eerste aanleg onmiddellijk voor te leggen aan 

de Hoge Raad. Dat is nuttig wanneer het twistpunt geen feitelijke kwestie betreft maar een 

rechtsvraag is. Het gebruik van deze procedure berust volledig op de partijautonomie en is 

bedoeld om de partijen tijd en kosten te besparen.2018 Alhoewel deze procedure toelaat om 

de procesduur te verkorten en om sneller een oordeel van de Hoge Raad te krijgen omtrent 

een bepaalde rechtsvraag, strekt deze procedure dus eerder de partijen dan de 

rechtsvormende taak van het de cassatierechter tot voordeel. De procedure verschilt ook 

niet van een reguliere cassatieprocedure. Dat neemt niet weg dat deze procedure vaak 

uitmondt in belangrijke arresten.2019  

Ten opzichte van de sprongcassatie heeft de prejudiciële procedure het voordeel dat er nog 

geen vonnis hoeft te zijn en er geen overeenstemming tussen de partijen noodzakelijk is 

om een prejudiciële vraag te stellen.2020 Bovendien kunnen derden tussenkomen, wiens 

inlichtingen de rechtsvorming door de Hoge Raad een stabielere basis kunnen 

verschaffen.2021 Aan de andere kant geldt dat sprongcassatie een ruimer toepassingsgebied 

kent.2022 Dat verschil overtuigt evenwel niet, gelet op de soepele houding die de Hoge Raad 

aanneemt ten opzichte van de voorwaarden om een prejudiciële vraag te stellen.2023 

Sprongcassatie blijft bestaansrecht hebben, bv. wanneer de bodemrechter ondanks een 

gezamenlijk verzoek van de partijen weigert een prejudiciële vraag te stellen.2024 

Welke voordelen heeft de prejudiciële procedure ten opzichte van de cassatie in het belang 

van de wet? Beide instrumenten hebben gemeen dat ze het algemeen belang voor ogen 

hebben. Dankzij een arrest van de Hoge Raad van 6 juni 2014 kunnen derden ook 
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de beroepsinstantie (artikel 62 RO, artikel 329 e.v. Rv.), heeft eenzelfde finaliteit als de sprongcassatie. 
2019 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 152-153. 
2020 G. DEN DEKKER en L. VAN DEN ESHOF, "Sprongcassatie en de prejudiciële procedure", Tijdschrift 

voor de Procespraktijk 2015, (105) 108. 
2021 Cfr. het arrest van de Hoge Raad van 12 juni 2015, waarin hij oordeelde dat de precedentenwerking die 

uitgaat van een cassatiearrest geen belang geeft aan derden, die zich in een vergelijkbare feitelijke situatie 

bevinden, om tussen te komen in een reguliere cassatieprocedure. Hoge Raad (NL) 12 juni 2015, 
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tussenkomen bij een cassatieberoep in het belang van de wet. De Hoge Raad paste artikel 

392, tweede lid Rv. naar analogie toe op deze procedure.2025 Dit maakt het mogelijk dat een 

contradictoir debat ontstaat, maar het is weinig waarschijnlijk dat de oorspronkelijke 

partijen zouden tussenkomen in deze procedure want de uitkomst kan hun rechtspositie niet 

meer raken. Enkel repeat players kunnen uit een tussenkomst voordeel halen. Bij een 

prejudiciële procedure neemt de feitenrechter de beslissing om al dan niet een vraag te 

stellen, terwijl bij de cassatie in het belang van de wet die beslissing bij de procureur-

generaal berust. Onrechtstreeks kunnen evenwel veel meer personen, zoals advocaten, 

rechters, etc., via de commissie cassatie in het belang van de wet daartoe verzoeken. 

Cassatie in het belang van de wet blijft dus relevant, in de gevallen wanneer noch partijen, 

noch de feitenrechter, initiatief nemen om de Hoge Raad te vatten in een zaak waarin een 

belangrijke rechtsvraag aan de orde is.2026 Desondanks is de nood aan deze procedure 

gedaald sinds de mogelijkheid bestaat om een prejudiciële vraag te stellen aan de Hoge 

Raad.2027 

De prejudiciële procedure vormt dus een heilzame toevoeging aan het bestaande pallet van 

het reguliere cassatieberoep, de sprongcassatie en de cassatie in het belang van de wet. Een 

belangrijke rechtsvraag waarover een oordeel van de Hoge Raad nuttig zou zijn, kan dus 

ofwel op het initiatief van de partijen, van de bodemrechter of van een andere 

belanghebbende, via de procureur-generaal, tot bij de Hoge Raad geraken. 

7.3.2.6 Voorbeelden 

444. Van de vele voorbeelden waarin de Hoge Raad dankzij een prejudiciële procedure een 

voor de praktijk belangrijk antwoord kon geven op een prangende rechtsvraag,2028 worden 

er hier twee uitgelicht. Omdat de wijze waarop de vraag wordt beantwoord ook van belang 

is voor de uitstraling en het gezag van de beslissing, wordt ook (een deel van) de motivering 

van de beslissing weergegeven. Het eerst situeert zich in het procesrecht (7.3.2.6.1), het 

tweede in het familierecht (7.3.2.6.2). 

7.3.2.6.1 Bewijsbeslag 

445. Een belangrijke prejudiciële beslissing van de Hoge Raad had betrekking op de 

mogelijkheid van bewijsbeslag.2029 Aan de orde was de vraag of het wettelijk geregelde 

                                                 
2025 “Gelet op een en ander ziet de Hoge Raad aanleiding om gelegenheid te geven tot het maken van 

schriftelijke opmerkingen, overeenkomstig het in art. 393 lid 2 Rv bepaalde. Weliswaar betreft deze zaak 

geen prejudiciële vraag als bedoeld in art. 392 e.v. Rv, maar de functie van een vordering tot cassatie in het 

belang der wet en die van de beantwoording van prejudiciële vragen is dezelfde, namelijk het beantwoorden 

van rechtsvragen die voor de praktijk van belang zijn, mede in verband met de rechtseenheid en 

rechtsontwikkeling. Daarom bestaat grond de mogelijkheid tot het maken van schriftelijke opmerkingen ook 

toe te passen bij de behandeling van een cassatieberoep in het belang der wet, ingeval dat daartoe naar het 

oordeel van de Hoge Raad aanleiding bestaat.” Hoge Raad (NL) 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, 

www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3. 
2026 I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het 

licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 161. 
2027 M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, (155) 

162. 
2028 Zie het overzicht in J. HEUVING, "Prejudiciële vragen (artikel 392 Rv.): een kroniek", Tijdschrift voor 

de Procespraktijk 2015, (100) 100-104. 
2029 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl. 
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bewijsbeslag in zaken van intellectuele eigendom2030 ook toepasselijk was in andere 

domeinen. De vraag kreeg in de rechtsleer en de rechtspraak uiteenlopende antwoorden.2031 

De wetgever deed er het zwijgen toe. Op een prejudiciële vraag van de 

voorzieningenrechter in Amsterdam, oordeelde de Hoge Raad als volgt: 

“3.1 Voordat de door de voorzieningenrechter gestelde vragen worden 

beantwoord, wordt het volgende opgemerkt over de toelaatbaarheid van 

bewijsbeslag naar Nederlands recht, en over de voorwaarden waaraan in dat 

verband moet worden voldaan.  

3.3.2 Een bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel waardoor onder 

omstandigheden aan de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt 

gelegd, aanzienlijke hinder of schade kan worden toegebracht. 

Beslaglegging is niet steeds nodig om tegemoet te komen aan de belangen 

van de verzoeker. Indien immers een partij voor het bewijs van haar 

stellingen is aangewezen op de medewerking van haar wederpartij, en deze 

die medewerking zonder voldoende grond weigert, kan de in de hoofdzaak 

oordelende rechter, mede gelet op art. 21 Rv, daaruit de gevolgtrekking 

maken die hij geraden acht.  

3.3.3 Uit het recht van de ons omringende landen blijkt dat de vraag of een 

zodanig beslag mag worden gelegd en zo ja, onder welke voorwaarden, 

uiteenlopend kan worden beantwoord. Om die reden zou het de voorkeur 

hebben verdiend dat de wetgever de in dit kader van belang zijnde 

afwegingen en keuzes had gemaakt.  

3.4.1 De minister heeft echter in het kader van het wetsvoorstel “Aanpassing 

van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de 

wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden” 

over het bewijsbeslag onder meer opgemerkt:  

“(…) dat het voorgestelde recht op inzage, afschrift of uittreksel van 

bescheiden de in de praktijk ontwikkelde mogelijkheid conservatoir beslag 

tot afgifte op bescheiden te leggen om daarvan een afschrift ter bescherming 

van bewijs ex artikel 730 Rv te verkrijgen, onverlet laat. Voor het verkrijgen 

van inzage, afschrift of uittreksel van de beslagen bescheiden is vervolgens 

telkens een rechterlijke machtiging vereist. Wordt het beslag achteraf 

onrechtmatig geoordeeld, dan is de beslaglegger in beginsel schadeplichtig.” 

(…) “Een enkele keer hebben de reacties niet tot de gewenste aanpassing 

aanleiding gegeven. In dat verband mag de suggestie het bewijsbeslag in de 

wet te regelen niet onvermeld blijven. Volgens de regering gaat het om een 

                                                 
2030 Zie artikelen 1019a e.v. Rv. 
2031 Zie een overzicht in de conclusie van de advocaat-generaal en de annotatie van Bart Krans. Hoge Raad 

(NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, concl. E. Wesseling-van Gent, 

r.o. 2.3-2.19; B. KRANS, "Noot onder Hoge Raad (NL) 13 september 2013", Nederlandse Jurisprudentie 

2014, afl. 47, (nr. 455) nrs. 4-5. 
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afzonderlijk onderwerp, dat anders dan het recht op afschrift van bescheiden, 

niet zo ver gaat dat daaronder ook de afgifte van roerende zaken en DNA 

kunnen worden begrepen, en waarvan de regeling alleen daarom al, mochten 

er inderdaad problemen bestaan die een wettelijke oplossing behoeven, bij 

voorkeur geschiedt in zijn eigen specifieke context. Op dit moment geeft de 

wetgever er de voorkeur aan de ontwikkelingen in de praktijk af te wachten.” 

(Kamerstukken II, 2011-2012, 33 079, nr. 3, p. 5 en 7-8) 

3.4.2 Met deze opmerkingen van de minister stemt overeen dat de 

mogelijkheid om ook in niet-IE-zaken bewijsbeslag te leggen, door de 

meerderheid van de rechtsgeleerde schrijvers en ook door de meeste 

feitenrechters die zich hierover hebben uitgesproken, wordt aanvaard, zoals 

blijkt uit de conclusie van de Advocaat-Generaal, nrs. 2.3-2.13. 

3.4.3 Uit de arresten van het EHRM van 30 maart 1989 (Chappell/Verenigd 

Koninkrijk, no. 10461/83, ECLI:NL:XX:1989:AD0700, NJ 1991/522) en 16 

december 1992 (Niemitz/Duitsland, no. 13710/88, 

ECLI:NL:XX:1992:AD1800, NJ 1993/400) volgt dat een zodanig beslag 

niet in strijd hoeft te komen met art. 8 EVRM.  

3.5 Omdat de wetgever, blijkens het hiervoor in 3.4.1 vermelde citaat, 

kennelijk de voorkeur eraan geeft de ontwikkelingen in de praktijk af te 

wachten, zal de  

Hoge Raad de noodzakelijke afwegingen en keuzes ten dele zelf maken. 

Deze strekken ertoe het bewijsbeslag, dat toelaatbaar wordt geacht, met 

adequate en effectieve waarborgen te omringen, en willekeurige inmenging 

en misbruik te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat eventuele schadelijke 

gevolgen daarvan voor de wederpartij of de derde onder wie de 

beslaglegging plaatsvindt, binnen redelijke grenzen blijven. De hierna te 

vermelden regels laten de voorzieningenrechter de ruimte daaraan 

toepassing te geven op een wijze waarop aan de zojuist vermelde strekking 

recht wordt gedaan.”2032 

Na te hebben vastgesteld dat de wetgever de ontwikkeling van deze rechtsfiguur aan de 

praktijk overliet, het EHRM geen bezwaar ziet tegen een bewarend bewijsbeslag en de 

meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak voorstander is van een uitbreiding van de 

wettelijke regeling tot andere domeinen, acht de Hoge Raad het bewijsbeslag in andere dan 

intellectuele eigendomzaken toelaatbaar. Hij geeft daarbij richtlijnen mee voor de praktijk 

(r.o. 3.6.1-3.7.4). In deze voor de praktijk belangrijke en vernieuwende uitspraak, trad de 

Hoge Raad duidelijk op als een abstracte regelgever.2033 Zonder deze prejudiciële 

procedure had de Hoge Raad zich over deze materie niet kunnen uitspreken, want tegen de 

                                                 
2032 Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.1-3.5. 
2033 Dat blijkt duidelijk uit het feit dat de advocaat-generaal van oordeel was dat het niet aan de Hoge Raad 

was om enkele van de prejudiciële vragen te beantwoorden omdat dit zijn rechtsvormende taak (ver) te buiten 

zou gaan. Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl, concl. E. 

Wesseling-van Gent, r.o. 2.33. 
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beschikking van de voorzieningenrechter om beslag te verlenen, staat geen rechtsmiddel 

open (artikel 700, tweede lid Rv.). 

7.3.2.6.2 Alleenstaande ouderkop 

446. Een goede illustratie van de meerwaarde van een prejudiciële procedure is te vinden 

in de problematiek die aanleiding gaf tot de beslissing van de Hoge Raad van 9 oktober 

2015 in verband met alimentatievergoedingen.2034 Bij het vaststellen van 

alimentatievergoedingen in Nederland wordt in de eerste plaats de behoefte van het kind 

vastgesteld. Nadien wordt de draagkracht van de verzorgende ouder bepaald.2035 Op 1 

januari 2015 trad nieuwe regelgeving in werking met betrekking tot deze alimentatie.2036 

Daarbij werd onder andere de ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd, een fiscale 

inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders. Dit bedrag staat samen met andere 

financiële tegemoetkomingen van de overheid bekend onder de noemer kindgebonden 

budget. In de praktijk rees de vraag of, bij het bepalen van de hoogte van een 

kinderalimentatie, dit bedrag in mindering moest worden gebracht van de behoefte van het 

kind of moest worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kind verzorgt.2037 Het 

antwoord op deze vraag had aanzienlijke repercussies op de hoogte van de 

onderhoudsbijdrage. 

De Expertgroep Alimentatienormen, een adviesorgaan gevormd door rechters, hield sinds 

geruime tijd aan dat het kindgebonden budget moest worden opgeteld bij de draagkracht 

van de verzorgende ouder. Op 1 januari 2013 veranderde dit adviesorgaan het geweer van 

schouder en stelde het, gesteund door de parlementaire voorbereiding van de aankomende 

wet, dat het kindgebonden budget in mindering moet worden gebracht van de behoefte van 

het kind.2038 Door de verhoging van het kindgebonden budget met de alleenstaande 

ouderkop vanaf 1 januari 2015, had die zienswijze tot gevolg dat de behoefte van het kind 

drastisch verminderde en de niet-verzorgende ouder dus maar weinig onderhoudsbijdrage 

hoefde te betalen. Om die reden volgden sommige rechters deze aanbeveling niet, terwijl 

anderen dat wel deden.2039 Het resultaat was dat er opmerkelijke verschillen waren in de 

hoogte van de toegekende kinderalimentatie. Uiteindelijk stelde het gerechtshof Den Haag 

een prejudiciële vraag over deze kwestie aan de Hoge Raad. Advocaat-generaal Alfred 

Hammerstein stelde dat “Ongeveer iedereen – inclusief de Expertgroep en de Minister – 

hoopt en verwacht dat de Hoge Raad hier het verlossend woord zal spreken.”2040 De 

cassatierechter stelde niet teleur. Hij beantwoordde die vraag als volgt, na de context van 

deze rechtsvraag te hebben geschetst: 

                                                 
2034 Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, www.rechtspraak.nl. 
2035 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2015, 14. 
2036 Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden 

budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige 

andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen, Stb. 2014, 227. 
2037 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2015, 14. 
2038 Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.3. 
2039 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2015, 15. 
2040 Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, www.rechtspraak.nl, concl. A. Hammerstein, 

r.o. 2.25. 
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“3.3.4 De aanbeveling van de Expertgroep kan ertoe leiden dat de, voor de 

berekening van de alimentatie vast te stellen, behoefte van het kind sterk 

vermindert, met als gevolg een dienovereenkomstige verlaging van de door 

de niet-verzorgende ouder te betalen alimentatie (Kamerstukken II 2014-

2015, 33 716, nr. 32, p. 5). Om die reden is de aanbeveling niet door alle 

gerechten gevolgd.  

3.3.5 Uit recente uitlatingen van de minister, weergegeven in de conclusie 

van de waarnemend Advocaat-Generaal onder 2.6-2.9, valt op te maken dat 

de wetgever bij de invoering van de WHK geen keuze heeft willen maken 

met betrekking tot de wijze waarop het kindgebonden budget en de daarvan 

deel uitmakende alleenstaande ouderkop bij de berekening van 

kinderalimentatie in aanmerking dient te worden genomen.  

3.4.1 Ingevolge art. 1:404 lid 1 BW zijn ouders verplicht naar draagkracht 

te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige 

kinderen. Deze kosten vormen de behoefte van het kind. De verplichting van 

de ouders daarin te voorzien bestaat ongeacht de behoeftigheid van het kind 

(art. 1:392 lid 2 BW), dus ook indien het zelf in zijn behoefte zou kunnen 

voorzien.  

3.4.2 De hiervoor in 3.3.1 en 3.3.2 vermelde overheidsregelingen om ouders 

tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden aan de verzorging en 

opvoeding van kinderen, verminderen de behoefte van het kind niet. Deze 

wordt immers gevormd door wat het kind nodig heeft. Het bestaan van de 

bedoelde regelingen laat voorts onverlet dat het aan de ouders is om in de 

behoefte van hun kind te voorzien. De overheidsondersteuning is dan ook 

daarop gericht: met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop 

is beoogd de verzorgende ouder, respectievelijk de verzorgende 

alleenstaande ouder, inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte 

van zijn kind of kinderen te voorzien (zie hiervoor in 3.3.2). Deze 

tegemoetkomingen verhogen dan ook de draagkracht van die ouder.  

3.4.3 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het kindgebonden budget en 

de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking 

dienen te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, 

maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het 

kindgebonden budget ontvangt. Nu de alleenstaande ouderkop en het 

overige deel van het kindgebonden budget dezelfde aard en strekking 

hebben, bestaat er geen grond om de gestelde vraag voor deze beide 

onderdelen van het kindgebonden budget verschillend te beantwoorden.”2041 

Met een duidelijke en uitvoerig gemotiveerde beslissing zet de Hoge Raad orde op zaken. 

Deze uitspraak bracht ongeveer negen maand na de inwerkingtreding van de nieuwe wet 

                                                 
2041 Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, www.rechtspraak.nl, r.o. 3.3.4-3.4.3. 
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duidelijkheid en dus rechtseenheid. Het is weinig waarschijnlijk dat de Hoge Raad zich 

zonder de mogelijkheid van een prejudiciële vraagstelling zo snel over deze rechtsvraag 

had kunnen uitspreken. Een annotator van deze beslissing verwoordde het als volgt: “Het 

is een zegen geweest dat de Hoge Raad in deze zaak op korte termijn een duidelijk 

standpunt heeft ingenomen.”2042 Opvallend is dat een tussenkomende derde, de Vereniging 

van Familierecht Scheidingsmediators, een enquête onder zijn leden had gehouden met 

betrekking tot de aan bod zijnde rechtsvraag en die informatie had overgemaakt aan de 

Hoge Raad.2043 Hieruit blijkt de meerwaarde die de tussenkomst van derden kan hebben 

voor de informatievergaring van de Hoge Raad. 

7.3.3 België 

447. Ook het Belgische Hof van Cassatie is vertrouwd met de prejudiciële procedure. Die 

is evenwel beperkt tot een specifiek rechtsdomein (7.3.3.2). Een eerder wetsvoorstel om 

een algemene prejudiciële bevoegdheid toe te kennen aan het Hof, kwam niet van de grond 

(7.3.3.1). 

7.3.3.1 Wetsvoorstellen voor een algemene prejudiciële bevoegdheid 

448. In 1995 werd een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekte het Hof van Cassatie een 

algemene prejudiciële bevoegdheid toe te kennen, met uitzondering van het 

strafcontentieux.2044 De door de Kamer aangenomen tekst2045 gaf het Hof van Cassatie de 

bevoegdheid om kennis te nemen van een verzoek tot prejudicieel advies. Zo’n advies kan 

gevraagd worden “door elk rechtscollege dat in beroep of in laatste aanleg uitspraak doet, 

[…] ambtshalve of op verzoek van een van de partijen, bij een beslissing die niet vatbaar 

is voor enig rechtsmiddel”.2046 Het antwoord op dat verzoek moet noodzakelijk zijn voor 

de beslechting van het hangende geschil. De wetsbepalingen waarop het betrekking heeft, 

moeten aanleiding geven tot ernstige toepassingsmoeilijkheden of uiteenlopende 

interpretaties. Het Hof van Cassatie kan het verzoek tot uitlegging herformuleren. Indien 

het verzoek een acte éclairé tot voorwerp heeft, is het verzoek niet ontvankelijk. Het Hof 

moet uitspraak doen binnen een termijn van zes maanden, die kan verlengd worden tot 

negen. Het uitleggingsarrest heeft geen bindende kracht. De procedure is kosteloos. 

                                                 
2042 S. WORTMANN, "Noot onder Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015", Nederlandse Jurisprudentie 2015, afl. 

51, (6061) 6062. 
2043 Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, www.rechtspraak.nl, concl. A. Hammerstein, 

r.o. 2.21. 
2044 Wetsvoorstel (A. DUQUESNE) tot instelling van het verzoek tot uitlegging bij het Hof van Cassatie, 

Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 49-206/1.  
2045 Wetsvoorstel betreffende de verzoeken tot uitlegging van de wetten door het Hof van Cassatie in het 

kader van een verzoek tot prejudicieel advies, Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 49-206/13.  
2046 In het oorspronkelijke wetsvoorstel konden enkel de rechtscolleges die recht spreken in eerste aanleg een 

prejudiciële vraag stellen. Dit wetsvoorstel omhelsde ook een ander bizar voorstel. Het wou de juridische 

beroepsordes (als voorbeeld werden de Nationale Orde van Advocaten en de Nationale Orde van Notarissen 

gegeven), de rechtsfaculteiten en de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen het recht geven om het 

Hof van Cassatie via een eenzijdig verzoekschrift te vragen hoe een wet of een KB in abstracto moet worden 

geïnterpreteerd. Wetsvoorstel (A. DUQUESNE) tot instelling van het verzoek tot uitlegging bij het Hof van 

Cassatie, Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 49-206/1 en nr. 49-206/2. Dit laatste onderdeel was geïnspireerd op het 

werk van professor Paul Delnoy. Zie P. DELNOY, "Pour une reqûete en interpretation devant la Cour de 

cassation", Journal des Tribunaux 1992, (321) 321-326. 
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Het wetsvoorstel werd aangenomen door de Kamer maar sneuvelde in de Senaat, onder 

andere omwille van de bezwaren van de Raad van State2047 en de tegenkanting van 

procureur-generaal Jean-Marie Piret, die deze hervorming geen praktisch nut toekende en 

er een mogelijk vertragend effect in de procesgang in ontwaarde. De balie bij het Hof van 

Cassatie trad de procureur-generaal hierin bij.2048 Oproepen voor een algemene prejudiciële 

procedure,2049 bleven sindsdien onbeantwoord.  

7.3.3.2 Prejudiciële bevoegdheid in het mededingingsrecht 

449. Het Belgische Hof van Cassatie kent een prejudiciële bevoegdheid in het 

mededingingsrecht. Eerst worden de oorsprong en de wettelijke bepalingen uiteengezet 

(7.3.3.2.1), vervolgens de voorwaarden voor het stellen van een prejudiciële vraag 

(7.3.3.2.2), gevolgd door de te volgen procedure (7.3.3.2.3) en een korte evaluatie 

(7.3.3.2.4). 

7.3.3.2.1 Oorsprong en wettelijke bepalingen 

450. Sinds 2006 kan in economische mededingingszaken een prejudiciële vraag worden 

gesteld aan het Hof van Cassatie.2050 Artikel IV.75 WER bepaalt dat het Hof van Cassatie 

zich bij wege van prejudicieel arrest uitspreekt over vragen in verband met de interpretatie 

                                                 
2047 Wetsvoorstel tot instelling van het verzoek tot uitlegging bij het Hof van Cassatie. Advies van de Raad 

van State, Parl.St. 1997-98, nr. 49-206/9. De Raad van State oordeelde dat de prejudiciële procedure strijdig 

zou zijn met artikelen 84 en 133 van de Grondwet, die bepalen dat alleen de wetgever, respectievelijk 

decreetgever een authentieke interpretatie aan de wet kan geven. Het wetsvoorstel bepaalde dat het 

cassatiearrest geen algemene bindende kracht zou kennen, maar wel een groot moreel gezag. De Raad van 

State leidde hieruit af dat vele bodemrechters zo’n cassatiearrest zouden volgen, waardoor dit systeem strijdig 

zou zijn met de voormelde grondwetsbepalingen. Daarnaast zag de Raad van State een strijdigheid met artikel 

144 van de Grondwet, dat bepaalt dat de rechterlijke macht over geschillen oordeelt. Het abstracte onderzoek 

van een prejudiciële vraag, los van de feiten van het geschil, zou dus volgens de Raad in strijd zijn met de 

Grondwet. Deze kritiek, die bovendien geen bezwaar vormde om enkele jaren het Hof van Cassatie alsnog 

een prejudiciële bevoegdheid toe te kennen in mededingingszaken, overtuigt niet. Ze is gericht op de 

formulering van het wetsvoorstel. Het is onrealistisch dat het Hof van Cassatie bij een antwoord op een 

prejudiciële vraag abstractie zou maken van de feiten van het geschil. Rechtsoordelen zijn steeds in 

belangrijke mate verknocht met de feiten. P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse 

cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) sedert 1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie 

van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 76. 
2048 Wetsontwerp betreffende de verzoeken tot uitlegging van de wetten door het Hof van Cassatie in het 

kader van een verzoek tot prejudicieel advies, verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door 

de heer Bourgeois, Parl.St. Senaat 1998-99, nr. 1-1079/2, 15-23. 
2049 R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van 

Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 168-169; B. VAN DEN BERGH, "'Recht zkt 

Zekerheid' voor vaste relatie", Rechtskundig Weekblad 2010-11, (346) 361-362; K. MORBÉE, "Het Hof van 

Cassatie als prejudicieel Hof in fiscale zaken?", Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013, (191) 191-192; P. 

DAUW, "Wondertools voor de wetgever", Nieuw Juridisch Weekblad 2015, (718) 740; M. VAN DER 

HAEGEN, "Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private belangen: pleidooi voor een 

versterking van de cassatierechtspraak", Tijdschrift voor Privaatrecht 2015, (1235) 1302-1303; G. JOCQUÉ, 

"Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, 

wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 593-594. 
2050 Artikel 72 van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische 

mededinging, BS 29 september 2006. Deze bepaling maakte een einde aan de bestaande paradoxale situatie. 

Voordien kenden de artikelen 42 en 42bis van de wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de economische 

mededinging (BS 1 september 1999) aan het Brusselse hof van beroep een gelijkaardige prejudiciële 

bevoegdheid toe. Dit was paradoxaal, aangezien de rechterlijke beslissingen die gevolg gaven aan een 

prejudicieel arrest van het hof van beroep, net als de arresten van dat hof, konden worden voorgelegd aan het 

Hof van Cassatie. Het was dus het cassatiehof dat in feite het laatste woord had. 
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van de bepalingen van boek IV (mededingingsrecht). Wanneer het antwoord op zo’n vraag 

noodzakelijk is om het geschil te kunnen beslechten, kan het rechtscollege waar de zaak 

aanhangig is de zaak uitstellen en een prejudiciële vraag richten tot het cassatiehof. De 

bedoeling van deze procedure bestaat erin het toepasselijke recht te verklaren, een 

bevoegdheid die volgens de parlementaire voorbereiding tot het natuurlijke domein van de 

cassatierechter behoort.2051 Artikel IV.76 WER omschrijft de te volgen procedure. 

7.3.3.2.2 Voorwaarden voor het stellen van een prejudiciële vraag 

451. De enige voorwaarde om een prejudiciële vraag te stellen, is dat er bij de rechter 

onduidelijkheid bestaat over de interpretatie die moet worden gegeven aan een 

wetsbepaling van boek IV. De vraag moet daarnaast een rechtspunt tot voorwerp hebben 

en niet het al dan niet geoorloofd karakter van een mededingingspraktijk.2052 Formele eisen 

worden in de wet niet gesteld. Uit de praktijk blijkt dat een vraag duidelijk moet zijn. Een 

vage prejudiciële vraag zal het Hof verwerpen.2053  

7.3.3.2.3 Procedure 

452. De procedure wordt heel summier behandeld in artikel 76.IV WER. Meer duiding is 

te vinden in het jaarverslag van het Hof van Cassatie en de literatuur.2054 Er moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen het stellen van een prejudiciële vraag (7.3.3.2.3.1), het 

beantwoorden ervan (7.3.3.2.3.2) en het vervolg van de procedure ten gronde (7.3.3.2.3.3). 

7.3.3.2.3.1 Het stellen van een prejudiciële vraag 

453. Elk rechtscollege kan, in elke stand van het geding, ook voor het eerst in hoger beroep, 

een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Cassatie.2055 Vroeger kon ook de Belgische 

mededingingsautoriteit een prejudiciële vraag stellen.2056 Het betreft een mogelijkheid en 

                                                 
2051 Wetsontwerp ter bescherming van de Belgische mededinging, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2180/1, 

31.  
2052 Wetsontwerp ter bescherming van de Belgische mededinging, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51-2180/1, 

31. 
2053 Cass. 24 november 2011, H.11.0002.N, www.juridat.be. Waarom het Hof van Cassatie niet van zijn 

bevoegdheid gebruik maakte om de vraag te herformuleren, is niet duidelijk. Volgens Ivan Verougstraete 

dient die bevoegdheid er onder andere net toe om te vermijden dat een vraag wegens vormredenen niet 

ontvankelijk zou zijn. I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie en het Benelux 

Gerechtshof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 

2016, 67. In casu was de vraag wellicht zo vaag geformuleerd dat zelfs een herformulering geen redding kon 

brengen. Dirk Thijs wijst er in zijn conclusie namelijk op dat de prejudiciële vraag niet preciseert welke 

bepalingen van het Belgische mededingingsrecht zij viseert. Voor een herformulering was aldus wellicht 

onvoldoende houvast te vinden.  
2054 A. BOSSUYT, "De in de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische 

mededinging voorziene prejudiciële vraag aan het Hof van Cassatie" in HOF VAN CASSATIE (ed.), 

Jaarverslag, 2007, 213-228; I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie en het 

Benelux Gerechtshof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, 

Mechelen, Kluwer, 2016, 35-85. 
2055 I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie en het Benelux Gerechtshof" in 

P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 63. Van 

de vijf prejudiciële vragen die aan het Hof van Cassatie werden gesteld, waren er drie afkomstig van het hof 

van beroep te Brussel, één van de Raad voor de Mededinging en één van de arbeidsrechtbank te Brugge. 
2056 Artikel 73, §1 van de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische 

mededinging, BS 29 september 2006. Cfr. Cass. 22 januari 2008, H.07.0001.F, www.juridat.be, r.o. 13-14. 

Sinds de procedure opgenomen is in het wetboek economisch recht, is dat niet langer het geval. Zie 

hieromtrent A. BOSSUYT, "Belgisch en Europees Mededingingsrecht. Hulpmiddelen ter beschikking van 

magistraten", Nieuw Juridisch Weekblad 2013, (918) 925. 
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geen verplichting voor de rechter, die daartoe wordt uitgenodigd door de partijen dan wel 

ambtshalve ertoe besluit.2057 Tegen de beslissing van de rechter om een prejudiciële vraag 

te stellen, staat geen rechtsmiddel open. De prejudiciële vraag schort de procedure op 

(artikel IV.76, §1 WER). De elementen die een verwijzingsbeschikking moet bevatten, 

blijken niet uit de wet maar zijn wel te vinden in (gezaghebbende) rechtsleer.2058 

Het is niet geheel duidelijk of de partijen de mogelijkheid moeten krijgen om zich uit te 

spreken over het voornemen om een prejudiciële vraag te stellen of over de formulering 

daarvan. De wet zwijgt hierover. Een bezwaar tegen het gebrek aan tegenspraak op dit vlak 

in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 22 januari 2008, beantwoordde het Hof 

onbevredigend door eenvoudigweg te stellen dat het daarover geen uitspraak kon doen, 

omdat er bij het cassatiehof geen beroep was ingesteld tegen de beslissing van de Raad 

voor de Mededinging.2059 Tegen de beslissing om te verwijzen staat geen rechtsmiddel 

open, dus het valt moeilijk in te zien hoe partijen op een andere manier over dit gebrek aan 

tegenspraak hun beklag hadden kunnen doen dan in de eigenlijke prejudiciële procedure. 

7.3.3.2.3.2 Het beantwoorden van een prejudiciële vraag 

454. Het Hof van Cassatie stelt de partijen in kennis van het feit dat een prejudiciële vraag 

werd gesteld. Zij krijgen nadien een maand de tijd om schriftelijke opmerkingen te maken. 

De mogelijkheid om schriftelijke opmerkingen te maken staat ook open voor de Belgische 

Mededingingsautoriteit, de minister bevoegd voor Economie en de Europese Commissie 

((artikel IV.76, §2 WER). Deze entiteiten, maar ook de partijen, kunnen vragen om gehoord 

te worden en om het proceduredossier te raadplegen (artikel IV.76, §3 WER).2060 De 

partijen moeten niet worden bijgestaan door een advocaat bij het Hof van Cassatie.2061 Zij 

worden op de hoogte gebracht van de conclusie van de advocaat-generaal en kunnen daarop 

reageren.2062 Het Hof behandelt de prejudiciële zaak prioritair. Het kan de vraag 

                                                 
2057 A. BOSSUYT, "De in de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische 

mededinging voorziene prejudiciële vraag aan het Hof van Cassatie" in HOF VAN CASSATIE (ed.), 

Jaarverslag, 2007, 218; G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. 

(eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 

2018, 583. 
2058 A. BOSSUYT, "De in de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische 

mededinging voorziene prejudiciële vraag aan het Hof van Cassatie" in HOF VAN CASSATIE (ed.), 

Jaarverslag, 2007, 219-220; I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie en het 

Benelux Gerechtshof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, 

Mechelen, Kluwer, 2016, 63-64. 
2059 Cass. 22 januari 2008, H.07.0001.F, www.juridat.be, r.o. 15. 
2060 In vier van de vijf zaken werd zo’n hoorzitting gehouden. Dat was niet het geval in de zaak die aanleiding 

gaf tot het arrest van 24 november 2011. Cass. 24 november 2011, H.11.0002.N, www.juridat.be. 
2061 Dat gebeurde evenwel in één procedure, waar mr. Paul-Alain Foriers optrad voor de minister van 

Economie. Cass. 21 oktober 2011, H.11.0001.F, www.juridat.be.  
2062 In de prejudiciële procedure in mededingingszaken werken de advocaat-generaal en de raadsheer-

verslaggever tegelijkertijd aan hun conclusie respectievelijk verslag. Hier is er, in tegenstelling tot de 

reguliere cassatieprocedure, geen sprake van een volgorde. I. VEROUGSTRAETE, "Prejudiciële vragen voor 

het Hof van Cassatie en het Benelux Gerechtshof" in P. TAELMAN (ed.), Efficiënt procederen voor een 

goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 66-67. 
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herformuleren2063 en moet steeds een met redenen omklede beslissing nemen (artikel IV.76, 

§3 WER). De prejudiciële arresten zijn ruimer gemotiveerd dan gewoonlijk. 

7.3.3.2.3.3 Procedure na beantwoording van de prejudiciële vraag 

455. Het rechtscollege dat de vraag stelde, alsook elk ander rechtscollege dat in dezelfde 

zaak oordeelt, moet zich voegen naar het antwoord van het Hof (artikel IV.76, §4 WER).  

7.3.3.2.4 Evaluatie 

456. De procedure vindt zelden toepassing. Sinds 2006 werden slechts vijf prejudiciële 

vragen gesteld aan het Hof van Cassatie.2064 Of dit een gevolg is van een beperkte 

populariteit of een afwezige behoefte, is niet duidelijk. De vragen betroffen hoofdzakelijk 

procedurele kwesties. De verdere toekomst van deze procedure is in elk geval onzeker. De 

minister van Justitie verklaarde in 2015 deze procedure, die volgens hem voornamelijk 

dilatoir zou worden gebruikt en geen meerwaarde zou bieden, te willen afschaffen.2065 Ook 

Jean de Codt, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, ziet er enkel een overbelasting in 

die weinig meerwaarde biedt.2066 De verdienste van deze procedure is dat een prejudiciële 

bevoegdheid niet langer een novum is voor het Hof van Cassatie.  

7.3.4 Synthese 

457. De prejudiciële procedures voor het hoogste rechtscollege van Frankrijk, Nederland 

en België sporen in het algemeen in grote lijnen gelijk, maar vertonen opvallende 

verschillen in uitwerking. In elk land is de prejudiciële vraagstelling een mogelijkheid en 

geen verplichting voor de feitenrechterom een rechtsvraag voor te leggen aan de 

cassatierechter. Die procedure laat toe om sneller rechtseenheid en rechtszekerheid te 

brengen. Die werkwijze breekt met de traditionele manier waarop het cassatiehof 

tussenkomt in de rechtsontwikkeling, nl. nadat een rechtsvraag in de feitenrechtspraak en 

rechtsleer al (uitgebreid) aan bod is gekomen en de gevolgen van de beslissing van de 

hoogste rechter in ene of gene zin dus relatief overzienbaar zijn. In een prejudiciële 

procedure spreekt de cassatierechter in dat opzicht prematuur recht. Toch wordt die 

versnelde beoordeling door het cassatiehof voor bepaalde vragen nuttig geacht, nl. wanneer 

deze in vele geschillen spelen en een snel en eenduidig antwoord nodig is om 

rechtsonzekerheid te vermijden. 

458. De invulling van deze prejudiciële procedure is in elk land verschillend. Waar het 

Franse cassatiehof enkel zuivere rechtsvragen beantwoordt, kunnen in Nederland ook 

                                                 
2063 Die herformulering moet steun vinden in de relevante feiten en in het juridische kader uiteengezet in de 

beschikking waarmee de prejudiciële vraag werd gesteld. A. BOSSUYT, "De in de gecoördineerde wet van 

15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging voorziene prejudiciële vraag aan het 

Hof van Cassatie" in HOF VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2007, 222. 
2064 Dit zijn de arresten Cass. 22 januari 2008, H.07.0001.F, www.juridat.be; Cass. 21 oktober 2011, 

H.11.0001.F, www.juridat.be; Cass. 24 november 2011, H.11.0002.N, www.juridat.be; Cass. 20 december 

2013, H.13.0001.F, www.juridat.be; Cass. 20 november 2014, H.14.0001.F, www.juridat.be. 
2065 K. GEENS, Het Justitieplan: een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 2015, 

https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf, 61-62. De kritiek dat de procedure om 

dilatoire redenen wordt gebruikt, klinkt hol, aangezien het een rechter is die de vraag stelt. 
2066 J. DE CODT, "Nous prendrons quand même cette colline", Journal des Tribunaux 2015, (119) 120. 
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gemengde vragen worden voorgelegd aan de Hoge Raad.2067 België sluit bij de Franse 

positie aan. Alhoewel de Franse wetgeving meer inhoudelijke eisen stelt aan een potentiële 

prejudiciële vraag dan de Nederlandse, lopen de vragen die voor beantwoording in 

aanmerking komen in grote mate gelijk. Ook het verschil in de autoriteit van een 

prejudiciële beslissing – bindend voor de vraagsteller in Nederland en België en een louter 

advies in Frankrijk – is wellicht meer theoretisch dan praktisch. Toch lijkt het alsof 

Frankrijk veel strenger de knip houdt op de toegang tot de prejudiciële procedure. De 

voorwaarden waaraan een vraag moet voldoen, werden – minstens in het begin – eng 

geïnterpreteerd. Door de miskenning van een vormvereiste lijdt een vraag in Frankrijk 

schipbreuk, terwijl de Hoge Raad in zo’n geval de bodemrechter op de vingers tikt, maar 

de vraag wel beantwoordt. Waar in Nederland ervan wordt uitgegaan dat de Hoge Raad 

eerst soepel zal omspringen met de vormvereisten om er dan later strenger op toe te zien, 

lijkt de omgekeerde beweging zich te voltrekken in Frankrijk. Ontegensprekelijk heeft die 

initiële houding ertoe bijgedragen dat de procedure verhoudingsgewijs minder populair 

lijkt te zijn in Frankrijk dan in Nederland.2068 Het is evenwel de vraag in welke mate die op 

het eerste gezicht strengere beoordeling van een prejudiciële vraag voortvloeit uit een 

bewuste keuze van de cassatierechter dan wel genoodzaakt wordt door een ondoordachte 

vraagstelling van de bodemrechters. 

459. Het valt op dat de procedure veel gedetailleerder is uitgewerkt in de Nederlandse dan 

in de Belgische of Franse wetgeving. In Frankrijk bestaan er vraagtekens over de mate van 

tegenspraak in de procedure. Die is voor het vonnisgerecht uitdrukkelijk geregeld, maar 

niet voor het Hof van Cassatie. Ook op andere punten zijn er onduidelijkheden. Kan het 

Hof een vraag herformuleren? Mogen derden tussenkomen en zo ja, wanneer en hoe? Wat 

als de termijn van drie maanden verstrijkt zonder dat een antwoord wordt gegeven op de 

prejudiciële vraag? In Nederland bestaat die onduidelijkheid niet. In België zijn er ook 

enkele vraagtekens, maar die zijn vooral het gevolg van het voornamelijk theoretische 

bestaan van deze procedure: de praktijk heeft de hiaten (nog) niet kunnen opvullen. 

460. In Frankrijk ligt de nadruk op snelheid. Het Hof moet binnen de drie maand uitspraak 

doen. In Nederland duurt een prejudiciële beslissing gemiddeld dubbel zo lang, wat in feite 

nog steeds relatief snel is. Alhoewel ook in Nederland voortvarendheid is voorgeschreven, 

wordt veel aandacht besteed aan tegenspraak in de procedure, wat logischerwijze 

vertraging met zich meebrengt. De vereiste voor de Cour de cassation om de vraag binnen 

een termijn van drie maanden te beantwoorden, biedt weinig ruimte voor tegenspraak. De 

centrale vraag hierbij is of het belang van de partijen dan wel het algemeen belang zwaarder 

doorweegt. Is het beter om een snelle prejudiciële procedure te hebben, of is een 

prejudiciële beslissing die goed geïnformeerd is door de tussenkomst van de partijen en 

eventueel derden verkieslijk? Snelheid is voornamelijk in het belang van de partijen in het 

                                                 
2067 In de praktijk is het aantal gemengde prejudiciële vragen evenwel beperkt. Zie I. GIESEN et al., De Wet 

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke 

invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 103. Het verschil tussen Frankrijk en Nederland is dus 

wellicht miniem. 
2068 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 176. 
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individuele geschil, terwijl een relatief snel maar iets meer gerijpt antwoord de rechtswereld 

tot voordeel strekt, omdat een beter geïnformeerde beslissing een stabielere beslissing is. 

461. De prejudiciële bevoegdheid van het hoogste rechtscollege is veel algemener in 

Frankrijk en Nederland dan in België. De Hoge Raad en de Cour de cassation behandelen 

desondanks jaarlijks slechts een tiental prejudiciële vragen. De verwachting dat de 

prejudiciële procedure in (numeriek) belang de reguliere cassatieprocedure zou 

overstijgen,2069 is dus voorlopig niet bewaarheid geworden. Toch is in beide landen het 

oordeel over de procedure uitsluitend positief. Dat blijkt alleen al uit het feit dat het 

toepassingsgebied van de procedure in beide landen werd uitgebreid. Als er geklaagd 

wordt, is dat meestal omdat er te weinig (materieelrechtelijke) vragen worden gesteld. In 

België laten enkele zwaarwegende stemmen zich negatief uit over de bestaande procedure, 

maar dat betekent niet dat die kritiek kan geëxtrapoleerd worden naar het principe van een 

prejudiciële bevoegdheid. 

7.4 Besluit 

462. Zowel in Frankrijk, in België als in Nederland leeft het besef dat de cassatierechter 

niet louter op het reguliere cassatieberoep mag vertrouwen om zijn opdrachten van 

rechtseenheid en rechtsontwikkeling te volbrengen. Er is geen betere methode dan het door 

partijen ingestelde cassatieberoep om rechtsbescherming te bieden. Maar om aan de andere 

taken niet tekort te doen, moet het mogelijk zijn om aan de beperkingen van een particulier 

cassatieberoep te ontsnappen. Het cassatieberoep in het belang van de wet en de 

prejudiciële vraagstelling laten dat toe. In deze procedures treedt het cassatiehof duidelijk 

op als een wetgever-plaatsvervanger.2070 Het oordeelt evenwel steeds in een juridisch 

geschil, wat vermijdt dat de parlements uit het Ancien régime herleven. Vanuit het 

perspectief van de rechtsvorming is het belangrijkste verschil met een reguliere 

cassatieprocedure dat een juridische actor met het algemeen belang voor ogen de zaak bij 

de hoogste rechter aanbrengt en niet een procespartij ter bescherming van zijn 

privébelangen. 

In België ligt het gebruik van beide rechtsvormingsinstrumenten sterk aan banden. De 

prejudiciële procedure staat enkel in een zeer beperkte materie open. Het cassatieberoep in 

het belang van de wet is enkel mogelijk tegen in laatste aanleg gewezen beslissingen en 

vindt wegens een gebrekkige informatiedoorstroming slechts zelden plaats. In Frankrijk en 

Nederland zijn beide vattingswijzen beter ontsloten en vinden ze vaker toepassing. Voor 

Nederland komt daar nog bij dat de Hoge Raad er niet voor terugdeinst om in overwegingen 

ten overvloede openlijk aan rechtsvorming te doen. De Hoge Raad en de Cour de cassation 

                                                 
2069 Voor Frankrijk, zie F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, 

(247) 254. 

Voor Nederland, zie het interview met Geert Corstens, gewezen president van de Hoge Raad: “Het systeem 

van prejudiciële vraagstelling zal verder ontwikkeld zijn. Het zal mij niet verbazen als het accent gaat 

verschuiven van de klassieke cassatie naar antwoorden op prejudiciële vragen.” Zie 

www.bjnijmegen.nl/interviews/interview-oud-president-hoge-raad-prof-mr-g-j-m-geert-corstens 

(raadpleging 14 februari 2019). 
2070 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 19. 
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zijn dus minstens op papier beter in staat om aan rechtsvorming te doen en de rechtseenheid 

te bewaken.  
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HOOFDSTUK 8 NAAR EEN DOELMATIGE EN DOELTREFFENDE 

RECHTSVORMING IN HET BELGISCHE HOF VAN CASSATIE 
 

8.1 Inleiding 

463. In de vorige hoofdstukken werd gewezen op verschillende tekortkomingen in de 

werkwijze van het Belgische Hof van Cassatie, die de volbrenging van zijn hoofdopdracht 

hypothekeren. De motivering geschiedt niet transparant, waardoor de lezer aangewezen is 

op flankerende informatiebronnen. In het geval ze beschikbaar zijn, zijn deze bronnen op 

hun beurt op een of meerdere manieren gebrekkig. Dit alles bemoeilijkt de interpretatie van 

een cassatiearrest en maakt het optreden van het Hof minder efficiënt. Daarnaast beknot de 

afhankelijkheid van een privaat initiatief, zowel procedureel als inhoudelijk, de uitoefening 

van zijn kerntaken: het brengen van rechtseenheid, het beschermen van de rechtszekerheid 

en het aanpassen van het recht aan de maatschappelijke evoluties.  

Op basis van de studie van de motiveringsstijl en de rechtsvormingsprocedures van het 

Nederlandse en het Franse hoogste rechtscollege in hoofdstukken 6 en 7, worden in dit 

laatste hoofdstuk hervormingsvoorstellen uitgewerkt die de vastgestelde tekortkomingen 

moeten remediëren. Deze voorstellen mikken op een eigentijdse en doeltreffende 

cassatieprocedure. In de eerste plaats wordt een nieuwe motiveringsstijl voorgesteld, in 

belangrijke mate gebaseerd op de evolutie en ervaringen in de Nederlandse Hoge Raad 

(8.2). In de tweede plaats wordt een veralgemening van de bestaande prejudiciële procedure 

verdedigd, met de Franse en Nederlandse voorbeelden voor ogen (8.3). Tot slot worden 

enkele bijkomende hervormingsvoorstellen uiteengezet, opnieuw geïnspireerd door 

aspecten van de cassatieprocedures van de buurlanden (8.4). Deze hervormingsvoorstellen 

maken geen keuze tussen de rechtsvormende opdracht van het Hof of zijn 

rechtsbeschermingstaak, maar wensen wel die eerste te versterken. 

8.2 Nieuwe motiveringsstijl  

464. In navolging van Frankrijk en Nederland moet ook het Belgische Hof van Cassatie 

zijn motiveringsstijl moderniseren. De heteronome motivering en rechtsvinding noodzaakt 

de kennisname van de bijproducten van een cassatiearrest voor een goed begrip van de 

beslissing. Die zijn elk op één of meerdere vlakken gebrekkig, waardoor dit officieuze 

discours het officiële niet kan vervangen. De Hoge Raad verliet in de jaren 1980 zijn 

heteronome motiveringstrant. Frankrijk vertoont de eerste tekenen van een gelijkaardige 

evolutie. De motivering van het Belgische cassatiehof is reeds aan verandering onderhevig. 

Daarop wijst het uitdrukkelijke omgaan en de verwijzingen naar de rechtspraak van het 

EHRM. Die schoorvoetende aanpassingen gaan evenwel niet ver genoeg.  

Geïnspireerd op de motiveringsstijl van de Nederlandse en Franse hoogste rechtscolleges, 

formuleert dit onderdeel denkpistes voor een (r)evolutie in de schoot van hun Belgische 

evenknie. Daarbij wordt eerst gepolst naar de mening van de bodemrechters (8.2.1). 

Vervolgens wordt een voorstel voor een transparantere motiveringsstijl verdedigd en 

uitgewerkt (8.2.2), alvorens te besluiten (8.2.3). 
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8.2.1 Mening van feitenrechters 

465. De in hoofdstuk 5 beschreven enquête bevatte ook enkele vragen over de impact die 

bepaalde motiveringselementen zouden hebben op de begrijpelijkheid van een 

cassatiearrest (tabel 11).2071 Wat opvalt, is dat vele respondenten een neutrale kijk hebben 

op de impact van de meeste van die motiveringselementen. Enkel bij de mogelijkheid van 

dissenting opinions (stelling F), expliciete juridische overwegingen (stelling G) en de 

weergave van de feitelijke omstandigheden van het geschil (stelling I), ligt de modus niet 

bij het neutrale standpunt. Bij verwijzingen naar de rechtspraak van supranationale 

rechtscolleges (stelling D) is dat net niet het geval.  

Bijna de helft van de respondenten kijkt welwillend naar de verwijzing naar eerdere 

cassatierechtspraak (stelling A) wat betreft de impact op de begrijpelijkheid van een 

cassatiearrest. Dat is net iets meer dan de helft bij verwijzingen naar de rechtsleer (stelling 

E). Verwijzingen naar de rechtspraak van feitenrechters (stelling B) of naar buitenlandse 

rechtspraak (stelling C), zouden volgens de respondenten weinig bijdragen tot de 

begrijpelijkheid. Bijna de helft van de respondenten neemt een neutraal standpunt in, de 

andere helft is verdeeld tussen voor- en tegenstanders. Bij verwijzingen naar de rechtspraak 

van supranationale rechtscolleges (stelling D) is het beeld duidelijk positiever. Volgens een 

ruime meerderheid zouden zulke verwijzingen de begrijpelijkheid van cassatiearresten 

verhogen.2072 De mogelijkheid van dissenting opinions (stelling F) kan op een brede steun 

rekenen. Die steun is nog groter bij expliciete juridische overwegingen (G). Bij extralegale 

overwegingen (stelling H) is het beeld opnieuw verdeeld. De stelling dat de weergave van 

de feitelijke omstandigheden van het geschil (stelling I) tot een beter begrip van de 

cassatierechtspraak zou leiden, kan tot slot op een breed draagvlak rekenen. 

Het is vreemd dat enkele wijzigingen die veraf liggen van de huidige cassatiecultuur, zoals 

dissenting opinions of het verwijzen naar rechtsleer, op brede steun kunnen rekenen. Deze 

praktijken bestaan noch in Frankrijk, noch in Nederland,2073 landen met een gelijkaardige 

rechtscultuur. Bekeken vanuit de vraag naar de begrijpelijkheid van een cassatiearrest, zijn 

die antwoorden evenwel begrijpelijk. Het is eenvoudig te zien hoe een dissenting opinion 

of de verwijzing naar doctrine die begrijpelijkheid van een beslissing zouden verhogen.  

De uitdrukkelijke weergave van expliciete juridische overwegingen zou volgens de 

respondenten het meest bijdragen tot een goed begrip van de cassatierechtspraak. De 

hervormingsvoorstellen nemen deze resultaten van de enquête mee. 

 

 

 

                                                 
2071 De eerste twee (heel negatief en negatief) en de laatste twee antwoordcategorieën (positief en heel 

positief) werden samengenomen. De ruwe data zijn te vinden in bijlage 1. 
2072 Deze vinden in de praktijk reeds plaats, zij het niet altijd. Zie randnr. 170. 
2073 In Nederland gebeurt het slechts zeer uitzonderlijk dat de cassatierechter in zijn beslissing naar individuele 

auteurs verwijst. Zie randnr. 348. 
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Impact op de 

begrijpelijkheid van een 

cassatiearrest van… 

Negatief Enigszins 

negatief 

Neutraal Enigszins 

positief 

Positief Totaal 

A. verwijzingen naar 

cassatierechtspraak 

5,00% 

(6) 

6,67% 

(8) 
39,17% 

(47) 

24,17% 

(29) 

25,00% 

(30) 

100% 

(120) 

B. verwijzingen naar 

rechtspraak van 

feitenrechters 

10,00% 

(12) 

8,33% 

(10) 
47,50% 

(57) 

21,67% 

(26) 

12,50% 

(15) 

100% 

(120) 

C. verwijzingen naar 

buitenlandse rechtspraak 

19,17% 

(23) 

15,00% 

(18) 
45,00% 

(54) 

12,50% 

(15) 

8,33% 

(10) 

100% 

(120) 

D. verwijzingen naar 

rechtspraak van 

supranationale 

rechtscolleges 

5,00% 

(6) 

7,50% 

(9) 
30,00% 

(36) 

25,83% 

(31) 

31,67% 

(38) 

100% 

(120) 

E. verwijzingen naar 

rechtsleer 

6,67% 

(8) 

8,33% 

(10) 
31,67% 

(38) 

27,50% 

(33) 

25,83% 

(31) 

100% 

(120) 

F. de mogelijkheid van 

dissenting opinions 

10,83% 

(13) 

13,33% 

(16) 

16,67% 

(20) 

19,17% 

(23) 
40,00% 

(48) 

100% 

(120) 

G. expliciete juridische 

overwegingen2074 

0,00% 

(0) 

3,33% 

(4) 

10,83% 

(13) 

20,83% 

(25) 
65,00% 

(78) 

100% 

(120) 

H. niet-juridische 

overwegingen2075 

15,83% 

(19) 

11,67% 

(14) 
33,33% 

(40) 

20,00% 

(24) 

19,17% 

(23) 

100% 

(120) 

I. weergave van de 

feitelijke omstandigheden 

van het geschil 

8,33% 

(10) 

3,33% 

(4) 

17,50% 

(21) 

30,00% 

(36) 
40,83% 

(49) 

100% 

(120) 

Tabel 11 Impact op de begrijpelijkheid van een cassatiearrest – modale categorie in vetdruk 

8.2.2 Een transparante motiveringsstijl 

466. Het Hof van Cassatie zou zich een transparantere motiveringsstijl eigen moeten 

maken. Eerst wordt verdedigd waarom het Hof zijn motiveringsstijl moet bijschaven en 

wanneer het zich van een transparantere motivering moet bedienen (8.2.2.1). Vervolgens 

worden enkele hervormingspistes geformuleerd die tot een transparantere motivering 

kunnen leiden (8.2.2.2). 

8.2.2.1 Wat, waarom en wanneer? 

467. De huidige motiveringsstijl van het Hof van Cassatie is niet transparant, omdat het 

zijn arresten enkel vanuit de wet opbouwt en andere fundamenten onvermeld laat. De 

verwijzing naar die bouwstenen, zoals (eigen) rechtspraak, rechtsleer of socio-economische 

argumenten, komen wel voor in de conclusie van de advocaat-generaal en het verslag van 

de raadsheer-verslaggever. Het is dus duidelijk dat die elementen een rol spelen in het 

beslissingsproces van het cassatiehof. In het arrest komt dus slechts een deel van de 

                                                 
2074 In de enquête werd hierbij als voorbeeld gegeven: “overwegingen van rechtszekerheid, rechtseenheid, 

samenhang in het recht, parlementaire voorbereiding, wetsgeschiedenis, …” 
2075 In de enquête werd hierbij als voorbeeld gegeven: “socio-economische, ethische of maatschappelijke 

overwegingen, …” 
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eigenlijke redenering voor. Het parallelle circuit van de discursieve bifurcatie komt daar 

deels aan tegemoet, maar om de reeds uiteengezette redenen voldoet die niet.2076 Wanneer 

een arrest zijn bronnen wel aangeeft, gebeurt dat vaak in algemene termen. Zo verwijst het 

Hof vaak naar de wetsgeschiedenis2077 of naar de rechtspraak van het EHRM,2078 zonder 

aan te geven welk document of welke passage uit de parlementaire voorbereiding of welk 

arrest het precies bedoelt. De afwezigheid van sommige dragende motieven en het gebrek 

aan precisie maakt de motiveringsstijl van het Hof van Cassatie niet transparant.2079 Dat 

wil niet zeggen dat de cassatiearresten onlogisch zijn of niet rationeel. Dat zijn ze door de 

bank genomen wel, maar doordat het Hof zich uiterlijk beperkt tot één – de belangrijkste 

maar lang niet de enige – rechtsbron, is de rationalisering van de uitkomst van een 

beslissing vaak onvolledig.2080 Een beslissing van het Hof van Cassatie vertelt vaak slechts 

een half verhaal en is daarom niet altijd transparant.  

468. In het eerste hoofdstuk werd gewezen op de gewijzigde betekenis van de tussenkomst 

van de cassatierechter in het proces. Waar de tussenkomst van het cassatietribunaal gericht 

was op het verbreken van beslissingen die strijdig waren met de wet, is de tussenkomst van 

het moderne Hof van Cassatie gericht op de controle op de juiste toepassing van het recht, 

met dien verstande dat het Hof zelf ook regels maakt. Aanvankelijk hadden beslissingen 

slechts belang voor de partijen (naast het politieke belang van de bescherming van de wet), 

terwijl de cassatierechtspraak nu vaak ook een meerwaarde heeft voor de rechtswereld. De 

motiveringsstijl van het Hof is evenwel inhoudelijk deels blijven steken in die eerste fase. 

Dat verklaart waarom er in een arrest geen plaats is voor andere argumenten dan die 

gebaseerd op de wet, waarom het Hof zelden pedagogisch motiveert en waarom het de 

normatieve waarde van zijn rechtspraak ogenschijnlijk niet erkent. Het Hof van Cassatie 

meet zichzelf een rechtsvormende rol aan die de wetgever nadien bevestigde,2081 maar 

houdt vast aan een motivering die deze rechtsvormende rol ontkent. 

469. Dit spagaat is niet langer houdbaar. Zijn rol als regelgever en lichtbaken vergt een 

andere motiveringsstijl.2082 Twee argumenten schragen die stelling. In de eerste plaats moet 

                                                 
2076 Zie randnrs. 325 e.v. 
2077 Zie randnr. 156. 
2078 Zie randnr. 170. 
2079 Maurice Adams en Dick Broeren spreken van een transparante rechterlijke uitspraak wanneer “die min 

of meer directe toegang verschaft tot de reële, dat wil zeggen inhoudelijke, argumenten en het redeneerproces 

die aanleiding hebben gegeven tot de uiteindelijke beslissing”. M. ADAMS en D. BROEREN, "Rechterlijke 

argumentatie en transparantie: een rechtsvergelijkende exercitie" in D. BROEDERS et al. (eds.), Speelruimte 

voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 172. 
2080 Zie over de rationalisering van rechterlijke beslissingen Hans Nieuwenhuis: “Een oplossing vinden is één 

ding; haar rechtvaardigen is vers twee. Tot de heuristiek behoort de vraag: hoe bereikt de rechter zijn 

beslissing? […] Bij het motiveren van rechterlijke beslissingen gaat het erom het dictum te doen steunen op 

deugdelijke gronden […]. Maar het motiveren van een beslissing, opgevat als het verschaffen van inzicht in 

de gedachtengang [sic] van de rechter, behelst niet een beschrijving van diens denkproces. Het gaat er niet 

om hoe hij heeft gedacht om zijn beslissing te vinden, maar wat hij heeft bedacht om haar te rechtvaardigen 

[oorspronkelijke cursivering].” H. NIEUWENHUIS, "Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel", 

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976, (494) 498. Deze rationalisering ontbreekt voor een stuk in het 

Belgische Hof van Cassatie, omdat die rechtvaardigingsgronden van de cassatierechtspraak onvolledig zijn. 
2081 Zie randnrs. 94 e.v. 
2082 Cfr. Sophie Gjidara: “Dès lors que son audience s'élargit à l'ensemble de la nation française, la Cour de 

cassation doit s'expliquer de façon claire et compréhensible au moment même où elle s'exprime. C'est par 
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het Hof overtuigen. Wil het cassatiehof de rechtseenheid doen heersen, dan moeten de 

bodemrechters zijn beslissingen volgen. Omdat zij daartoe niet verplicht zijn, is die 

volgzaamheid afhankelijk van de autoriteit en overtuigingskracht van de beslissingen van 

het Hof.2083 De cassatierechtspraak is vandaag nog vaak een machtswoord, omdat het Hof 

poneert en niet redeneert. Van zulke beslissing gaat weinig overtuigingskracht uit en is de 

waarde als precedent voor gelijkaardige gevallen moeilijk te bepalen, aangezien de lezer 

moet gissen naar de ratio.2084 Christian Mouly verwoordde dit treffend: “la règle nue est 

éphémère […] seul le raisonnement est durable. Si la Cour de cassation veut écrire dans 

le marbre plus que dans le sable, la motivation s’impose.”2085  

Een beslissing van het Hof van Cassatie moet dus door zijn motivering overtuigen.2086 

Recht is immers, zoals de Tilburgse hoogleraar Jan Vranken schreef, een discursieve 

grootheid, “altijd het voorlopige resultaat van een proces van meningsvorming en 

overtuiging.”2087 Een onvolledige motivering ondergraaft de overtuigingskracht van de 

beslissing en creëert verwarring.2088 Een uitvoerigere motivering versterkt daarentegen de 

overtuigingskracht en dus wellicht ook de naleving van die beslissing.2089 Daarnaast 

                                                 
l'exposé détaillé des arguments rejetés, comme de ceux qu'elle a retenus, que la Cour de cassation pourra 

jouer un rôle social plus étendu […].” S. GJIDARA, "La motivation des décisions de justice: impératifs 

anciens et exigences nouvelles", Petites Affiches 2004, afl. 105, (3) nr. 60. 
2083 Cfr. Ivan Verougstraete: “Het Hof van Cassatie zal zijn normatieve en pedagogische taak alleen maar 

goed vervullen als de redenering gevolgd door het Hof en die geleid heeft tot een bepaalde oplossing, kan 

begrepen worden. Het Hof poogt meer en meer in zijn arresten de noodzakelijke stappen in de gevolgde 

redenering uit te leggen.” I. VEROUGSTRAETE, “Voorwoord” in HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 

2003, 195.  
2084 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 416. Zie 

ook S. GJIDARA, "La motivation des décisions de justice: impératifs anciens et exigences nouvelles", Petites 

Affiches 2004, afl. 105, (3) nr. 58. 
2085 C. MOULY, "Comment rendre les revirements de jurisprudence davantage prévisibles?", Petites Affiches 

1994, afl. 33, nr. 16. 
2086 Zie Chaim Perelman: “Les juridictions supérieures, ayant le souci d’unifier la jurisprudence et d’établir 

la paix judiciaire, s’efforcent de convaincre les Cours et tribunaux de ce que la solution qu’elles présentent 

est, chaque fois, la plus conforme au droit en vigueur et la mieux adaptée aux problèmes qu’elles s’efforcent 

de résoudre.” C. PERELMAN, "La motivation des décisions de justice, essai de synthèse" in C. PERELMAN 

en P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 422. 
2087 J. VRANKEN, "Keuzevrijheid en verantwoordingsplicht van de rechter in civiele zaken" in X (ed.), 

Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 

230. 
2088 L. HUYBRECHTS, "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten denken" in F. 

DERUYCK et al. (eds.), Amicus curiae: liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 235. 

Cfr. Léon Cornil : “Rédigeant ses arrêts, la Cour a conscience de ce qu’ils retentiront bien au delà des causes 

dans lesquelles ont été rendues les décisions entreprises; elle a conscience de ce que pèse sur elle l’obligation 

de dire le droit avec autant de clarté et autant de précision qu’elle souhaite que le législateur en apporte 

dans la rédaction des lois. Quelle serait l’utilité d’une Cour de cassation dont les arrêts, au lieu de mettre un 

terme aux controverses que provoquent les lois feraient eux-mêmes naître des controverses au sujet du sens 

à leur donner?” L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 

1950, (489) 493. 
2089 F. OST, "Droit propre, motivation laconique et interprétation restrictive" (noot onder Cass. 2 december 

1992), Journal des Tribunaux 1993, (401) 402; E. DIRIX, "The use of comparative law before the Belgian 

Court of Cassation" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest 

Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 713. Het empirische onderzoek van Neil Romans naar de 

naleving door statelijke hooggerechtshoven van een beslissing van het federale hooggerechtshof in de 

Verenigde Staten, is in dit opzicht erg relevant. Hij onderzocht de naleving van twee beslissingen. De eerste 

was opgesteld in vage termen en zonder weergave van de achterliggende redenen, terwijl de tweede 

geschreven was in een heldere taal en met aandacht voor de achterliggende ratio. Romans stelde vast dat de 



374 

 

verhoogt ze de voorspelbaarheid van het recht, doordat inzicht wordt geboden in de 

factoren die de toepassing van een regel met zich brengen.2090 Een ander voordeel is dat het 

open kaart spelen de kans op misinterpretatie verkleint en dus vermijdt dat het Hof 

meerdere arresten over een zelfde rechtsvraag moet wijzen.2091 Om te overtuigen, tot 

navolging te inspireren en zich dus beter en efficiënter van zijn taak te kwijten, moet het 

Hof transparanter motiveren.2092  

470. In de tweede plaats vormt de motivering van de beslissingen van het Hof van Cassatie 

het noodzakelijke tegengewicht voor zijn rol als wetgever-plaatsvervanger.2093 

Transparantie is een beginsel van goed bestuur dat ook voor rechters geldt wanneer zij aan 

creatieve rechtsvorming doen.2094 De totstandkoming van wetgeving is aan bepaalde regels 

onderworpen die de kwaliteit ervan bewaken en zijn verbindende karakter legitimeren.2095 

Gelijkaardige waarborgen bestaan niet voor de cassatierechtspraak die tot stand komt in 

                                                 
volgzaamheid onder de 50 statelijke hooggerechtshoven bij die laatste beslissing groter was. Hij 

concludeerde: “The clarity of a Supreme Court decision will affect the reaction to that decision. As the 

Supreme Court more clearly states its views, the room for evasion decreases.” N. ROMANS, "The Role of 

State Supreme Courts in Judicial Policy Making: Escobedo, Miranda and the Use of Judicial Impact 

Analysis", The Western Political Quarterly 1974, (38) 59. Zie in dezelfde zin T. BARTH, "Perception and 

Acceptance of Supreme Court Decisions at the State and Local Level", Journal of Public Law 1968, (308) 

314; L. BAUM, "Lower-court Response to Supreme Court Decisions: Reconsidering a Negative Picture", 

The Justice System Journal 1977-78, (208) 211. 

Uit ander Amerikaans onderzoek blijkt dat de rechters van het federale hooggerechtshof helderdere arresten 

schrijven wanneer ze tegenstand verwachten van de bodemrechters. Zo hopen ze de navolging van de 

beslissing te verhogen. R. BLACK, R. OWENS, J. WEDEKING en P. WOHLFARTH, U.S. Supreme Court 

opinions and their audiences, Cambridge, CUP, 2016, 60-79. Ditzelfde onderzoek toonde ook aan dat heldere 

beslissingen significant bijdragen tot volgzaamheid (pag. 141-155). 
2090 E. HIRSCH BALLIN, "Transparantie als constitutioneel beginsel. Over de rol van de rechter in de 

kenbaarheid van het recht" in D. BROEDERS, C. PRINS, H. GRIFFIOEN, P. JONKERS, M. BOKHORST 

en M. SAX (eds.), Speelruimte voor een transparante rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 

2013, 118; M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 

2017, (155) 160. 
2091 F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE GRAAFF et al. 

(eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 60. 
2092 P. DEUMIER, "Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation", Archives de philosophie 

du droit 2006, (49) 55. 
2093 Cfr. Chaim Perelman: “Détenteur d’un pouvoir, dans un régime démocratique, le juge doit rendre compte 

de la manière dont il en use par la motivation. Celle-ci se diversifie selon les auditeurs auxquels elle s’adresse 

et selon le rôle que chaque juridiction doit remplir.” C. PERELMAN, "La motivation des décisions de justice, 

essai de synthèse" in C. PERELMAN en P. FORIERS (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, 

Bruylant, 1978, 422. 
2094 W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 237. 

Zie ook C. PRINS, H. GRIFFIOEN en D. BROEDERS, "Naar een transparantere rechtspraak. Geen glans 

zonder wrijving" in D. BROEDERS, C. PRINS, H. GRIFFIOEN, P. JONKERS, M. BOKHORST en M. SAX 

(eds.), Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 31-42; 

CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES, Opinion n° 18: The position of the judiciary and 

its relation with the other powers of state in a modern democracy, 2015, www.coe.int/en/web/ccje/ccje-

opinions-and-magna-carta, nr. 20. 
2095 W. VAN GERVEN, "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in W. VAN GERVEN en J. 

LEIJTEN (eds.), Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 30. In de eerste 

plaats is de wetgevende vergadering democratisch verkozen voor een beperkte legislatuur. Ten tweede is er 

inhoudelijk toezicht op wetgeving mogelijk dan wel verplicht, ex ante door de afdeling wetgeving van de 

Raad van State, ex post door het Grondwettelijk Hof. Ten derde zijn de werkzaamheden van de wetgever 

transparant en openbaar. Ten vierde is het verbindende karakter van wetgeving afhankelijk van de publiciteit 

ervan (artikel 190 Gw.). 
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een geheim beraad van niet democratisch verkozen en voor het leven benoemde 

rechters.2096 Zij moeten de legitimiteit voor hun rechtsvorming en machtsuitoefening dus 

elders zoeken. De motivering van hun beslissingen is daarvoor de meest aangewezen 

manier.2097 Een machtswoord als motivering volstaat niet.2098 Dit blijkt duidelijk uit de 

politieke reacties die volgden op het arrest van 12 juni 2015, waarin het Hof voor het eerst 

uitdrukkelijk omging.2099 Die beslissing maakte duidelijk dat het Hof een regelgever is, wat 

onmiddellijk de aandacht vestigde op het ongemotiveerde karakter van zijn arrest. Een 

bredere motivering legitimeert de rechtsvorming van de cassatierechter en versterkt het 

vertrouwen van de burger in justitie.2100 

Het veruitwendigen van zijn redenen verkleint de beslissingsvrijheid van de cassatierechter 

en stelt de beslissing ook meer open voor gerichte kritiek, niet alleen op zijn motivering 

maar ook op zijn rol als rechtsvormer. Doordat een beslissing aan stelligheid inboet, stelt 

het Hof zich kwetsbaarder op.2101 Dat is evenwel geenszins een nadeel. Als geuite kritiek 

terecht is, kan ze door het Hof worden meegenomen. Dit leidt tot betere rechtspraak. Het 

uit de weg gaan van kritiek holt net zijn gezag uit.2102 Het argument dat de autoriteit van 

het Hof aangetast wordt door een uitvoerigere motivering,2103 hoort eerder thuis in het 

Ancien régime dan in de eenentwintigste eeuw.2104 Bovendien wordt dat bezwaar 

ondervangen door het gezag dat uitgaat van overtuigende argumenten.2105 Vandaag wordt 

                                                 
2096 M.-N. JOBARD-BACHELIER et al., La technique de cassation: pourvois et arrêts en matière civile, 

Parijs, Dalloz, 2013, 88. Zie ook R. POSNER, How judges think, Cambridge (MA), Harvard University Press, 

2008, 81-82. Cassatieraadsheren worden op rust gesteld wanneer zij de leeftijd van 70 jaar bereiken. Zij 

kunnen op hun verzoek nog maximaal drie jaar langer aanblijven als plaatsvervangend magistraat (zie artikel 

383 Ger.W.).  
2097 R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van 

Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 142, 148-149. 
2098 M. ADAMS en D. BROEREN, "Rechterlijke argumentatie en transparantie: een rechtsvergelijkende 

exercitie" in D. BROEDERS et al. (eds.), Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, 

Amsterdam University Press, 2013, 172. 
2099 Zie randnr. 268. 
2100 Cfr. Marc Lahousse: “Dat vertrouwen in de rechterlijke macht in het algemeen en in het Hof van Cassatie 

in het bijzonder wordt echter ook nog door andere zaken geschaad. De leesbaarheid en de begrijpelijkheid 

van de vonnissen en de arresten zijn in dat opzicht ongetwijfeld van cruciaal belang. Men hoeft niet te hopen 

op een herstel van het vertrouwen in de justitie, zolang de rechtstaal voor de justitiabele, de voornaamste 

belanghebbende, hermetisch en onverstaanbaar blijft. Ofschoon die rechtstaal, en dan vooral de taal die het 

Hof van Cassatie hanteert, moeilijk is en zal blijven omdat het een zeer technische taal is, moet toch alles in 

het werk worden gesteld om de verstaanbaarheid van onze arresten te bevorderen. Oubollig of esoterisch 

taalgebruik, onverantwoord jargon, moeten worden gebannen, de justitiabele zal zich immers pas kunnen 

vinden in een beslissing, wanneer hij de draagwijdte ervan begrijpt.” M. LAHOUSSE, “Voorwoord” in HOF 

VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2004, 21. 
2101 J. FRANX, De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 4. 
2102 C. PRINS et al., "Naar een transparantere rechtspraak. Geen glans zonder wrijving" in D. BROEDERS 

et al. (eds.), Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 

46. 
2103 Zie randnr. 172. 
2104 Zie randnr. 25, voetnoot 70. 
2105 Zie bv. Walter Van Gerven: “Sommigen zullen wellicht menen dat, wanneer het rechterlijk relaas twijfel 

laat doorschijnen, de autoriteit van de rechterlijke beslissing verloren gaat. Ik ben een andere mening 

toegedaan: het verlies aan stelligheid waarmee de rechterlijke beslissing wordt geponeerd, zal het gezag van 

de uitspraak ten goede komen dankzij de verhoogde overtuigingskracht die zij uitstraalt doordat de rechter de 

lezer, en in de eerste plaats de verliezende partij, aan zijn twijfel laat deelnemen. Motiveren van een beslissing 

is immers ook dat: aan partijen tonen dat men hun argumenten ‘au sérieux’ heeft genomen en aan de verliezer 
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algemeen aanvaard dat een omstandige motivering de uitstraling van een beslissing 

verhoogt.2106  

471. Om deze redenen moet het Hof, in navolging van de Nederlandse Hoge Raad, een 

meer argumentatieve motiveringsstijl aannemen.2107 De Hoge Raad verwijst naar de eigen 

rechtspraak, beslissingen van supranationale of buitenlandse rechtscolleges, rechtsleer (via 

de conclusie van de advocaat-generaal) en socio-economische waarden. Vaak worden die 

bronnen geparafraseerd of geciteerd. De rationalisering is hier dus waarheidsgetrouwer en 

de beslissing transparanter.2108 Het Belgische Hof van Cassatie moet een gelijkaardige 

motiveringsstijl nastreven. Een heldere, narratieve en meer transparante motiveringsstijl, 

die geen onduidelijkheid laat omtrent de bronnen van de beslissing en zijn draagwijdte en 

betekenis, is de doelstelling. 

472. Dergelijke brede motiveringsstijl en argumentatieve openheid is niet in elke zaak 

vereist. Die motivering vergt een grotere inspanning dan een beknopte stijl en de middelen 

van het Hof zijn eindig. Van de cassatierechter kan daarom niet verlangd worden dat hij 

“telkenmale opnieuw alle registers opentrekt om het resultaat van zijn bevindingen te 

motiveren als ware het de eerste zaak op dat terrein. […] Duidelijk is dat zodra in wet of 

rechtspraak een bepaalde stap eenmaal is gezet, deze als een soort baken fungeert voor de 

beslissing in latere zaken waarin dezelfde, een verwante of een samenhangende 

problematiek speelt, althans wanneer en zolang de nieuwe koers op (algemene) instemming 

kan rekenen [oorspronkelijke cursivering].”2109 Een transparantere en waarheidsgetrouwere 

                                                 
proberen uit te leggen, eventueel met meer dan strikt juridische argumenten, waarom zijn argumentatie het 

niet heeft gehaald.” W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak", Rechtskundig Weekblad 1997-98, (209) 

220. Zie ook W. VAN GERVEN, "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in W. VAN GERVEN 

en J. LEIJTEN (eds.), Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 32.  

Contra: D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 222. 

Zie ook het werk van de Duitse filosoof Hans-Georch Gadamer (1900-2002): “This is connected with the fact 

that authority cannot actually be bestowed but is earned, and must be earned if someone is to lay claim to it. 

It rests on acknowledgment and hence on an act of reason itself which, aware of its own limitations, trusts to 

the better insight of others. Authority in this sense, properly understood, has nothing to do with blind 

obedience to commands. Indeed, authority has to do not with obedience but rather with knowledge. It is true 

that authority implies the capacity to command and be obeyed. But this proceeds only from the authority that 

a person has. Even the anonymous and impersonal authority of a superior which derives from his office is 

not ultimately based on this hierarchy, but is what makes it possible. Here also its true basis is an act of 

freedom and reason that grants the authority of a superior fundamentally because he has a wider view of 

things or is better informed—i.e., once again, because he knows more. Thus, acknowledging authority is 

always connected with the idea that what the authority says is not irrational and arbitrary but can, in 

principle, be discovered to be true.” H.-G. GADAMER, Truth and Method, Londen, Continuum, 2004, 281. 
2106 M. ADAMS en D. BROEREN, "Rechterlijke argumentatie en transparantie: een rechtsvergelijkende 

exercitie" in D. BROEDERS et al. (eds.), Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, 

Amsterdam University Press, 2013, 190-191. 
2107 W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 236. 

Zie ook Loïc Cadiet: “Si la décision fait le jugement, ce sont les motifs qui font la jurisprudence. À la 

différence de la loi, qui s’applique par raison d’autorité, la jurisprudence ne vaut que par l’autorité de ses 

raisons, que sont censés exprimer les motifs de ses arrêts. La nécessité d’une motivation suffisamment claire 

et précise pour que l’arrêt soit compris en dehors du club des initiés et du cercle des parties s’impose alors 

[…].” L. CADIET, "Introduction", La Semaine Juridique 2016, afl. 1-2 (supplement), (10) 14. 
2108 Cfr. randnr. 385. 
2109 J. VRANKEN, "Keuzevrijheid en verantwoordingsplicht van de rechter in civiele zaken" in X (ed.), 

Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 

239-240. 
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stijl is dus slechts nodig wanneer het Hof nieuwe wegen inslaat en rechtsvormend optreedt, 

nieuwe wetgeving interpreteert of wanneer de zaak een groot maatschappelijk belang 

heeft.2110 Latere beslissingen die verder bouwen op deze rechtspraak, kunnen dan volstaan 

met een verwijzing ernaar. 

8.2.2.2 Hoe? 

473. Hoe kan deze transparantere motiveringsstijl eruit zien? Vijf concrete voorstellen 

moeten leiden tot een transparantere motivering van de cassatierechtspraak. Deze 

voorstellen zijn reeds in de kiem aanwezig in de rechtspraak van het Belgische cassatiehof. 

De overname ervan vergt dus relatief weinig inspanningen en betekent geen 

onoverkomelijke breuk met de bestaande tradities en werkwijzen. Het verwijzen naar of in 

discussie treden met de rechtsleer wordt uitdrukkelijk niet opgenomen als een 

hervormingspiste. Zulke praktijk zou het Hof meesleuren in een doctrinale mêlée, terwijl 

het zijn taak is te beslissen. De discussie van literatuur zou een beslissing teveel verzwaren 

zonder tastbare meerwaarde. Het kan volstaan dat de cassatierechter zich bv. beroept op de 

rechtsliteratuur met verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal die deze 

literatuur bespreekt, zoals in Nederland het geval is.2111 

Deze hervormingsvoorstellen zijn het aangaan van een dialoog met de wetgever (8.2.2.2.1), 

het verwijzen naar de eerdere arresten (8.2.2.2.2), het preciseren van de bronnen van de 

cassatierechtspraak (8.2.2.2.3), het motiveren buiten de grenzen van een cassatiemiddel 

(8.2.2.2.4) en het mogelijk maken van separate opinions (8.2.2.2.5).  

8.2.2.2.1 Communiceren met de wetgever 

474. Wetgever en (cassatie)rechter zijn partners op het vlak van rechtsvorming. De grenzen 

van hun onderscheiden bevoegdheden zijn niet geheel duidelijk. Ze blijken vooral uit de 

praktijk van de cassatierechter, wanneer die gevraagd wordt om rechtsvormend op te treden 

of de rechtsvorming van de bodemrechter te beoordelen.2112 Als het Hof op de grenzen van 

zijn rechtsvormende taak stoot, dan houdt het daar op. Het zou evenwel beter zijn mocht 

de cassatierechter in die gevallen een rechtstreekse dialoog aangaan met de wetgever, met 

het oog op het bereiken van een snelle oplossing voor het juridische probleem. Dat kan 

door de wetgever tot actie aan te sporen en enkele denkrichtingen te formuleren om hem 

op weg te helpen.2113 Die beslissing kan dan terstond ter kennis worden gebracht van het 

                                                 
2110 Cfr. M. ADAMS en F. TANGHE, "Legitimacy and democracy through adjudication: comparative 

reflections on the argumentative practice of the French and Belgian Cour de cassation" in N. HULS, M. 

ADAMS en J. BOMHOFF (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and 

Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 220; P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions 

jurisprudentielles" in G. DRAGO et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation 

comparée, 2015, 100. Het arrest inzake wrongful life beantwoordt aan beide criteria en is dus bij uitstek een 

zaak waarin het Hof transparant zou moeten motiveren. Zie voor andere factoren, zoals het gewicht van de 

op het spel staande belangen van partijen en derden, de aard van het geschil (bv. wanneer primaire 

levensbehoeften op het spel staan) of de keuzevrijheid die de rechter heeft, J. VRANKEN, "Keuzevrijheid en 

verantwoordingsplicht van de rechter in civiele zaken" in X (ed.), Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen 

aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 241-242. 
2111 Zie randnr. 348. 
2112 Zie randnr. 103 e.v. 
2113 P. SCHOLLEN, De greep van de wetgever op de rechter, Brugge, die Keure, 2011, 251. Dit gebeurt reeds 

in Nederland, zie randnr. 107. Daartegenover staat dat de Nederlandse Hoge Raad zijn jaarverslag niet benut 

om legistieke wijzigingen voor te stellen. Hij is dus aangewezen op zijn arresten om te communiceren met 
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parlement. Het Hof communiceert op dit ogenblik reeds met de wetgever via zijn 

jaarverslag.2114 Daar komt evenwel weinig tot geen reactie op.2115 Het veruitwendigen van 

de noodzaak van een wetgevend initiatief in een arrest trekt wellicht meer aandacht indien 

de rechtsleer deze oproep overneemt en aldus versterkt. Dit moet ertoe leiden dat een 

vastgesteld hiaat in het recht, waar de cassatierechter zelf niet kan of wil verhelpen, snel 

een oplossing krijgt. Het cassatiehof kan zich hierbij laten inspireren door de praktijk van 

de Hoge Raad.2116  

8.2.2.2.2 Verwijzen naar eerdere arresten 

475. Hoger werd gewezen op het isolement van een cassatiearrest en de moeilijkheden die 

dit met zich meebrengt op het vlak van de interpretatie van de beslissing. Het verwijzen 

naar de eerdere rechtspraak zou deze bezwaren op eenvoudige wijze teniet doen. Het 

inschrijven van een beslissing in de eerdere rechtspraak kan een positieve invloed hebben 

op het aantal cassatieberoepen.2117 Die praktijk doet niet af aan de techniek van aftastende 

rechtsontwikkeling maar laat toe om het wordingsproces van de praetoriaanse 

rechtsvorming in kaart te brengen. Hoe kan een nieuwe beslissing immers worden begrepen 

als ze niet in verband wordt gebracht met de precedenten?2118 Door die eerdere arresten te 

                                                 
de wetgever. Cfr. M. ADAMS en D. BROEREN, "Rechterlijke argumentatie en transparantie: een 

rechtsvergelijkende exercitie" in D. BROEDERS et al. (eds.), Speelruimte voor transparantere rechtspraak, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 194. 

Alternatieven voor de communicatie via een rechterlijke uitspraak, is het oprichten van een periodiek 

overlegovergaan van de rechtsvormers waarin de cassatierechters kunnen wijzen op bepaalde problemen die 

hun eigen rechtsvormende bevoegdheid overschrijden en mogelijke oplossingen kunnen voorstellen. Zie 

hieromtrent I. GIESEN en H. SCHELHAAS, "Samenwerking bij rechtsvorming" in W. KEUKENS en M. 

VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 147-154. 
2114 Zie randnr. 100. 
2115 J. DU JARDIN, "De niet-strafrechtelijke taken van het openbaar ministerie", Rechtskundig Weekblad 

2004-05, (761) 780. L. HUYBRECHTS, "A commentary on Lasser's analysis from the Belgian Court of 

Cassation's perspective" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial 

Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 192. Te denken valt aan het statuut van de referendarissen 

bij het Hof van Cassatie. Het Hof ijvert al bijna twintig jaar voor een aanpassing van het wettelijke kader 

zodat deze referendarissen na verloop van tijd kunnen doorstromen naar de magistratuur. Die suggestie werd 

opgenomen in verschillende wetsvoorstellen, maar is die conceptiefase nooit ontgroeid. Zie HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 1998-99, 46-49; HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1999-2000, 17; HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 2000-2001, 399; HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2003, 345-346; HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 152-155. Het laatste parlementaire initiatief in die zin is het wetsvoorstel (R. 

TERWINGEN, S. VERHERSTRAETEN en S. BECQ) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het 

statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 

betreft, Parl. St. 2014-15, nr. 1296/001. Dit voorstel werd in het begin van de huidige legislatuur ingediend 

op 4 augustus 2015 en bleef sindsdien zonder gevolg. 
2116 Zie randnr. 107. In Frankrijk heeft de Cour de cassation al eenmaal in bedekte termen de wetgever tot 

actie aangespoord. Het Hof beantwoordde een cassatiemiddel dat aanvoerde dat de Franse wetgeving nergens 

bepaalt dat het huwelijk slechts tussen een man en een vrouw kan geschieden, door te oordelen dat “selon la 

loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, […].”Cass. (FR) 13 maart 2007, nr. 05-

16.627, www.legifrance.gouv.fr. Die zinsnede, in het bijzonder de toevoeging van het adjectief française, 

werd geïnterpreteerd als een vingerwijzing naar de wetgever.  
2117 P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. DRAGO 

et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 101-102. 
2118 Cfr. de chain novel writing metafoor van Ronald Dworkin, waarin hij de vergelijking maakt tussen 

rechterlijke rechtsvorming en verschillende auteurs die opeenvolgende hoofdstukken schrijven in een boek 

en daarbij steeds voortbouwen op het voorgaande hoofdstuk. R. DWORKIN, A matter of principle, 

Cambridge (MA), Harvard University Press, 1985, 158-162. 
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noemen, wordt duidelijk hoe verschillende beslissingen zich ten opzichte van elkaar 

verhouden en hoe nieuwe beslissingen in het bestaande rechtspraakkader passen. Het Hof 

moet dus in discussie treden met zijn vroegere beslissingen. Dergelijke praktijk van 

juridische selfies, zoals Ivan Verougstraete het noemt,2119 zou de lezer van een 

cassatiearrest in staat stellen om in een oogopslag de bestaande lijn in de 

cassatierechtspraak te vatten of een evolutie daarin te ontwaren. André Tunc verdedigde dit 

reeds in 1978:  

“Il semble indispensable, d'autre part, que la décision se situe expressément 

par rapport aux précédentes. Rechercher les précédents qui se rattachent 

au problème et essayer de les coordonner aura souvent été l'essentiel de la 

tâche du conseiller rapporteur. Pourquoi cacher les résultats de son travail? 

En agissant de la sorte, on oblige chaque lecteur de l'arrêt à reprendre le 

travail pour son propre compte et à n'aboutir jamais qu'à une hypothèse. La 

clarté et la cohérence de la jurisprudence exigent que chaque décision soit 

mise en place parmi celles qui l'ont précédée. La cour se borne-t-elle à 

reprendre un principe dans le cadre même dans lequel il a été posé? 

Pourquoi ne le dirait-elle pas, sinon par respect aveugle de l'idée totalement 

dépassée selon laquelle il n'y a pas de jurisprudence? A vrai dire, dans ce 

cas, l'affaire n'aurait sans doute pas dû venir devant la cour suprême, ou 

elle aurait dû au plus être traitée par procédure sommaire. Plus 

vraisemblablement, la cour corrigera un principe, limitera ou au contraire 

étendra sa portée. Là encore, il semble indispensable qu'elle s'en explique 

si l'on veut que le droit soit clair et structuré. Autrement, il offre 

nécessairement, non seulement aux théoriciens, mais aux juridictions 

inférieures, une juxtaposition de décisions ne formant même pas toujours un 

puzzle cohérent.”2120  

476. Het verwijzen naar de eigen precedenten bouwt een afstand in tussen de wet en de 

cassatierechtspraak. In de huidige praktijk identificeert een cassatiearrest zich met de 

wet.2121 Verwijzingen naar eerdere beslissingen maken duidelijk dat de cassatierechtspraak 

slechts een interpretatie is van de wet. Het Hof stelt zich hierdoor kwetsbaarder op, wat een 

omstandiger motivering zal noodzaken. Die motivering verhoogt evenwel het gezag en de 

legitimiteit van de cassatierechtspraak. 

477. Het cassatiehof zou dus, wanneer het stapsgewijs een doctrine uitbouwt, steeds moeten 

verwijzen naar de voorgaande beslissingen.2122 Zo zou het Hof kunnen stellen dat “deze 

                                                 
2119 I. VEROUGSTRAETE, "La technique de cassation, l'art d'avoir toujours raison?" in X (ed.), Contestation, 

Combats et Utopies. Liber Amicorum Christine Matray, Brussel, Larcier, 2015, 663. 
2120 A. TUNC, "Conclusions: la Cour suprême idéale" in CENTRE D’ÉTUDES JURIDIQUES 

COMPARATIVES (ed.), La cour judiciaire suprême. Une enquête comparative, Parijs, Economica, 1978, 

467. 
2121 Zie randnr. 162. 
2122 Cfr. R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof 

van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 151. Die praktijk roept uiteraard vragen 

van een nieuwe orde op. Naar welke beslissing moet het Hof verwijzen? De recentste? De oudste? Allemaal, 

met het risico dat het enkele vergeet wat op zijn beurt dan weer vragen oproept in de doctrine? Zie R. 
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beslissing de regel toepast die reeds vervat ligt in het arrest van [datum, rolnummer]”, 

waarmee het Hof aanduidt dat het een vaststaande leer verderzet. Wanneer het Hof een 

eerder arrest nuanceert of wijzigt, kan het dit ook uitdrukkelijk aangeven: “deze beslissing 

nuanceert/wijzigt de regel vervat in het arrest van [datum, rolnummer]”. Dit kan ook 

wanneer het cassatiehof de strekking van een eerder arrest uitbreidt. Hetzelfde is mogelijk 

wanneer het Hof een uitzondering voorziet op een eerdere rechtsregel: “met deze beslissing 

creëert het Hof een uitzondering op de regel vervat in het arrest van [datum, rolnummer]”. 

Wanneer het Hof omgaat, moet het dit ook duidelijk maken: “het Hof komt met deze 

beslissing terug op zijn eerdere rechtspraak, zoals vervat in het arrest van [datum, 

rolnummer]”.2123  

Zoals Tunc aangeeft,2124 zou deze werkwijze slechts weinig inspanningen vergen van het 

Hof.2125 De conclusie van de advocaat-generaal of het verslag van de raadsheer-

verslaggever wijzen reeds op die precedenten, die ook soms als voetnoot opgenomen zijn 

in de ontwerp-arresten. Het aanduiden van de precedenten in een arrest, verandert dus 

weinig aan de inhoudelijke praktijk van het Hof, maar maakt zijn rechtspraak wel veel 

transparanter.2126 Om een rechtspraakwijziging temporeel te moduleren, is het bovendien 

noodzakelijk om de datum van de eerdere beslissing te kennen.2127 Door een regel uit een 

eerder arrest uitdrukkelijk te nuanceren of de draagwijdte ervan te beperken, kan het Hof 

overigens duidelijk maken dat die regel wellicht geen lang leven meer beschoren is. Dit 

                                                 
MORTIER, "La nouvelle motivation de la Cour de cassation", Revue droit des Sociétés 2016, afl. 7, (étude 

10) nr. 7. Dit zijn belangrijke, zij het bijkomstige, vragen die evenwel niet afdoen aan de noodzaak om naar 

precedenten te verwijzen. 

Het Hof kan overwegen om, in plaats van de eigen rolnummers te hanteren, gebruik te maken van het ECLI-

nummer. De European Case Law Identifier is een uniek nummer voor een gerechtelijke beslissing volgens 

een vast en voor de Europese Unie uniform format. Dit moet de uitwisseling en vindbaarheid van rechterlijke 

beslissingen binnen de Europese Unie bevorderen. Momenteel kent de FOD Justitie ECLI-nummers toe aan 

de cassatiearresten. Dit nummer heeft als basis de datum van uitspraak van het arrest. De huidige rolnummers 

bevatten in vergelijking meer metadata (taalrol, materie), zodat het te overwegen valt om de huidige 

implementatie van ECLI voor wat de cassatierechtspraak betreft bij te schaven zodat ook het ECLI-nummer 

deze gegevens bevat. 
2123 De twee gevallen waarin het Hof uitdrukkelijk terugkwam op zijn eerdere rechtspraak, deed het dit door 

te stellen: “Het Hof komt hiermee terug op zijn eerdere rechtspraak.” Het Hof moet die praktijk veralgemenen, 

wat vooralsnog niet het geval is. Als het cassatiehof dit niet altijd aangeeft, zal de vraag of een beslissing een 

ommezwaai inhoudt steeds opnieuw opduiken en dus tot verregaande onduidelijkheid aanleiding geven. Cfr. 

W. VAN GERVEN, "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in W. VAN GERVEN en J. 

LEIJTEN (eds.), Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 31; J. FRANX, De 

Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 13. De adviesraad voor Europese 

rechters beveelt aan om kenteringen in de rechtspraak steeds duidelijk in de beslissing te vermelden. 

ADVIESRAAD VAN EUROPESE RECHTERS, Advies nr. 11 over de kwaliteit van de rechterlijke 

beslissingen, 2008, www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta, nr. 49. Zie ook M. STORME, 

Het proces: als in een spiegel, Deventer, Kluwer, 1988, 36. Zulke bekendmaking is ook een verplichting 

volgens de rechtspraak van het EHRM, zie randnr. 335. 
2124 Zie ook E. FRANK, "L'élaboration des décisions de la Cour de cassation ou la partie immergée de 

l'iceberg", Recueil Dalloz 1983, (119) 120-121. 
2125 J. GHESTIN, "L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2004, (2239) 2243. 
2126 Cfr. P. DEUMIER, "Motivation des décisions de la Cour de cassation: mention de la jurisprudence 

constante", Recueil Dalloz 2016, (133) 133. 
2127 J. DRION, Stare decisis. Het gezag van precedenten, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, 40; 

GROUPE DE TRAVAIL, "Rapport général" in N. MOLFESSIS (ed.), Les revirements de jurisprudence: 

rapport rémis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Parijs, Litec, 2005, 45. 
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beperkt bij die latere ommekeer de inbreuk op de rechtszekerheid en neemt de nood aan 

een temporele modulering deels weg.  

478. Welke waarde moet worden verbonden aan de beslissing waarnaar het Hof verwijst? 

Betekent die verwijzing dat het Hof aan zijn beslissingen een bindende precedentenwaarde 

toeschrijft? Pascale Deumier vond een antwoord in het concept van het retrospectief 

precedent. Dit is volgens haar “un précédent ancré dans le passé, qui rappelle comme un 

fait ce qui a déjà été décidé. Ce dernier précédent tisse un lien entre une décision et son 

passé: il ne dit pas ce qui doit être, il tient compte de ce qui a été; le juge ne se soumet pas 

à ses précédents, il les réitère.”2128 Een verwijzing naar een eerdere beslissing is dus louter 

informatief en niet normatief. Dat is een zinsbegoocheling. Een precedent is niet 

vrijblijvend, omdat het Hof steeds stabiliteit nastreeft.2129 Eerdere beslissingen beïnvloeden 

steeds de toekomstige vaarrichting: het Hof heeft de keuze om de lijn verder te zetten dan 

wel te verlaten, met daar tussenin de mogelijkheid tot bijsturing van de eerdere regel. Enkel 

in welbepaalde gevallen wordt afgeweken van een eerdere uitspraak. De vermelding van 

precedenten verandert daar niets aan. Een precedent is dus niet absoluut bindend, maar het 

loutere bestaan ervan beperkt de beslissingsvrijheid van het Hof. Het concept van een 

geheel vrijblijvend retrospectief precedent is dus een illusie. Ze heeft enkel bestaansrecht 

als een semantische kunstgreep die de verwijzingen naar arresten moet verzoenen met een 

gedateerde rechtsbronnenleer die de rechtspraak bindende kracht ontzegt.  

8.2.2.2.3 Preciseren van de bronnen 

479. Wanneer het Hof van Cassatie steunt op de rechtspraak van een supranationaal 

hooggerechtshof of van het Grondwettelijk Hof, of op de parlementaire voorbereiding van 

wetgeving of internationale verdragen, moet het die bronnen van zijn rechtsvinding 

specifiëren. Een beroep op de “interpretatie van het EHRM” of op de “wetsgeschiedenis” 

laat aan duidelijkheid te wensen over. Het Hof moet dus duidelijk maken welk arrest of 

welke zinsnede uit bv. de Memorie van Toelichting of een parlementair debat het 

bedoelt.2130 Eens het Hof precies verwijst, is het slechts een kleine stap naar het citeren of 

parafraseren van die bronnen. Dat laatste kost het Hof weinig inspanning, maar versnelt en 

vergemakkelijkt het werk van de lezer die een arrest wil begrijpen.  

8.2.2.2.4 Buiten de lijnen van een middel kleuren 

480. De geringe ruimte voor rechtsvorming die het gevolg is van de afhankelijkheid van 

een regulier cassatieberoep,2131 wordt bijkomend beperkt doordat het Hof van Cassatie zijn 

motivering limiteert tot het beantwoorden van de cassatiemiddelen. Het Hof zal een 

rechtsregel slechts breder formuleren dan noodzakelijk wanneer het overtuigd is van de 

juistheid daarvan en dit ook unaniem opportuun wordt bevonden.2132 Obiter dicta behoren 

                                                 
2128 P. DEUMIER, "Et pour quelques signes de plus: mentionner les précédents", Revue trimestrielle de droit 

civil 2016, (65) derde paragraaf. 
2129 Zie randnr. 198. 
2130 Er zijn (historische) voorbeelden te vinden van beslissingen waarin het Hof dit wel doet. Te denken valt 

aan het arrest van 31 mei 1881, waarin het Hof citeert uit de voorbereidingen die de Code civil voorafgingen. 

Cass. 31 mei 1881, Pasicrisie 1881, I, 295-297. 
2131 Zie randnr. 87. 
2132 A. SMETRYNS, "De motivering door de cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT et al. (eds.), 

Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 94-95. 
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niet tot de traditie van het Hof.2133 Alleen bij uitzondering zal het een overweging ten 

overvloede toevoegen, die het overigens nooit als dusdanig benoemt.2134  

Een beperkt of slecht geformuleerd cassatiemiddel zou niet mogen betekenen dat het Hof 

zich beknot weet in de uitvoering van zijn opdrachten.2135 Het Hof zou daarom een 

toevlucht moeten kunnen nemen tot obiter dicta, wanneer een cassatiemiddel niet toelaat 

om het antwoord te formuleren waarmee de rechtsgemeenschap zou gebaat zijn.2136 

Overwegingen ten overvloede kunnen tegemoet komen aan bestaande of anticiperen op 

toekomstige verwarring in de praktijk en aldus de rechtseenheid en rechtszekerheid 

versterken. Te denken valt aan het rechtzetten van een verkeerde interpretatie van een 

eerder cassatiearrest in de rechtsleer, het verduidelijken van de draagwijdte van een 

beslissing door de erin vervatte regel uitdrukkelijk wel of niet van toepassing te verklaren 

op een nauw aanleunende materie, of het vooropstellen van een toekomstige ommekeer in 

de rechtspraak van het Hof.2137 

481. De vraag is hoe ver het Hof hierin kan gaan. Kan de cassatierechter eender welk 

cassatiemiddel aangrijpen om rechtsvormend2138 op te treden? Hoe nauw moet de band zijn 

tussen het middel en de gerelateerde rechtsvraag waarop het Hof wil antwoorden, opdat het 

Hof over die laatste kan uitweiden zonder het verwijt te krijgen zichzelf te vatten? Die 

                                                 
2133 Zie randnr. 174. 
2134 Daardoor is de identificatie van een obiter dictum in de cassatierechtspraak weggelegd voor de 

domeinexperten. Volgens de rechtsleer bevat bv. het arrest van 7 maart 2002 (Cass. 7 maart 2002, 

C.00.0187.N, www.juridat.be) een overweging ten overvloede (A. DE WILDE, Boedelschulden in het 

insolventierecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 320-321). Een recenter obiter dictum is te vinden in het arrest 

van 22 maart 2018, waarin het Hof ingaat op de geldigheid van een opschortende voorwaarde in verband met 

het verkrijgen van een bodemattest, zonder dat die uitweiding noodzakelijk was om op het cassatiemiddel te 

antwoorden. Cass. 22 maart 2018, C.17.0067.N, www.juridat.be. 
2135 R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van 

Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 167. 
2136 Eenzelfde resultaat kan worden bekomen door het Hof toe te laten ambtshalve een cassatiemiddel op te 

werpen, desnoods enkel in het belang van de wet (eventueel via de procureur-generaal; dit zou het voordeel 

hebben dat de partijen daarop kunnen reageren zonder dat de procedure vertraagd wordt, cfr. artikel 1097 

Ger.W.). J. LINSMEAU en H. BOULARBAH, "La Cour de cassation, entre le pourvoi et les conclusions du 

ministère public" in P. VAN ORSHOVEN en M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar 

ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 191. Zie ook J. 

DU JARDIN, "De niet-strafrechtelijke taken van het openbaar ministerie", Rechtskundig Weekblad 2004-05, 

(761) 779; I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie: vereenvoudiging, gezag en democratie" in C. PARMENTIER 

et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 208. 
2137 Robert Lindon wijst op de praktische problemen die kunnen ontstaan wanneer het Hof zich beperkt weet 

door de cassatiemiddelen: “il peut arriver que la Cour, à la faveur de l’évolution des mœurs ou des idées, 

envisage de revenir sur une jurisprudence bien établie; mais, précisément parce que celle-ci est bien établie, 

aucun pourvoi tendant à une solution contraire n’a été formé depuis des années, le phénomène se produisant, 

du reste, surtout dans des matières comme le droit des personnes où les plaideurs ne sont pas de ces 

établissements institutionnels […], pour lesquels les frais de fonctionnement d’un service de contentieux sont 

sans importance, mais des particuliers dont les ressources ne leur permettent pas de négliger les risques 

pécuniaires d’un rejet de leur pourvoi. Alors, la jurisprudence se maintiendra nonobstant le désir secret de 

la Cour de la modifier.” R. LINDON, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine 

Juridique 1975, (nr. 2681) III, e. Het vasthouden aan de grenzen van een cassatiemiddel, kan dus een slot 

zetten op de evolutie van de rechtspraak. Dit bijzonder kwalijke gevolg kan omzeild worden door om te gaan 

in een overweging ten overvloede.  
2138 Overwegingen ten overvloede zijn uit hun aard geschiloverstijgend en dus doorgaans rechtsvormend. Zie 

M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, (155) 

160. 
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vraag kan geen absoluut antwoord krijgen. De schadelijkheid van de onduidelijkheid die 

het Hof wil bestrijden en de waarschijnlijkheid van een in afzienbare tijd geformuleerd 

cassatiemiddel dat specifiek gericht is op die onduidelijkheid, zijn factoren die dat 

antwoord zullen beïnvloeden. Hiermee samenhangend is de vraag of het Hof ook obiter 

dicta mag hanteren wanneer een cassatiemiddel of een cassatieberoep niet ontvankelijk is. 

In het eerste geval lijkt het antwoord positief te moeten zijn. Een overweging ten 

overvloede bij een niet-ontvankelijk cassatieberoep lijkt op het eerste gezicht daarentegen 

te verregaand.2139 

482. Het tegenargument dat het Hof zich door een overweging ten overvloede zou 

vastpinnen en aldus de beslissingsvrijheid van de zetel in toekomstige beslissingen zou 

beknotten, overtuigt niet helemaal.2140 Niets belet dat het Hof later nuanceert of afwijkt, 

alhoewel het dat laatste beter vermijdt. Dat een obiter dictum alleen meer verwarring zal 

creëren, snijdt ook geen hout, op voorwaarde dat die overweging goed wordt gemotiveerd. 

Er schuilt daarentegen wel een gevaar in het feit dat rechtsvorming opgenomen in 

overwegingen ten overvloede in zekere zin een abstracte denkoefening is.2141 Het is daarom 

noodzakelijk dat het Hof voldoende geïnformeerd is vooraleer daartoe over te gaan. Een 

bijkomend nadeel is dat de toevlucht tot een overweging ten overvloede een discretionaire 

keuze is. De stelregel van de traditionele orthodoxie heeft het voordeel van de 

duidelijkheid: een cassatiearrest dat de kern van een probleem niet behandelt, kan worden 

verdedigd door simpelweg te wijzen op een slecht geformuleerd cassatiemiddel. Eens de 

cassatierechter met die orthodoxie breekt, kan hij zich niet meer op de cassatietechniek 

beroepen om een beperkte motivering te verklaren. Het ligt dus voor de hand dat de keuze 

om niet ten overvloede te motiveren wanneer de doctrine dat wenselijk achtte, zal worden 

bekritiseerd en mogelijk ook aanleiding kan geven tot verwarring.  

Om deze redenen mag het Hof niet lichtzinnig tot een overweging ten overvloede overgaan. 

De toevlucht tot deze techniek moet eerder uitzondering dan regel zijn en steeds 

                                                 
2139 Zie evenwel de praktijk van de Hoge Raad, randnr. 351. 
2140 L. HUYBRECHTS, "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten denken" in F. 

DERUYCK et al. (eds.), Amicus curiae: liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 235. 

Zie ook André Tunc: “Il nous semble nécessaire aussi qu'au besoin, la décision qui énonce un principe se 

situe, non seulement par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir — puisque, aussi bien, c'est pour 

l'avenir que travaille une cour suprême. Le juge ne doit donc pas hésiter à préciser le champ d'application 

du principe qu'il pose. On objecte qu'il ne doit pas se lier prématurément et que seule l'expérience permettra 

de bien voir le domaine qu'il est opportun de donner au principe. Bien sûr, et c'est même là un principe 

fondamental de common law. Mais cela même peut requérir du juge qu'il dise expressément: « Je ne pose 

telle règle que dans ce cadre. Je ne me prononce pas sur la question qui se présentait dans tel autre ». Et 

nous croyons même qu'il peut être du devoir du juge de donner expressément à une règle un domaine un peu 

plus large que ne nécessite l'affaire qui lui est soumise. Il ne doit le faire qu'avec prudence, certes, 

normalement sur le fondement de l'expérience antérieure et pour présenter, en quelque sorte, la vue 

synthétique qu'il dégage de celle-ci. Mais cet obiter dictum peut rendre service. Et, plutôt que d'employer une 

formule abstraite, qui laissera le lecteur dans l'incertitude et permettra ensuite au juge de se déjuger sans « 

perdre la face », nous préférons que le juge dise clairement et franchement comment il voit la règle de droit, 

quitte, par la suite, à se corriger lui-même — aussi ouvertement.” A. TUNC, "Conclusions: la Cour suprême 

idéale" in CENTRE D’ÉTUDES JURIDIQUES COMPARATIVES (ed.), La cour judiciaire suprême. Une 

enquête comparative, Parijs, Economica, 1978, 467-468. 
2141 C. SIEBURGH, "Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?" in W. KEUKENS en M. VAN 

DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, 

Ars Aequi, 2008, 107. 
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gerechtvaardigd door zwaarwegende omstandigheden. Het verdient daarom aanbeveling 

dat het Hof steeds uitdrukkelijk aangeeft dat het ten overvloede motiveert en ook de 

redenen daarvoor kort aanstipt. Het voorzien in rechtseenheid en rechtszekerheid moet 

daarbij steeds de leidraad zijn. Dat doel is in bepaalde gevallen beter gediend met een 

(pro)actieve dan met een passieve en afwachtende houding. 

8.2.2.2.5 Minderheidsopvattingen bekendmaken? 

483. Moeten cassatieraadsheren de mogelijkheid krijgen om hun afwijkende mening 

kenbaar te maken in een cassatiearrest? Uit de enquête blijkt dat de feitenrechters menen 

dat dissenting opinions de begrijpelijkheid van een cassatiearrest zouden verhogen. Zowel 

in België,2142 Nederland2143 als Frankrijk2144 spraken voor- en tegenstanders zich hierover 

uit. De meerwaarde van een separate opinion2145 is erin gelegen dat ze inzicht geeft in het 

beraad en toelaat om de mogelijke alternatieven te identificeren. De publicatie van een 

afwijkende mening leidt tot meer publiek vertrouwen in de rechtspraak, omdat het duidelijk 

maakt dat een beslissing het resultaat is van een beredeneerde gedachtenwisseling.2146 Ze 

verplicht de meerderheid ook om zijn standpunt beter te onderbouwen.2147 De toevlucht tot 

dissenting opinions zou daarnaast voorkomen dat een compromisoplossing moet worden 

gevonden, die soms kan leiden tot een “smalle en ondiepe” motivering2148 of een 

onduidelijk geformuleerde regel.2149 De mogelijkheid van afwijkende meningen is dus 

nuttig voor de rechtswetenschap, de toekomstige rechtsontwikkeling en de procespartijen.  

                                                 
2142 Pro: B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en 

een hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997, 56; M.E. STORME, "Pleidooi voor separate 

opinions in de rechtspraak", De Juristenkrant 2009, afl. 187, (10) 10. 
2143 Pro: J. FOCKEMA ANDREA, Het geheim van de raadkamer: beschouwingen over het bekend maken 

van de gevoelens der minderheden in rechterlijke colleges, Utrecht, De Vroede, 1934, 76-89; W. 

THOMASSEN, "Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion", Nederlands Juristenblad 2006, 

(686) 686-690; G. CORSTENS, "The Legitimacy of the Decisions of the Dutch Supreme Court in Criminal 

Cases" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and 

Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 230. 
2144 Pro: M. ANCEL, "Une opinion dissidente" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. La 

création de droit jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 1-5.  

Contra: J.-F. WEBER, "L'accès au juge de cassation et le traitement des pourvois par la Cour de cassation 

française" in G. DRAGO et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 

2015, 79-81. 
2145 Een separate opinion kan de vorm aannemen van een concurring opinion, die de uitkomst van de 

meerderheidsbeslissing onderschrijft maar daarvoor andere argumenten hanteert, en een dissenting opinion, 

die de meerderheidsbeslissing niet volgt. 
2146 W. THOMASSEN, "Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion", Nederlands Juristenblad 

2006, (686) 686; M. ANCEL, "Une opinion dissidente" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. 

La création de droit jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 4; G. CORSTENS, "The Legitimacy of the 

Decisions of the Dutch Supreme Court in Criminal Cases" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest 

Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 230. Er is ook empirisch 

onderzoek die deze stelling onderschrijft. Zie H. BENTSEN, "Dissent, Legitimacy, and Public Support for 

Court Decisions: Evidence from a Survey-Based Experiment", Law & Society Review 2019, 588-610. 
2147 M.E. STORME, "Pleidooi voor separate opinions in de rechtspraak", De Juristenkrant 2009, afl. 187, 

(10) 10. 
2148 F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE GRAAFF et al. 

(eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 59. 
2149 W. THOMASSEN, "Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion", Nederlands Juristenblad 

2006, (686) 686; M.E. STORME, "Pleidooi voor separate opinions in de rechtspraak", De Juristenkrant 2009, 
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484. Een tegenargument is wellicht dat dissenting opinions het gezag van een uitspraak 

zouden ondergraven, omdat ze niet door de volledige zetel wordt onderschreven.2150 De 

premisse van dit argument is evenwel verkeerd. Alleen van de cassatiearresten gewezen in 

een beperkte formatie met drie raadsheren bestaat de zekerheid dat de genomen beslissing 

unaniem was.2151 Bij andere formaties is enkel geweten dat ze minstens de steun van de 

meerderheid wegdraagt. Dat het Hof met één stem spreekt, betekent immers niet dat er 

intern geen tegengeluiden te horen zijn. Enkel wanneer het mogelijk is om een 

minderheidsopinie te uiten en er daar in een bepaalde zaak geen gebruik van wordt 

gemaakt, is duidelijk dat een beslissing op een algemene consensus kan rekenen.2152 

Een ander tegenargument is dat de conclusie van de advocaat-generaal in zekere zin reeds 

als een separate opinion fungeert.2153 De publicatie van de conclusie van de advocaat-

generaal en/of het verslag van de raadsheer-verslaggever kan dus in zekere zin volstaan.2154 

Die conclusie loopt evenwel niet per definitie gelijk met de afwijkende zienswijze van een 

minderheidsstrekking. Omdat de zetel niet ingaat op de argumenten van de advocaat-

generaal, is het onmogelijk in te schatten hoe de raadsheren die argumenten beoordelen. 

Bovendien verschilt de finaliteit van een conclusie of verslag met die van een (minoritaire) 

beslissing.2155 

Het belangrijkste tegenargument is wellicht de moeilijkheid om dissenting opinions te 

verweven met de bestaande rechtscultuur en –traditie, in het bijzonder de tweetaligheid. 

Wat als in een voltallige kamer de meerderheid en de minderheid worden gescheiden door 

een taalgrens? Eerder dan de verschillende rechtsculturen pogen te verzoenen,2156 zou dit 

de tegenstellingen op de spits drijven. 

                                                 
afl. 187, (10) 10; A. SMETRYNS, "De motivering door de cassatierechter in civiele zaken" in A. BOSSUYT 

et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 93. 

Contra: I. VEROUGSTRAETE, "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), Mélanges offerts 

à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1082-1083. 
2150 Cfr. J. VERBIST, "De notaris, medewerker van het gerecht en het Hof van Cassatie: één jaar 

cassatierechtspraak" in C. DE WULF, M. OP DE BEECK en J. VERSTRAETE (eds.), Liber Amicorum Aloïs 

Van den Bossche, Brugge, die Keure, 2019, 416. 
2151 Cfr. artikel 1105bis, §2 Ger.W.: unanimiteit is een voorwaarde voor de beperkte formatie om te kunnen 

beslissen. Zie bv. Cass. 4 februari 2010, C.09.0246.N, www.juridat.be. 
2152 W. THOMASSEN, "Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion", Nederlands Juristenblad 

2006, (686) 689. 
2153 W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak", Rechtskundig Weekblad 1997-98, (209) 223; J. DU 

JARDIN, "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie" in P. VAN ORSHOVEN en 

M. STORME (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve 

en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 163; G. CORSTENS, "The Legitimacy of the Decisions of the 

Dutch Supreme Court in Criminal Cases" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: 

Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 229; W. VAN GERVEN en S. LIERMAN, 

Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 134; M. REGOUT, "Verba volent, scripta 

manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation en matière civile" in A. BOSSUYT et 

al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 222. 
2154 J.-F. WEBER, "L'accès au juge de cassation et le traitement des pourvois par la Cour de cassation 

française" in G. DRAGO et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 

2015, 81. 
2155 M. ANCEL, "Une opinion dissidente" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. La création 

de droit jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 5. 
2156 Zie randnrs. 545-546. 
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485. Het uiten van een minderheidsopvatting is niet strijdig met de regel dat het beraad 

geheim is.2157 Het is dan ook niet vereist om een uitzondering op die regel in de wet op te 

nemen om separate opinions mogelijk te maken, zoals eerder werd gepropageerd.2158 

Indien deze regel het uiten van een minderheidsopvatting zou verbieden, zou die immers 

ook het bekendmaken van de meerderheidsopvatting onmogelijk maken.2159 Het principe 

van het geheim van de raadkamer houdt in dat een rechter niet mag te kennen geven hoe 

zijn collega over een zaak oordeelde.2160 Een separate opinion die eenvoudigweg een 

andere oplossing voor een rechtsvraag uiteenzet en als dusdanig de eigen mening 

weergeeft, doet dat in de regel niet. 

486. In elk geval lijkt het weinig aannemelijk dat het Hof een systeem van separate 

opinions zal omarmen in de huidige context van een hoge werklast met weinig marge.2161 

Het water staat het Hof in zekere zin al aan de lippen. Het is evenwel een denkpiste voor 

toekomstige hervormingen, die op het eerste gezicht ook de steun van de feitenrechters 

wegdraagt. Die mogelijkheid kan eventueel beperkt worden tot de beslissingen gewezen 

door een voltallige kamer of in verenigde kamers.  

8.2.3 Synthese 

487. Een transparante motivering veronderstelt een meer autonome houding en motivering 

van het cassatiehof ten opzichte van de wet. Dat is geen revolutie, maar een bevestiging 

van de bestaande praktijk. De erkenning van de normatieve kracht van zijn rechtspraak is 

een noodzakelijke premisse om openlijk (met de wetgever) te communiceren over zijn 

rechtsvormende taak en om naar de eerdere arresten te verwijzen. Omdat het Hof recht 

creëert en niet slechts de wet toepast, moet het zijn beslissingen transparant motiveren. De 

cassatierechter moet met andere woorden zijn bronnen precies weergeven en zijn redenen 

uitdrukkelijk bekend maken.2162  

Een autonomere rechtsvinding komt tegemoet aan de in hoofdstuk 6 beschreven 

tekortkomingen in de motiveringspraktijk van het Hof van Cassatie. Dat waren er twee: de 

terugwerkende kracht van de cassatierechtspraak en het isolement van een cassatiearrest. 

Een autonomere rechtsvinding leidt er in de eerste plaats toe dat het Hof verantwoordelijk 

wordt voor de regels die het zelf maakt. Bij een ommekeer is het daarom logisch dat het 

Hof de temporele werking van de nieuwe regel vastlegt. Het Hof kan daartoe overgaan 

                                                 
2157 Die regel is vervat in artikel 458 Sw. Zie het cassatiearrest van 13 maart 2012: “Behalve in de wettelijk 

bepaalde uitzonderingen moeten rechters het geheim bewaren over het beraad waaraan zij hebben 

deelgenomen. De niet-naleving van deze geheimhoudingsplicht wordt bestraft volgens art. 458 Sw. Tot het 

geheim van het beraad behoren de opgestelde ontwerpen van beslissing en de standpunten die de rechters 

over de te nemen beslissing hebben ingenomen, ook als over die ontwerpen of standpunten nog niet collegiaal 

werd beraadslaagd.” Cass. 13 maart 2012, P.11.1750.N, www.juridat.be, r.o. 19. 
2158 L. HUYBRECHTS, "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten denken" in F. 

DERUYCK et al. (eds.), Amicus curiae: liber amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 237. 
2159 Cfr. W. THOMASSEN, "Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion", Nederlands 

Juristenblad 2006, (686) 688. 
2160 F. BLOCKX, "Het geheim van het beraad, het beroepsgeheim van de magistraat en het delen van 

informatie die onder het beroepsgeheim valt" (noot onder Cass. 13 maart 2012), Rechtskundig Weekblad 

2012-13, (1257) 1261. 
2161 B. DECONINCK en P. TAELMAN, "Rechtsmiddelen moeten efficiënter!", Tijdschrift voor Privaatrecht 

2012, (617) 648. 
2162 Dat willen de feitenrechters ook. Zie randnr. 465 (tabel 13, stelling G). 
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zonder enige wetswijziging.2163 Het gebruik van prospective overruling zou het Hof meer 

vrijheid geven2164 en daarnaast ook de oorzaak van bepaalde retroactieve wetgeving 

wegnemen.2165 Bij het bepalen van de werking in de tijd van een praetoriaanse rechtsregel 

moet het Hof een evenwicht vinden tussen het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij 

en de dwingende eisen van rechtszekerheid.2166 In de tweede plaats haalt het verwijzen naar 

de eerdere beslissingen en het plaatsen van een nieuw arrest in dat bestaande kader, een 

beslissing uit het isolement dat veel nodeloze onzekerheid met zich meebrengt. 

Een bredere motivering, met benoeming van de verschillende bronnen die de beslissing 

schragen en een eerlijke communicatie over de lijn die het Hof aanneemt (of het gebrek 

daaraan), maakt de interpretatie van een cassatiearrest minder afhankelijk van de 

bijproducten ervan. De bezwaren die tegen deze bijproducten werden geuit, vervallen dan 

ook bij een transparantere motiveringsstijl, omdat ze niet langer als primaire kenbron van 

een cassatiearrest gelden. Dat wil niet zeggen dat de conclusie van de advocaat-generaal of 

een rechtsgeleerde annotatie hun nut verliezen. Hun finaliteit ligt dan echter niet langer in 

de verschaffing van de noodzakelijke informatie om een cassatiearrest goed te kunnen 

begrijpen, maar wel in het weergeven van de bredere context waarin het Hof oordeelt of 

het becommentariëren van de beslissing. Dat de annotatie, de conclusie of het jaarverslag 

niet authentiek, onmiddellijk beschikbaar of vrij toegankelijk zijn,2167 vormt voor die 

finaliteit geen hindernis. 

8.3 Nieuwe manieren van rechtsvorming 

488. Vergeleken met Nederland en Frankrijk, beschikt het Belgische Hof van Cassatie over 

weinig mogelijkheden om actief aan rechtsvorming te doen. Doordat het cassatieberoep in 

het belang van de wet in onbruik is geraakt, is het cassatiehof overgeleverd aan het 

partijinitiatief. Het valt niet uit te sluiten dat in bepaalde rechtsdomeinen slechts weinig 

zaken doordringen tot het hoogste rechtscollege en het zaakaanbod daardoor niet voldoende 

gevarieerd is.2168 Procespartijen hebben immers niet altijd de financiële middelen om een 

                                                 
2163 De Hoge Raad en de Cour de cassation, maar ook andere hoogste rechtscolleges, gingen het Hof van 

Cassatie hierin voor. Zie S. VERSTRAELEN, Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 

186. 
2164 M. FRIEDLAND, "Prospective and Retrospective Judicial Lawmaking", University of Toronto Law 

Journal 1974, (170) 171. 
2165 Zie arrest van het Arbitragehof van 7 december 2005: “Dat een retroactieve bepaling wordt aangewend 

kan te dezen tevens worden verklaard door de ontstentenis van een bepaling die het mogelijk maakt aan het 

Hof van Cassatie te vragen om de gevolgen van de in zijn arresten aangenomen principiële standpunten in de 

tijd te beperken, terwijl zowel het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (artikel 231, tweede 

alinea, van het E.G.-Verdrag), als het Arbitragehof (artikel 8, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 

1989 op het Arbitragehof) en de Raad van State (artikel 14ter van de op 12 januari 1973 gecoördineerde 

wetten op de Raad van State) de gevolgen van akten die ze vernietigen kunnen handhaven.” Arbitragehof 7 

december 2005, nr. 177/2005, www.const-court.be, r.o. B.19.8. 
2166 Cfr. Cass. 20 december 2007, C.07.0227.N, www.juridat.be. Zie ook E. DIRIX, "Rechterlijk 

overgangsrecht", Rechtskundig Weekblad 2008-09, (1754) 1760; N. MOLFESSIS, "Les revirements de 

jurisprudence" in N. MOLFESSIS (ed.), La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 

2004, 159. Ook Claude Parmentier sluit een modulering van de effecten in de tijd van een 

rechtspraakwijziging principieel niet uit. C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Brussel, 

Larcier, 2018, 223. 
2167 Cfr. randnrs. 325 e.v. 
2168 Cfr. het verslag van de Commissie Normstellende Rol Hoge Raad: “In de probleemanalyse betreffende 

de civiele sector komt naar voren dat een aantal rechtsvragen de Hoge Raad niet of niet tijdig bereikt. Dit 
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cassatieberoep in te stellen of zien op tegen een aanzienlijke verlenging van de procesduur, 

zonder tastbare kans op succes. Het geschil kan ook een te gering financieel belang hebben 

om een cassatieberoep te rechtvaardigen. Het valt daarom niet uit te sluiten dat er een 

fragmentarische cassatierechtspraak ontstaat, die vooral gesitueerd is rond de rechtstakken 

waarin repeat players zoals banken en verzekeringsinstellingen werkzaam zijn en die dus 

niet de volledige bandbreedte van het recht bestrijkt. Er zijn dus ongetwijfeld hiaten in de 

cassatierechtspraak: zij dekt niet het totale domein van het recht.2169 De mate waarin de 

rechtzoekenden in een bepaalde rechtstak over deep pockets beschikken, is hierbij wellicht 

een verklarende factor.2170 Niet toevallig werd in Nederland een ruimer gebruik van de 

cassatie in het belang van de wet nuttig bevonden, omdat “[a]ldus […] de werkzaamheid 

van den cassatierechter ook ten goede [kan] komen aan de belangen van den kleinen 

man.”2171  

489. Die afhankelijkheid van het partijinitiatief kan op twee mechanismen worden 

gecompenseerd. Dit kan enerzijds door vaker gebruik te maken van de bestaande 

cassatieprocedure in het belang van de wet en anderzijds door een algemene prejudiciële 

bevoegdheid in het leven te roepen. Bij de eerste is de procureur-generaal bij het Hof de 

instigator, bij de tweede zijn dat de bodemrechters. Beiden handelen vanuit het algemeen 

belang, waardoor hun initiatief meer gericht is op geschiloverstijgende rechtsvorming.  

Deze voorstellen zijn een noodzakelijke correctie op de hedendaagse afhankelijkheid van 

het particuliere cassatieberoep en moeten geenszins de rol van de procespartijen als motor 

van de cassatieprocedure overnemen. Die rol blijft onmisbaar.2172 Maar, zoals Veegens 

reeds in 1971 wist, moet die motor een injectie krijgen.2173 Die injectie moet toelaten om 

de gebreken van een regulier cassatieberoep, met name zijn focus op de 

rechtsbeschermingstaak van het Hof, te overstijgen. Met dat doel voor ogen zou het Hof 

van Cassatie een algemene prejudiciële bevoegdheid moeten krijgen (8.3.1) en zouden de 

mogelijkheden om gebruik te maken van het cassatieberoep in het belang van de wet 

uitgebreid moeten worden (8.3.2). Beide mechanismen zijn in de kiem reeds aanwezig in 

ons rechtsbestel. 

8.3.1 Algemene prejudiciële procedure 

490. Een algemene prejudiciële procedure kan een belangrijk nieuw instrument van 

rechtsvorming voor het Hof van Cassatie zijn. Omdat het succes van dergelijke procedure 

in belangrijke mate afhangt van de (bereidwilligheid tot) participatie van de feitenrechters, 

wordt eerst naar hun verzuchtingen en verwachtingen gekeken door middel van een enquête 

                                                 
staat in de weg aan een optimale vervulling van zijn rechtsvormende taak. Daardoor kan de civiele kamer in 

sommige opzichten buitenspel staan, hetgeen de rechtseenheid en rechtszekerheid niet ten goede komt.” 

COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de cassatierechtspraak, Den Haag, 

2008, 50. 
2169 E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming (eerste deel)", 

Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 315. 
2170 Cfr. R. LINDON, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1975, (nr. 

2681) III, e. Familierecht behoort bv. niet tot die categorie, maar fiscaal of vennootschapsrecht eerder wel. 
2171 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 88. 
2172 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 71. 
2173 D. VEEGENS, Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1971, 283. 
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(8.3.1.1). Die opmerkingen worden vervolgens meegenomen in de schets van de 

krachtlijnen van een algemene prejudiciële procedure (8.3.1.2). Tot slot wordt uiteengezet 

hoe die procedure er concreet zou kunnen uitzien (8.3.1.3). 

8.3.1.1 Mening van feitenrechters 

491. Het succes van een prejudiciële procedure hangt af van het (beredeneerd) gebruik dat 

de feitenrechters ervan maken. Het is daarom van belang om hun bezorgdheden en wensen 

te kennen. In de enquête beschreven in hoofdstuk 5 werden ook enkele vragen gesteld over 

een mogelijke prejudiciële procedure bij het Hof van Cassatie. Er werden vragen gesteld 

over de invloed van een prejudiciële procedure op de opdracht van het Hof van Cassatie en 

op de opdracht van de feitenrechters, en over de kijk van de respondent op een prejudiciële 

procedure (stellingen A tot C).2174 Bij de drie stellingen zijn de antwoorden verdeeld, maar 

neigt de meerderheid naar een negatief antwoord (tabel 12).2175  

Prejudiciële 

procedure  

Negatief Enigszins 

negatief 

Neutraal Enigszins 

positief 

Positief Totaal 

A. Invloed op de 

opdracht van het Hof 

van Cassatie 

25,00% 

(30) 

17,50% 

(21) 

20,83% 

(25) 

20,83% 

(25) 

15,83% 

(19) 

100% 

(120) 

B. Invloed op de 

opdracht van de 

feitenrechters 

30,83% 

(37) 

18,33% 

(22) 

15,83% 

(19) 

16,67% 

(20) 

18,33% 

(22) 

100% 

(120) 

C. Hoe staat u 

tegenover een 

prejudiciële procedure 

35,00% 

(42) 

19,17% 

(23) 

10,83% 

(13) 

15,83% 

(19) 

19,17% 

(23) 

100% 

(120) 

Tabel 12 Mening over een prejudiciële procedure – modale categorie in vetdruk 

Een vierde vraag stelde kortweg of de respondenten, in de veronderstelling dat een 

prejudiciële procedure bestond, principieel bereid zouden zijn om een vraag te stellen tot 

uitklaring van een interpretatieprobleem omtrent de draagwijdte van een rechtsregel. Bij 

71,67% van de respondenten was het antwoord positief, 28,33% was daartoe niet bereid. 

492. Deze rubriek van de enquête bevatte ook de enige vraag met een open 

antwoordmogelijkheid. De helft van de respondenten (58 van hen, of 48%) maakte van die 

mogelijkheid gebruik. De vraag vroeg naar een verdere toelichting op de eerder gegeven 

antwoorden binnen het thema van de prejudiciële vraagstelling. De antwoorden liepen 

                                                 
2174 Deze vragen werden voorgegaan door volgende beschrijving: “In het verleden werden voorstellen 

geformuleerd om een algemene prejudiciële procedure in het leven te roepen bij het Hof van Cassatie 

(Wetsvoorstel tot instelling van het verzoek tot uitlegging bij het Hof van Cassatie, Parl.St. Kamer 1995-96, 

nr. 49-206/1). Rechters zouden daardoor, ambtshalve of op verzoek van een partij, een prejudiciële vraag 

kunnen stellen aan het Hof wanneer zij geconfronteerd worden met een rechtsregel die in het voorliggende 

geval interpretatiemoeilijkheden met zich meebrengt. Het stellen van een prejudiciële vraag brengt 

logischerwijs een vertraging in de rechtsgang met zich mee.” De bedoeling van deze algemene omschrijving 

was om de respondenten een beeld te schetsen van een mogelijke prejudiciële procedure, zonder daarbij al te 

veel details te geven die de antwoorden op de open vraag zouden sturen. 
2175 De eerste twee (heel negatief en negatief) en de laatste twee antwoordcategorieën (positief en heel 

positief) werden samengenomen. De ruwe data zijn te vinden in bijlage 1. 
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uiteen en raakten vele onderwerpen aan. De antwoorden werden gecodeerd en geanalyseerd 

met behulp van de NVivo 12 Pro software. Alle antwoorden zijn te vinden in bijlage 2. 

493. De meest voorkomende opmerking had betrekking op de vertraging die een 

prejudiciële procedure met zich mee zou brengen. In 28 antwoorden komen opmerkingen 

in die richting voor. Enkele voorbeelden: 

 “Trage rechtspraak is geen goede rechtspraak. Mensen verwachten een 

vonnis of arrest binnen de maand dat hun zaak beslecht, geen ingewikkelde 

juridische spielerei. Dat is leuk voor de doctorandi en rechtsleer maar niet 

meer dan dat.” 

 “De mogelijkheid tot prejudiciële vraagstelling aan het HvC zou mogelijks 

een wildgroei aan procedurele vragen tot gevolg hebben wat net extra door 

de feitenrechter te nemen hindernissen creëert (motiveringsvereiste, 

doorlooptijden vergroten wat tegenwoordig quasi het belangrijkste 

beoordelingscriterium vormt - niet in het minst voor de minister/wetgever) 

dan vermijdt.” 

 “prejudiciële vraag = zeer ernstige vertraging van de procesduur. Is zeker in 

zaken van eerstelijnsrechtspraak echt niet verantwoord.” 

 “Ik vrees voor extra discussies voor de feitenrechter en vertraging van het 

procedureverloop. Voornl. op niveau van eerste aanleg is het van belang om 

tot een snelle beslissing te komen.” 

 “Mogelijk negatieve impact is natuurlijk dat dit tot een vertraging zou 

kunnen leiden in de rechtsgang, wanneer dit de pas en te onpas zou gebeuren 

door de feitenrechters.” 

494. Naast deze vertraging in de rechtsgang, vrezen sommige respondenten een toevloed 

van prejudiciële vragen in het Hof van Cassatie en een sterk verhoogde werklast voor dit 

Hof. Zes respondenten hebben hier oog voor. Eén antwoord vat de andere samen:2176 

 “Le risque est énorme d'étouffer la cour de cassation par des questions 

préjudicielles dans des dossiers où, sans celle-ci, le juge du fond aurait pu 

mettre fin au litige sans qu’aucune des parties n'aille solliciter la cour de 

cassation.” 

Samenhangend met een werklastverhoging voor het cassatiehof, vrezen bepaalde 

respondenten ook bijkomende procedurele discussies voor de bodemrechter in verband met 

het al dan niet stellen van een prejudiciële vraag en de formulering ervan:  

 “advocaten gaan eindeloos concluderen over nut van vragen en hun 

formulering; ze gaan de formulering van de vraagstelling betwisten” 

                                                 
2176 Dit antwoord lijkt te redeneren vanuit de rechtsbeschermingsfunctie van de cassatierechter. 
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 “Naar mijn mening gaat dit de procedure te veel vertragen en gaan partijen 

zich vaak met opzet beroepen op het toepassen van een prejudiciële 

procedure juist om vertraging te creëren.” 

495. De tweede meest voorkomende opmerking heeft betrekking op de opdracht van de 

feitenrechter. Vele respondenten menen dat een het stellen van een prejudiciële vraag 

neerkomt op het verzaken aan de plicht van de bodemrechter. In 19 antwoorden zijn 

daaromtrent bedenkingen terug te vinden. Opnieuw enkele illustraties: 

 “Het is de taak van de feitenrechter om zelf knopen door te hakken, ook bij 

wetsinterpretatieproblemen. De partij die het met die interpretatie niet eens 

is, moet zich dan maar in Cassatie voorzien.”  

 “L'interprétation des textes est la base du travail du juge du fond, il n'a pas 

à le sous-traiter à la cour de cassation.” 

 “Enfin, la tâche du juge consiste à prendre ses responsabilités (quitte à 

prendre le risque d'une réformation ou d'une cassation, lorsque c'est 

nécessaire) pour trancher le litige de la manière la plus juste possible. Un 

mécanisme de question préjudicielle risque de déresponsabiliser les juges 

du fond.” 

 “Ik stel me ook de vraag of de taak van de feitenrechter niet in belangrijke 

mate zou veranderd worden, meer bepaald omdat hij zich zou kunnen 

veroorloven de juridische kwestie door te spelen; hij zou dan minder strikt 

juridisch onderlegd moeten zijn...” 

 “Beslechten van (binnenlandse) rechtsvragen behoort tot de kerntaken van 

de rechter.” 

 “Feitenrechters moeten zelf kunnen interpreteren, ze zijn verstandig en 

zelfstandig genoeg om dat zelf te doen. Totaal nutteloos.” 

 “Ik denk dat het de taak is van de feitenrechter om te beslissen, ook in geval 

van een interpretatieprobleem. Een systeem van prejudiciële vragen zou 

feitenrechters ertoe kunnen brengen een deel van de beoordeling te 

ontwijken.” 

 “Bovendien is het een miskenning van de intelligentie en rechtskennis 

(potentie om een wet te lezen en te begrijpen). Een rechter ten gronde kent 

de feitelijke omstandigheden immens beter dan gelijk welke raadsheer in het 

Hof van Cassatie en is beter geplaatst om te oordelen.” 

 “De prejudiciële procedure lijkt mij op het eerste gezicht neer te komen op 

het uitbesteden van de taak die de feitenrechter momenteel heeft. De 

feitenrechter moet zelf een interpretatie aan de betrokken rechtsregel 

geven.” 

 “het is aan de feitenrechter die meestal (zeker in eerste aanleg) meer voeling 

met de realiteit en maatschappij heeft om de feiten aan een rechtsregel te 

toetsen, het stellen van een dergelijke vraag zie ik deels als een verschuiven 

van verantwoordelijkheid (feitenrechter moet beslissen) […].” 
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496. Vreemd genoeg zien sommige respondenten in een prejudiciële procedure 

mogelijkheden voor hun collega’s om de hete aardappel van een kiese rechtsvraag door te 

schuiven naar de cassatierechter:2177 

 “Malheureusement, il y a fort à parier que de nombreux collègues en 

profitent pour déléguer leur devoir de trancher, de réfléchir et de prendre 

un risque en prenant position en déléguant tout ce qui est controversé ou 

difficile à la Cour de cassation.” 

 “Sommige rechters zullen dit als een gemakkelijkheidsoplossing 

aanwenden.” 

 

497. Een prejudiciële procedure zou volgens sommige respondenten ook een andere 

taakinvulling aan het Hof van Cassatie geven: 

 

 “De même, en fonction de la manière dont les questions seront formulées, 

elles risquent de faire basculer la Cour de cass vers un rôle de juge du fond 

(p. ex. si les questions sont colorées par de nombreuses circonstances 

factuelles qui influencent le raisonnement du juge du fond et dont il aimerait 

que la Cass en tienne compte aussi).” 

  “Bovendien zou de taak van het Hof van Cassatie hierdoor essentieel 

veranderen, verruimd worden wat niet altijd positief is.” 

  “Bovendien kan de formulering van de vragen inhouden dat het Hof van 

Cassatie impliciet uitspraak moet doen over feitenkwesties.” 

 

498. Toch zien de respondenten ook voordelen in een prejudiciële procedure. De snellere 

beantwoording van een rechtsvraag, de mogelijkheid om bestaande cassatierechtspraak te 

verduidelijken, een bijdrage tot de rechtszekerheid en rechtseenheid en een mogelijke 

kostenbesparing voor de partijen worden door de respondenten aangestipt als belangrijke 

voordelen van een prejudiciële procedure in 16 antwoorden:  

 “Utilisée à bon escient, càd dans 1% des dossiers maximum, cette procédure 

permettrait d'offrir une bien plus grande sécurité juridique aux parties au 

terme de l'instance d'appel et éviterait un effet dramatique de la cassation: 

la suite de l'instance d'appel après des années de procédure, quand tout le 

monde est dégoûté, et parfois sans réel enjeu.” 

 “Een cassatieprocedure in burgerlijke zaken is vrij duur. Partijen zien er 

vaak van af om deze te voeren. Een prejudiciële vraagstelling zou hier deels 

aan kunnen verhelpen.” 

 “Lorsqu'une loi est peu claire (exemple droit transitoire de la procédure en 

divorce en 2007), la pratique reste indécise jusqu'à décision de la Cour de 

                                                 
2177 Dat element speelde ook een rol bij de référé législatif. Zie R. BEAUTHIER, "La lente conquête d'une 

suprématie: l'exemple de l'organe de cassation de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 

1999, (7) 65. 
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cassation et ce n'est pas bon pour la sécurité juridique. Une telle procédure 

est de nature à l'assurer plus rapidement.” 

 “Une telle question préjudicielle permettrait à la Cour de cassation de 

favoriser l'unité du droit, mais en retirant aux juges leur mission 

d'interpréter la loi.” 

 “La procédure préjudicielle permettrait de comprendre plus aisément et 

plus clairement la portée exacte de certains arrêts de la Cour de cassation.” 

 “Het recht is – zeker gelet op de verschillende pot pourri-wetten – de laatste 

jaren aan een enorme evolutie begonnen. Het is juist dat een prejudiciële 

procedure de rechtsgang in eerste instantie zou vertragen, dus op het einde 

van de rit zou er een tijdswinst zijn: ipv lange tijd in het ongewisse te zijn 

omtrent het standpunt van Cassatie, en derhalve uitspraken te vellen die 

mogelijks gecasseerd zou worden, opnieuw verwezen, opnieuw gedagvaard, 

opnieuw gepleit etc etc etc, zou je op die manier het standpunt van Cassatie 

op voorhand kunnen kennen. Globaal gezien zou dit een tijdswinst maar ook 

een financieel voordeel kunnen opleveren (besparing op procedure-kosten 

in geval van cassatie).” 

 “Regelmatig wordt de rechter geconfronteerd met terugkerende "zuiver 

juridische" problemen die een eenvoudig antwoord behoeven, met name een 

ja of een neen. Het is hemeltergend dat de rechtzoekende pas weet hoe ver 

hij staat als hij aan het eindpunt van een gerechtelijke procedure is 

gekomen.” 

 “Sommige cassatiearresten zijn zo summier opgesteld dat wij nog met 

bepaalde juridische vragen blijven zitten. Door de mogelijkheid te krijgen 

zelf welbepaalde vragen te stellen kunnen we hier een antwoord op 

'uitlokken'.” 

 “zie de (reeds bestaande!) ervaring met prejudiciële vragen in het kader van 

het mededingingsrecht (zie wetboek economisch recht!). Het Hof van 

Cassatie geeft binnen de zes maanden antwoord en men vermijdt aldus 

misschien 8 jaar te moeten procederen alvorens men het gedacht van het Hof 

heeft over de kwestie.” 

 “De steeds meer wisselende wetgeving brengt zowel voor de burger als bij 

de rechter groeiende interpretatieproblemen mee, waarbij pas vaak jaren 

later blijkt welke interpretatie de juiste is. Vooral bij het interpreteren van 

procedurele kwesties, die zich in de strafprocedure vaak voordoen door de 

recente wetswijzigingen, is het voor eenieder van belang dat zo vlug 

mogelijk duidelijkheid bestaat. De prejudiciële procedure zou daar een 

oplossing kunnen voor bieden.” 

 “Het zou positief om in situaties waarbij er duidelijke sprake is van een 

rechtsvraag met twee strekkingen in de rechtsleer en rechtspraak, het 

standpunt van het Hof van Cassatie te kunnen uitlokken. Nu moet men 

wachten tot deze vraag eens in het kader van een andere procedure door 

partijen wordt gesteld en voorgelegd aan het Hof van Cassatie.” 
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499. Enkele respondenten bekommeren zich over de eventuele repercussies die een 

prejudiciële procedure zou kunnen hebben op de wijze waarop rechtsvorming tot stand 

komt: 

 “Il me paraît essentiel de permettre au(x) juge(s) du fond d'interpréter le 

droit vivant en considération des faits de la cause avant qu'un contrôle 

"abstrait" de la norme ne soit effectué. Anticiper l'interprétation abstraite 

risque d'aboutir à des interprétations sans prises sur la réalité, voire 

bloquantes pour trouver des solutions adaptées aux faits de la cause. Par 

ailleurs, beaucoup d'évolutions jurisprudentielles majeures sont issues de la 

jurisprudence des juges du fond, qui sont immergés dans la réalité sociale. 

Un mécanisme de question préjudicielle en interprétation risque d'aboutir 

à un conservatisme accru de la jurisprudence.” 

 “Ik vind de huidige structuur van rechtsvorming prima. Feitenrechters 

worden met een bepaald juridisch probleem geconfronteerd waarover dan 

meerdere theorieën ontstaan. Het is dan aan het Hof van Cassatie om een 

beslissing te nemen n.a.v. een cassatieberoep. Ik ben geen voorstander om 

dit te beslechten via een prejudiciële procedure.” 

 “Par ailleurs, cela risque de rendre difficile l'évolution de la jurisprudence, 

seule la Cour de cassation étant susceptible d'initier une telle évolution.” 

 “Belangrijker vind ik dat het systeem zou kunnen meebrengen dat de 

vernieuwingen in het recht trager gaan. Vaak ontstaat een wijziging in de 

rechtspraak doordat feitenrechters afwijken van wat de klassieke regel is 

(zoals die blijkt uit onder meer de rechtspraak van Cassatie), waarna 

Cassatie volgt of niet. Feitenrechters wijken (denk ik) sneller af van de 

cassatierechtspraak dan cassatie zelf zou doen, omdat ze geconfronteerd 

worden met feiten waarop ze die klassieke regel liever niet toepassen, of 

omdat ze jonger zijn, of omdat ze bewust of onbewust oordelen vanuit onder 

meer wat u hierboven aanduidde als niet-juridische elementen.” 

 “Ik vrees voor een verstarring van de rechtspraak. In de huidige stand van 

zaken staat Cassatie op een strikte lezing van art. 6 GerW (de bodemrechter 

mag aan (Cassatie-)rechtspraak geen algemene draagwijdte geven) en het 

steunt de "ongehoorzame rechter" die de consensus durft te doorbreken, dan 

toch in vraag te stellen (Zie HENKENS, A, “De openbare orde in het fiscaal 

recht”, RW, 2016-17/17, 643). Het risico is zeer groot dat Cassatie zich zal 

beperken tot een abstracte redenering met het resultaat dat de bodemrechter 

zijn flexibiliteit verliest. Ik betwijfel of ik in zo een omgeving kan, laat staan 

wil, functioneren.” 

Het hieronder uitgewerkte voorstel neemt deze opmerkingen mee. Aan alle geuite 

bezwaren kan worden tegemoet gekomen. Vele van deze bezwaren speelden ook in 
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Nederland vooraleer de prejudiciële procedure ginds zijn intrede deed.2178 Na enkele jaren 

ervaring met deze procedure, vinden ze nog zelden weerklank. 

8.3.1.2 Krachtlijnen 

500. Een algemene prejudiciële procedure voor het Hof van Cassatie kan een nieuwe 

dynamiek tot stand brengen tussen het Hof en de bodemrechters. Het laat de feitenrechter 

toe om rechtstreeks met het cassatiehof te communiceren wanneer hij geconfronteerd wordt 

met een rechtsvraag waarop geen eenduidig antwoord bestaat en de afwezigheid daarvan 

de rechtseenheid en rechtszekerheid bedreigt. De finaliteit van deze procedure verschilt dus 

van de bestaande mogelijkheid tot prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk 

Hof.2179  

De rechtstreekse communicatielijn tussen het Hof van Cassatie en de feitenrechters die 

dankzij een prejudiciële procedure ontstaat, is te vinden in de motieven van de 

vraagstelling. Daarin kan de rechter zijn twijfels omtrent een bepaalde lijn in de 

cassatierechtspraak uiten of kan hij zelf een interpretatie van wetgeving voorstellen.2180 Het 

antwoord van de cassatierechter ligt vervat in de motivering van zijn prejudiciële beslissing. 

Er ontstaat dus een dialoog tussen bodemrechter en cassatierechter die breekt met de traditie 

van een post hoc verbreking. Een prejudiciële vraag dwingt de hand van de cassatierechter 

bovendien meer dan een reguliere cassatieprocedure. Bij die laatste kan hij ervoor kiezen 

om een vraag niet te beantwoorden of slechts half te beantwoorden. De cassatietechniek 

biedt daar vaak mogelijkheden toe. Een directe vraag van een feitenrechter omtrent een 

heikel vraagstuk is veel moeilijker uit de weg te gaan.2181 

501. De doelstelling van de prejudiciële procedure bestaat erin het proces van 

rechtsvorming te versnellen. Dit verhoogt de rechtszekerheid voor de partijen in het geschil 

ten gronde, maar ook voor andere rechtzoekenden, en versterkt de rechtseenheid.2182 De 

moeilijkheid bestaat erin te bepalen wanneer zulke versnelde rechtszekerheid nuttig is. Te 

denken valt aan vragen van overgangsrecht, interpretatieproblemen die het gevolg zijn van 

nieuwe wetgeving of rechtspraak van het EHRM, etc. Deze methode breekt namelijk met 

                                                 
2178 Zo werd o.a. gewezen op de vertraging van de procesgang, de onvolledigheid en veranderlijkheid van het 

feitencomplex, de gebondenheid van de Hoge Raad aan zijn antwoord en de dreiging van overbelasting voor 

dit rechtscollege. W. ASSER, "Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 204. 
2179 Zie randnr. 135. De exclusieve bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof om de wet te toetsen aan de 

Grondwet, verklaart het bestaan van die mogelijkheid, of in sommige gevallen verplichting tot prejudiciële 

vraagstelling. De prejudiciële vraagstelling aan het cassatiehof vertoont wel gelijkenissen met de prejudiciële 

procedure bij het HvJ EU, die ook gericht is op het bewaren van de eenheid in de uitlegging van de Europese 

verdragen en wetgeving in de lidstaten. Zie HvJ 5 februari 1963, ECLI:EU:C:1963:1, Van Gend & 

Loos/Nederlandse administratie der belastingen, eur-lex.europa.eu. 
2180 Cfr. M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, 

(155) 164. 
2181 M. FETERIS, "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law Review 2017, (155) 

162. Zie ook enkele antwoorden op de enquête, randnr. 498. 
2182 G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar 

Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 588. Zie 

ook B. DECONINCK en P. TAELMAN, "Rechtsmiddelen moeten efficiënter!", Tijdschrift voor Privaatrecht 

2012, (617) 644-645. 
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de traditionele wijze van rechtsontwikkeling, waarbij een rechtsvraag rijpt in de 

feitenrechtspraak en rechtsleer, om na enkele jaren een antwoord te krijgen van het Hof van 

Cassatie. Bij een prejudiciële procedure worden de rollen omgedraaid.2183 Die tragere 

rechtsontwikkeling heeft bepaalde voordelen.2184 Het oordeel van de cassatierechter over 

een nieuwe rechtsvraag kan soms prematuur zijn. Om de stabiliteit van zijn beslissing te 

garanderen, is het van belang dat hij zo goed mogelijk is ingelicht. De rechtsvraag moet 

dus al wat uitgekristalliseerd en de mogelijke oplossingen en gevolgen in grote lijnen 

afgetekend zijn.2185 Die traditionele wijze van rechtsvorming is evenwel niet altijd geschikt 

in een samenleving waar de wet om de haverklap wijzigt.2186 De postume interpretatie van 

een wetsbepaling door het cassatiehof heeft weinig nut voor de rechtspraktijk: “Il ne sert à 

rien de maîtriser les turbulences jurisprudentielles et d’en faire un substitut de législation 

si ce droit ne parvient plus à suivre celui qu’il est censé interpréter. La durée des procès et 

des recours est inadaptée à l’exercice de la fonction normative. La jurisprudence ne s’est 

pas sitôt unifiée que la loi qu’elle complète est dépassé.”2187 Bovendien kan het inzicht 

waartoe de rijping van een rechtsvraag leidt, ook op andere manieren worden bekomen. 

Welingelichte tegenspraak en de mogelijkheid voor derden om op te treden als amicus 

curiae, kan het gebrek aan feitenrechtspraak of doctrine over het onderwerp compenseren.  

De traditionele rechtsontwikkeling mag niet de pas worden afgesneden door een 

prejudiciële beslissing die leidt tot een suboptimale oplossing die het Hof nadien ofwel 

aanhoudt in weerwil van bepaalde kwalijke gevolgen, ofwel snel terug verlaat.2188 Het ene 

leidt tot onrechtszekerheid, het andere tot rechtsonzekerheid. Er moet bij een nieuwe 

rechtsvraag aldus een afweging worden gemaakt tussen het belang van een snel antwoord 

en het belang van een trefzeker antwoord. De meerwaarde van een rijping van de 

rechtsvraag speelt bv. duidelijk minder bij vragen in verband met het overgangsrecht 

ingevolge nieuwe wetgeving. Een snel antwoord is hier belangrijker dan een trefzeker 

antwoord. Een prejudiciële procedure moet een zeldzaamheid zijn, maar heeft ongetwijfeld 

bestaansrecht in die enkele zaken waar de gangbare wijze van rechtsvorming vanuit het 

oogpunt van de rechtszekerheid en de rechtseenheid als uiterst onwenselijk wordt ervaren. 

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat een prejudicieel arrest, en de duidelijkheid die deze 

beslissing met zich meebrengt, de discussie over die rechtsvraag doet verstommen. Dat 

leidt in theorie tot minder procedures, zowel bij het cassatiehof als bij de bodemrechters. 

Niet alleen de rechtzoekende kan er dus bij winnen, maar ook de rechterlijke macht.  

                                                 
2183 Cfr. F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 248; C. 

CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS éditions, 

2011, 180. 
2184 Cfr. randnr. 324. 
2185 Cfr. J. DE BIE LEUVELING TJEENK en J.-W. MEIJER, "De prejudiciële procedure: verschillen met 

de cassatieprocedure, aandachtspunten en wensen voor de toekomst", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk 

Recht 2016, (323) 325-326. 
2186 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 140. 
2187 F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 247. In dezelfde 

zin J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 76. 
2188 Cfr. I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in 

het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 201-203. 
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8.3.1.3 Procedure  

502. Gebaseerd op de ervaringen opgedaan met een prejudiciële procedure in Nederland en 

Frankrijk en vertrekkende vanuit de geschetste krachtlijnen, wordt een suggestie 

geformuleerd over hoe deze prejudiciële procedure voor het Belgische Hof van Cassatie er 

zou kunnen uitzien. Het voorstel voor een algemene prejudiciële bevoegdheid wordt 

besproken volgens zijn onderscheiden procedurele fasen: het stellen van een prejudiciële 

vraag (8.3.1.3.1), het beantwoorden ervan (8.3.1.3.2) en de verderzetting van de procedure 

(8.3.1.3.3). In deze voorstellen wordt gepoogd zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan 

de geuite bezwaren van de feitenrechters. 

8.3.1.3.1 Het stellen van een prejudiciële vraag 

503. Elke rechter moet een prejudiciële vraag kunnen stellen. Die mogelijkheid beperken 

tot de tweedelijnsrechters ondergraaft de doelstelling van een snellere cassatierechtspraak. 

De prejudiciële procedure moet in alle rechtstakken openstaan. Er zijn weinig redenen om 

die te beperken tot bepaalde rechtsgebieden. Dat bewijzen de ervaringen in Nederland en 

Frankrijk, waar het toepassingsgebied enkel maar werd uitgebreid. Dat wil niet zeggen dat 

in bepaalde materies of in bepaalde omstandigheden een prejudiciële procedure niet kan 

worden uitgesloten.2189 Maar eerder dan bepaalde rechters principieel uit te sluiten van een 

prejudiciële vraagstelling, moet het Hof de flexibiliteit worden gegeven om tussen de 

gestelde vragen te selecteren. 

De beslissing om al dan niet een prejudiciële vraag te stellen, mag alleen aan de rechter 

worden overgelaten. De procespartijen kunnen dit suggereren of verzoeken, maar de rechter 

mag er ook ambtshalve toe besluiten. Tegen zijn beslissing mag geen rechtsmiddel 

openstaan,2190 om te beletten dat een bijkomend terrein voor procedureslagen ontstaat. De 

vraag of de rechter ambtshalve een vraag mag stellen indien de partijen aangeven dit niet 

te wensen, ligt moeilijk. Door een vraag te stellen, kaapt de rechter het proces en 

veroorzaakt hij een vertraging in de rechtsgang. Zwaarwichtige redenen zullen dus moeten 

rechtvaardigen dat een bodemrechter desondanks toch een prejudiciële vraag stelt.  

504. De mogelijkheid van tegenspraak, zowel over het stellen van een prejudiciële vraag 

als over de formulering ervan, is belangrijk. De uiteindelijke beslissing van het Hof van 

Cassatie op de prejudiciële vraag zal immers in belangrijke mate de uitkomst van het 

geschil bepalen. De beginselen die aan de rechtspraak van het EHRM inzake 

wapengelijkheid en tegenspraak ten grondslag liggen,2191 vinden wellicht ook hier 

toepassing. De inbreng van de partijen kan bovendien de rechter informeren over 

                                                 
2189 Dat lijkt bv. aangewezen te zijn in strafzaken, wanneer de verdachte in voorhechtenis is genomen. Het 

lijkt niet kies om in dat geval de procedure met enkele maanden uit te stellen. 
2190 Cfr. artikel 29, §1 van de bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof. 
2191 “[The right to adversarial proceedings] means in principle the opportunity for the parties to a criminal 

or civil trial to have knowledge of and comment on all evidence adduced or observations filed, even by an 

independent member of the national legal service, with a view to influencing the court’s decision.” EHRM 

20 februari 1996, nr. 19075/91, Vermeulen/België, hudoc.echr.coe.int, r.o. 33. In dezelfde zin EHRM 20 

februari 1996, nr. 15764/89, Lobo Machado/Portugal, hudoc.echr.coe.int, r.o. 31; EHRM 7 juni 2001, nr. 

39594/98, Kress/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, r.o. 74. 
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gelijkaardige problemen die in andere geschillen spelen, of hem daarentegen wijzen op 

bepaalde cassatierechtspraak die de voorgenomen prejudiciële vraag reeds beantwoordt. 

505. Welke vragen kan de bodemrechter voorleggen aan het Hof van Cassatie? De 

beperkingen die daaromtrent in Nederland en Frankrijk gelden, vormen een goed 

uitgangspunt. Het lijkt te streng om enkel zuivere rechtsvragen te weerhouden, zoals in 

Frankrijk het geval is. Het verdient aanbeveling om – volgens de discretie van het Hof – 

ook gemengde vragen toe te laten, net zoals bij de Hoge Raad. Gemengde vragen die té 

feitelijk van aard zijn, komen niet in aanmerking. Een tweede vereiste is dat het antwoord 

op de prejudiciële vraag nodig is om het geschil te beslechten.2192 Hypothetische vragen 

zijn niet aan de orde. Moeten er ook inhoudelijke vereisten worden gesteld aan een 

prejudiciële vraag? Gelet op de brede invulling die de criteria krijgen in Nederland en 

Frankrijk, is het wellicht voldoende dat de rechtsvraag nieuw moet zijn en in vele geschillen 

kan spelen. De vraag mag dus nog geen antwoord hebben gekregen in de 

cassatierechtspraak en de beantwoording ervan moet een zekere geschiloverstijgende 

relevantie hebben. De praktijk zal de exacte grenzen van een inhoudelijk criterium na 

enkele jaren ervaring uitklaren.  

506. De vraagstellende rechter moet in de beslissing waarin hij een prejudiciële vraag stelt, 

deze duidelijk verwoorden. Hij moet het feitelijke kader van het geschil zo goed mogelijk 

schetsen, zodat het Hof niet in het ijle een antwoord formuleert. Die vereiste geldt zeker 

wanneer de rechter een gemengde vraag stelt. Hij moet aangeven waarom de rechtsvraag 

zich voor een prejudiciële beantwoording leent en kan, indien hij dit zinvol acht, ook zelf 

reeds een tentatief antwoord formuleren.2193 Hij stelt met deze beslissing de verdere 

behandeling van het geschil uit in afwachting van een antwoord van het cassatiehof. Dat 

weerhoudt er hem niet van om voorlopige maatregelen te treffen.2194 Net zoals in Nederland 

het geval is, moeten ook andere bodemrechters een zaak kunnen uitstellen in afwachting 

van dit antwoord.2195 

Een prejudiciële procedure staat of valt met de capaciteit tot identificatie van belangrijke 

rechtsvragen, de bereidwilligheid om die te stellen en de ervaring om ze goed te 

formuleren.2196 Om de feitenrechters hierin te ondersteunen, zou het Hof van Cassatie na 

enkele jaren ervaring met de procedure een handleiding moeten opstellen omtrent het 

                                                 
2192 Cfr. G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar 

Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 589-590. 

Die vereiste geldt ook bij het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Zie GwH 17 

oktober 2017, nr. 124/2017, www.const-court.be, r.o. B.3.1.  
2193 Cfr. G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar 

Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 590. 
2194 Cfr. G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar 

Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 591. 
2195 Zie randnr. 431. 
2196 S. VAN KAMPEN en I. GIESEN, "Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor de Hoge Raad", 

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013, (1) 1. De vrees dat rechters een interessante vraag niet zouden 

doorsturen maar zelf beantwoordden, speelde ook in Nederland. M. STOLP en J. DE GROOT, "Een nieuwe 

procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv)", Maandblad voor 

Vermogensrecht 2012, (165) 169. Die vrees bleek uiteindelijk ongegrond te zijn. 
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opstellen van prejudiciële vragen.2197 In elk geval zal een algemene prejudiciële procedure 

een leercurve met zich meebrengen voor zowel de bodem- als de cassatierechter. 

8.3.1.3.2 Het beantwoorden van een prejudiciële vraag 

507. De belangrijkste elementen van de fase van de prejudiciële procedure voor het Hof 

van Cassatie, worden hieronder besproken. Snelheid staat daarbij voorop (8.3.1.3.2.1). Om 

overbelasting te vermijden, moet het Hof in staat zijn om vragen eenvoudigweg af te doen 

(8.3.1.3.2.2). De procedure moet daar mogelijkheden toe voorzien (8.3.1.3.2.3). De 

mogelijkheid van tegenspraak is belangrijk om het antwoord van het Hof van een stevige 

basis te voorzien ((8.3.1.3.2.4). Tot slot moeten de kosten voor de partijen zoveel als 

mogelijk beperkt worden (8.3.1.3.2.5). 

8.3.1.3.2.1 Snelheid 

508. Een snelle behandeling van een prejudiciële vraag is aangewezen. Het spoedig 

beantwoorden van een prejudiciële vraag staat voorop in de bestaande Franse, Nederlandse 

en Belgische procedure. Dit beantwoordt niet alleen aan de doelstellingen van de 

procedure, maar komt ook tegemoet aan de bezorgdheid van de feitenrechters en wellicht 

ook de procespartijen. Als de procedure te lang aansleept, zullen de feitenrechters minder 

geneigd zijn om prejudiciële vragen te stellen.2198 Het is evenwel niet dienstig om een 

maximumtermijn te bepalen, zoals het geval is in Frankrijk. Het volstaat om, zoals in 

Nederland, voortvarendheid na te streven. De vertraging die een prejudiciële vraagstelling 

betekent voor de afronding van de rechtsgang in het bodemgeschil, wordt gecompenseerd 

door de duidelijkheid die het antwoord van het Hof met zich meebrengt. Die duidelijkheid 

maakt een hoger of cassatieberoep op het door het Hof beoordeelde punt overbodig. In die 

gevallen winnen partijen tijd en besparen ze kosten.2199 

8.3.1.3.2.2 Overbelasting van het Hof 

509. Om te beletten dat het Hof van Cassatie overspoeld wordt door vragen die zich niet 

lenen tot beantwoording in een prejudiciële procedure, is het noodzakelijk dat het Hof 

vragen op eenvoudige en snelle wijze kan afdoen (cfr. artikel 393, achtste lid Rv. in 

Nederland). Het Hof kan hiervan gebruik maken wanneer een vraag niet beantwoordt aan 

de voorwaarden die gelden voor het stellen van een prejudiciële vraag, maar ook wanneer 

het van mening is dat de vraag niet in aanmerking komt voor de prejudiciële procedure, bv. 

omdat de rechtsvraag nog niet voldoende gerijpt is. Het Hof kan op die manier zelf 

poortwachter spelen en een beleid voeren.  

De cassatierechter mag die weigering beknopt motiveren, maar moet wel steeds aangeven 

om welke reden hij een vraag niet beantwoordt. Als een vraag niet nieuw is, moet het Hof 

                                                 
2197 Cfr. I. GIESEN et al., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een tussentijdse evaluatie mede in 

het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den Haag, BJU, 2016, 91. Dergelijke handleiding 

bestaat al voor het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Zie Informatienota voor de indiening van 

prejudiciële verzoeken door de nationale rechters, PBEU 2009/C 297/01, eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=CELEX%3AC2009%2F297%2F01. 
2198 Cfr. in Nederland S. VAN KAMPEN en I. GIESEN, "Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen 

voor de Hoge Raad", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013, (1) 11-12. 
2199 G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar 

Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 589. 
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dus verwijzen naar de beslissing waarin die rechtsvraag reeds een antwoord kreeg. Uit de 

over het algemeen negatieve houding van de respondenten van de enquête blijkt dat een 

prejudiciële procedure heel wat initiële scepsis en koudwatervrees zal moeten overwinnen. 

Dat zal niet gebeuren als het Hof niet uitlegt waarom het een vraag niet beantwoordt. Bij 

praktijken zoals in Frankrijk, waar het Hof een prejudiciële vraag aanvankelijk soms 

laconiek beantwoordde (“la question de droit n'est pas nouvelle et ne présente pas une 

difficulté sérieuse”2200), zou de animo onder bodemrechters om een vraag te stellen niet 

bijster groot zijn. De kans is klein dat de rechter die dergelijk antwoord krijgt, ooit nog een 

vraag stelt.2201 Dit zou verhinderen dat de prejudiciële procedure uit de startblokken schiet. 

8.3.1.3.2.3 Procedure 

510. Het is belangrijk dat de beslissing of een vraag zich al dan niet voor beantwoording 

leent, in een zo vroeg mogelijk stadium wordt genomen. Net als in Nederland moet daarbij 

het advies van het parket bij het Hof worden ingewonnen. Als een vraag niet wordt 

beantwoord, kan de procedure ten gronde op die manier snel worden hervat. Het Hof moet 

ook kunnen beslissen om een vraag te herformuleren, met dezelfde beperking die in 

Nederland geldt: bij een herformulering die verder gaat dan een tekstuele wijziging van 

ondergeschikt belang, moeten de partijen worden gehoord. Het zou moeilijk te 

verantwoorden zijn dat hun proces enkele maanden wordt uitgesteld voor de beantwoording 

van een vraag die, wegens een herformulering, niet langer dienstig is voor de beslechting 

van hun geschil. Een eventuele herformulering moet een grondslag vinden in de 

verwijzingsbeslissing van de bodemrechter. De cassatierechter mag de dialoog niet 

eenzijdig aanpassen. 

Het ligt voor de hand dat de kamer die normaal van een cassatieberoep in de materie kennis 

zou nemen, ook beslist op een prejudiciële procedure. Wel verdient het aanbeveling dat het 

Hof in voltallige kamer zou zetelen,2202 en dus met raadsheren van zowel de Franstalige als 

de Nederlandstalige sectie. Dit moet opnieuw bijdragen tot de stabiliteit van zijn beslissing.  

8.3.1.3.2.4 Tegenspraak 

511. Ook in de procedure voor het Hof van Cassatie is tegenspraak van belang. Die 

tegenspraak mag niet worden opgeofferd om een snellere rechtspleging te bekomen. Ze 

dient er immers toe het Hof zo goed mogelijk in te lichten over de verschillende facetten 

van de voorliggende rechtsvraag.2203 Die tegenspraak kan aldus tegemoet komen aan de 

                                                 
2200 Cass. (FR) avis 24 januari 1994, nr. 09-30.018, www.legifrance.gouv.fr. 
2201 Bij interviews van Nederlandse bodemrechters omtrent de prejudiciële procedure, gaf 20% van de 

ondervraagde rechters aan geen vraag meer te zullen stellen als een eerdere vraag niet ontvankelijk werd 

verklaard. Het hangt voornamelijk af van de reden waarom de Hoge Raad de vraag niet wil beantwoorden. 

Zo geeft één rechter aan: “[H]et hangt er een beetje van af op wat voor grond zo’n vraag niet ontvankelijk 

wordt verklaard. Kijk, als ze zeggen: ‘Dit vinden wij geen veelvoorkomende vraag’, dan is het niet zo erg. 

Maar als ze zeggen: ‘Dit is geen onopgelost rechtsprobleem, dit is allang uitgemaakt’, ja dan is dat wel een 

beetje pijnlijk.” S. VAN KAMPEN en I. GIESEN, "Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor 

de Hoge Raad", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013, (1) 14. 
2202 Cfr. G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar 

Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 593. 
2203 Cfr. Frédéric Zenati: “Sans doute l'intervention des parties est-elle de nature à retarder la procédure, 

mais à vouloir aller trop vite on prend le risque d'accentuer l'insécurité juridique en exposant la Cour de 
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korte rijpingstijd van de rechtsvraag in rechtspraak en rechtsleer die het gevolg is van de 

snellere rechtsvorming. In het licht van een zo goed mogelijk ingelicht cassatiehof, moeten 

derden de mogelijkheid krijgen om tussen te komen als amicus curiae. Het ligt voor de 

hand dat de partijen desgewenst de kans moeten krijgen om schriftelijk te antwoorden op 

de inbreng van die amici curiae. De tussenkomt van belangenverenigingen, 

consumentenorganisaties, bedrijven of de Staat,2204 kan het Hof een breder inzicht 

verschaffen in de materie waarover het uitspraak doet. Het verruimt het blikveld van de 

cassatierechter op een manier die de procespartijen niet steeds kunnen evenaren. Dat is van 

belang wil de prejudiciële beslissing ook het definitieve antwoord van het Hof op deze 

rechtsvraag zijn. Mocht het Hof van Cassatie in een cassatieprocedure terugkomen op een 

eerdere prejudiciële beslissing, zou dat de doelstellingen van die laatste procedure 

ondergraven.2205 Om te beletten dat het Hof voorbarig rechtspreekt, moet het zo goed en zo 

breed mogelijk ingelicht worden. Dat het Hof de stellingen van de amici curiae, naast de 

argumenten van de procespartijen, mee in overweging neemt, verhoogt de stabiliteit, 

aanvaardbaarheid en legitimiteit van zijn beslissing.  

 

512. Moet de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie verplicht zijn? In 

Nederland en Frankrijk is dat het geval, in de huidige Belgische procedure niet. In een 

prejudiciële procedure is de cassatietechniek niet aan de orde. Ook speelt de filterfunctie 

van een cassatieadvocaat hier niet, omdat de rechter soeverein beslist of hij een prejudiciële 

vraag stelt. Aan de andere kant is een zekere kwaliteitsgarantie voor de advocaten van 

belang gelet op het belang dat hun inbreng heeft voor het Hof. De gespecialiseerde 

cassatiebalie waarborgt die kwaliteit. Die tegenspraak moet in beginsel schriftelijk 

geschieden, in lijn met de traditie in het cassatiehof, maar indien het Hof dit wenst moet 

een hoorzitting kunnen georganiseerd worden. Dit sluit aan bij de bestaande prejudiciële 

procedure voor het Hof. 

8.3.1.3.2.5 Kosten 

513. Wie moet de kosten dragen van deze bijkomende procedure? In Nederland en 

Frankrijk zijn dat de partijen. Dat wringt in zekere zin, omdat de procedure in belangrijke 

mate het algemeen belang dient.2206 Bovendien is het mogelijk dat een prejudiciële vraag 

tegen de wil van de partijen in wordt gesteld, die aldus hun proces gekaapt zien. Daarnaast 

betekent de inbreng van partijen een belangrijke meerwaarde voor het Hof. Om die reden 

moet nagedacht worden over een fonds dat, misschien beperkt tot een bepaald bedrag, 

tussenkomt in de kosten van de partijen voor hun vertegenwoordiging in de procedure voor 

                                                 
cassation à la nécessité de reconsidérer des solutions hâtivement forgées et insuffisamment mûries.” F. 

ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 251. 
2204 De mogelijkheid van tussenkomst openstellen voor de Staat dringt zich op wanneer het Hof van Cassatie 

niet langer de slechts de wet toepast, maar ook rechtsregels creëert. Het Hof kan immers in bepaalde opzichten 

afstand nemen van de wil van de wetgever. Die taak wordt vandaag in zekere zin uitgeoefend door het parket 

bij het Hof, dat onder het gezag staat van de Minister van justitie (artikel 142 Ger.W.). 
2205 F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 249. 
2206 F. ZENATI, "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, (247) 251; I. GIESEN 

en E. DE JONG, "Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheid en rechtszekerheid: de Wet 

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, (312) 321-322. 
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het cassatiehof.2207 In dat geval zou een preliminaire beoordeling van de prejudiciële vraag 

door de cassatierechter, naast het vermijden van tijdsverlies, kunnen beletten dat de 

middelen van dit fonds nodeloos worden aangewend. De kosten van amici curiae blijven 

uiteraard te hunnen laste.  

8.3.1.3.3 Procedure na beantwoording van de prejudiciële vraag 

514. In Nederland is de rechter wel gebonden door het antwoord van de cassatierechter, in 

Frankrijk niet. In lijn met artikel 1110, vierde lid Ger.W. en de reeds bestaande procedure, 

lijkt het aangewezen dat België opteert voor de Nederlandse zienswijze.2208 In elk geval 

ligt het in de lijn der verwachtingen dat de vraagstellende rechter, maar ook anderen, zich 

zullen voegen naar de beslissing van het cassatiehof, zodat deze discussie weinig zinvol is. 

Die laatsten zijn daartoe niet verplicht, zodat het in vraag stellen van de leer van een 

prejudiciële beslissing steeds mogelijk blijft. 

8.3.2 Herwaardering van de cassatie in het belang van de wet 

515. De cassatieprocedure in het belang van de wet bestaat reeds geruime tijd. Dit 

rechtsmiddel biedt vele voordelen. Het is niet afhankelijk van een partijinitiatief, de 

beslissingsruimte van het Hof wordt niet beperkt door de middelen van de partijen en de 

beslissing die erop volgt heeft uit zijn aard een zekere normatieve betekenis. De procedure 

moet om die reden een tweede adem krijgen.2209 Ook bij een algemene prejudiciële 

bevoegdheid behoudt dit rechtsmiddel zijn bestaansrecht, omdat het de buitenwacht de 

mogelijkheid geeft om een cassatiearrest uit te lokken. De gevallen waarin het instellen van 

dit rechtsmiddel wenselijk is, vallen samen met de gevallen waarin het stellen van 

prejudiciële vraag nuttig is. 

Het huidige marginale bestaan van deze procedure is wellicht te wijten aan de strenge 

toepassingsvoorwaarden en een gebrekkige informatiedoorstroming.2210 Dit voorstel wil 

hieraan tegemoet komen. Het is daarom gericht op het wegnemen van bepaalde van de 

bestaande beperkingen op het gebruik ervan (8.3.2.1) en het faciliteren van een ruimere 

toepassing van dit rechtsmiddel dankzij een betere informatiedoorstroming (8.3.2.2). Een 

procedurele aanpassing moet van dit rechtsmiddel een beter instrument van de 

rechtsvorming maken (8.3.2.3). 

                                                 
2207 Cfr. W. ASSER et al., Een nieuwe balans. Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands 

burgerlijk procesrecht, Den Haag, BJU, 2003, 223. 
2208 Cfr. G. JOCQUÉ, "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar 

Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 593. Het 

Franse systeem heeft evenwel op één vlak een voordeel, nl. dat de vraagstellende rechter de beslissing van 

het Hof naast zich neer kan leggen en er aldus een wisselwerking kan ontstaan indien een procespartij nadien 

cassatieberoep instelt. Die wisselwerking blijkt in de praktijk evenwel relatief te zijn. Zie D. THIJS, "Van 

wandelstok naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de cassatieprocedures in het licht van het 

proceseconomisch gebruik van middelen", Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1048. Bovendien 

fungeert de beroepsinstelling als een filter tussen het Hof van Cassatie en de vraagstellende rechter, wanneer 

die laatste een eerstelijnsrechter is. 
2209 Om uitdrukking te geven aan de rechtsvormende taak van het Hof en aan het nieuwe elan van dit 

rechtsmiddel, valt een naamsverandering van de procedure te overwegen: niet langer cassatie in het belang 

van de wet, maar wel cassatie in het belang van het recht. 
2210 Zie randnr. 397. 
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8.3.2.1 Uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden 

516. Artikel 1089 Ger.W. beperkt de mogelijkheid van een cassatieberoep in het belang 

van de wet tot de in laatste aanleg gewezen beslissingen. Deze beperking heeft weinig 

toegevoegde waarde en moet daarom verdwijnen. Alle rechterlijke beslissingen die in 

kracht van gewijsde zijn getreden, moeten het voorwerp kunnen uitmaken van een 

cassatieberoep in het belang van de wet. Om ervoor te zorgen dat beslissingen in kracht 

van gewijsde treden, is het nuttig om de mogelijkheid waarover de procureur-generaal bij 

de Franse Cour de cassation beschikt om een beslissing te doen betekenen,2211 in België 

over te nemen.  

8.3.2.2 Betere informatiedoorstroming 

517. In navolging van Nederland2212 kan een commissie worden opgericht die de procureur-

generaal adviseert over het instellen van een cassatieberoep in het belang van de wet.2213 

Het volstaat niet om de toepassingsgevallen te verruimen, indien de procureur-generaal in 

het ongewisse blijft omtrent zaken waarin het gebruik van deze procedure nuttig zou zijn. 

Een adviescommissie die als doorgeefluik fungeert, kan hieraan verhelpen. Net zoals in 

Nederland samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende juridische 

beroepsgroepen (advocaat, rechter, hoogleraar), moet deze commissie de zaken bestuderen 

die rechtzoekenden, juridische actoren, etc. hen ter kennis brengen en vervolgens een 

advies formuleren voor de procureur-generaal. Een publiciteitscampagne moet het bestaan 

van deze commissie en de aard van zijn werkzaamheden onder de aandacht brengen. 

8.3.2.3 Procedure 

518. Net als in Nederland2214 moeten derden de mogelijkheid krijgen om tussen te komen 

in deze procedure als amicus curiae. Die tussenkomst dient opnieuw het belang van een 

goed ingelichte en dus stabiele cassatierechtspraak.2215 Ook de partijen moeten, zoals in 

Frankrijk,2216 de gelegenheid krijgen om tussen te komen. Alhoewel een eventuele cassatie 

hun rechtspositie niet kan raken, is het niet uitgesloten dat zij een toekomstig belang hebben 

in een oordeel over deze rechtsvraag. 

8.4 Flankerende hervormingsvoorstellen 

519. Een transparantere motiveringsstijl en een ruimer procedureel arsenaal om aan 

rechtsvorming te doen, zijn de belangrijkste maar niet de enige hervormingsvoorstellen die 

voortvloeien uit een vergelijking van het Hof van Cassatie met de hoogste rechtscolleges 

van onze belangrijkste buurlanden. Bijkomende voorstellen zijn het wijzigen van de 

cassatiegronden (8.4.1), het toekennen van een nieuwe rol aan het parket bij het Hof (8.4.2), 

het toelaten van amici curiae in de cassatieprocedure (8.4.3), de versterking van de dialoog 

tussen het cassatiehof en de bodemrechters (8.4.4) en tot slot een institutionele hervorming 

                                                 
2211 Zie randnr. 390. 
2212 Zie randnr. 395. 
2213 Cfr. P. DAUW, "Wondertools voor de wetgever", Nieuw Juridisch Weekblad 2015, (718) 740. 
2214 Zie randnr. 393. 
2215 Cfr. E. HONDIUS, "Roma locuta, causa non finita. Over het zwijgen van de Hoge Raad" in A.G. 

CASTERMANS et al. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 18. 
2216 Zie randnr. 390. 
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van het Hof (8.4.5). Deze vijf voorstellen dienen allemaal de doelstelling van een 

versterking van de kerntaken van de cassatierechter. 

8.4.1 Wijziging van de cassatiegronden 

520. Artikel 608 Ger.W. bepaalt dat het Hof van Cassatie kennis neemt van de in laatste 

aanleg gewezen beslissingen die voor het Hof worden gebracht wegens schending van de 

wet of van de procesvormen. Het cassatiehof interpreteert het begrip “wet” in de brede zin 

van het woord.2217 Zo casseert het Hof ook wegens schending van algemene 

rechtsbeginselen. Het Hof bewaakt echter niet enkel de legaliteit van de bestreden 

beslissingen, maar controleert in het algemeen hun overeenstemming met de rechtsregels. 

Dat blijkt evenwel niet uit zijn wettelijke bevoegdheidsomschrijving.  

Om die reden verdient het aanbeveling om deze cassatiegrond te herijken, in navolging van 

Nederland en Frankrijk,2218 op de schending van het recht.2219 Dit zou een radicale breuk 

betekenen met meer dan tweehonderd jaar geschiedenis, maar die is veeleer symbolisch 

van aard omdat ze in de praktijk reeds de realiteit is. Het zou tot uiting brengen dat het Hof 

de regels waaraan het toetst niet alleen in de wet vindt en dat het die regels ook zelf mee 

vorm geeft.2220 Dit zou de rechtsvormende rol van het Hof een wettelijke basis geven en 

ook de verantwoordelijkheid voor deze regels bij het Hof leggen. De erkenning van het feit 

dat de rechtspraak van het Hof gestuurd maar niet gedetermineerd wordt door de wet, en 

ook zelf rechtsregels creëert, is een noodzakelijke voorwaarde om technieken zoals 

prospective overruling ingang te doen vinden.2221 

521. Een update van de cassatiegronden zou de noodzaak wegnemen om praetoriaanse 

constructies, zoals bepaalde algemene rechtsbeginselen, te liëren met wetsbepalingen. 

Moet het Hof de schending van de cassatierechtspraak aanvaarden als zelfstandige 

cassatiegrond?2222 In Nederland toetst de Hoge Raad een bestreden uitspraak aan de 

rechtsregels, waaronder hij zijn eigen rechtspraak begrijpt. Hij parafraseert of citeert aldus 

dikwijls een eerder arrest en gaat na of de bestreden beslissing daarmee strijdig is of niet.2223 

                                                 
2217 Zie randnr. 79 e.v. 
2218 Zie randnr. 82. 
2219 Cfr. B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof en 

een hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997, 56. 
2220 Cfr. M. TROPER en C. GRZEGORCZYK, "Precedent in France" in D. MACCORMICK en R. 

SUMMERS (eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 1997, 118. 
2221 Cfr. Beryl Levy: “The inherited view, in fuzzing this distinction [between adjudicating and lawmaking], 

obscures the court’s role as lawmaker and thereby inhibits the acceptance and development of new 

lawmaking techniques such as prospective overruling.” B. LEVY, "Realist Jurisprudence and Prospective 

Overruling", University of Pennsylvania Law Review 1960, (1) 6. In dezelfde zin W. VAN GERVEN en S. 

LIERMAN, Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, Kluwer, 2010, 121. 
2222 In Spanje is dit het geval. Een zaak kan aan het Tribunal Supremo de España worden voorgelegd o.a. 

wanneer de zaak een interés casacional heeft. Dat is het geval indien de bestreden beslissing de 

cassatierechtspraak niet volgde. Zie M. DE BENITO, "Civil Cassation in Spain: Past, Present, and Future" in 

C. VAN RHEE en Y. FU (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 2017, 

118-119. Zie ook R. DAVID, "La jurisprudence", Revue de la Recherche Juridique 1985, (775) 792. 
2223 Zie bv. de beslissing van 22 december 2015: “4.1. Het middel klaagt onder meer dat het Hof ten onrechte 

de verklaring die de verdachte op 8 oktober 2008 tegenover de Koninklijke marechaussee heeft afgelegd 

(bewijsmiddel 5), tot het bewijs heeft gebezigd aangezien bij dit verhoor geen raadsman aanwezig was. 4.2. 

In HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079, NJ 2009/349 is geoordeeld dat indien een aangehouden 

verdachte niet dan wel niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste 
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In de arresten van 16 november 2018 toetst de Hoge Raad de bestreden beslissingen aan 

zijn eerder overzichtsarrest. De cassatierechter verbreekt die beslissingen zonder in zijn 

arrrest ook maar één wetsartikel te vermelden.2224 

De Cour de cassation gaat nog niet zover om expressis verbis te verbreken wegens 

schending van een regel vervat in de cassatierechtspraak.2225 Langs de andere kant erkent 

het Franse Hof wel dat het rechtsregels creëert.2226 Dat blijkt bv. uit de temporele 

modulering van rechtspraakwijzigingen. 

Het Belgische Hof van Cassatie vereenzelvigt de miskenning van een cassatiearrest met 

een schending van de wet. Dat is ook logisch. Mocht het Hof zijn rechtspraak niet strikt 

handhaven, zou het geen rechtseenheid kunnen teweeg brengen. Het verdient aanbeveling 

om open kaart te spelen en dus duidelijk aan te geven dat een beslissing wordt getoetst aan 

de bestaande cassatierechtspraak die de relevante wetsbepaling reeds geïnterpreteerd heeft. 

Het is tegelijkertijd van belang om te benadrukken dat er geen verplichting bestaat om de 

rechtspraak te volgen. Die vrijheid is noodzakelijk om de dialoog tussen de cassatie- en 

bodemrechters levend(ig) te houden.  

Een herformulering van de cassatiegronden zou in de praktijk weinig veranderen maar zou 

wel de nood aan de fictieve legalistische façade wegnemen. Eens het Hof op die manier uit 

de schaduw van de wet treedt, zal het een nieuwe legitimatiebron moeten zoeken. Die kan 

het vinden in een transparante motivering van zijn beslissingen. 

8.4.2 Een nieuwe rol voor het parket 

522. De rol van het parket bij het Hof van Cassatie ligt al enkele decennia onder vuur, 

hoofdzakelijk vanuit de rechtspraak van het EHRM. Onder invloed van de beginselen van 

wapengelijkheid en tegenspraak, heeft de advocaat-generaal zijn onafhankelijke positie 

                                                 
verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, zulks in beginsel een vormverzuim oplevert als bedoeld 

in art. 359a Sv, dat, na een daartoe strekkend verweer, in de regel - behoudens in het geval dat de verdachte 

uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend doch in ieder geval ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van dat recht, dan 

wel bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken - dient te leiden tot uitsluiting van het 

bewijs van de verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd voordat hij een advocaat kon raadplegen.” 

Hoge Raad (NL) 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, www.rechtspraak.nl, r.o. 4.1 en 4.2. 
2224 Zie Hoge Raad (NL) 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2119, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 

16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2123, www.rechtspraak.nl; Hoge Raad (NL) 16 november 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:2126, www.rechtspraak.nl. Dit overzichtsarrest waaraan getoetst wordt is Hoge Raad 

(NL) 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:252, www.rechtspraak.nl. 
2225 P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. DRAGO 

et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 102-103. De Franse 

Raad van State doet dat wel. Zie bv. het arrest van 19 april 2013: “Considérant que pour statuer ainsi, la cour 

a fait à bon droit application, par l'arrêt attaqué du 1er avril 2010, de la règle énoncée par la décision du 

Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 304802 du 28 décembre 2009, commune de Béziers, selon 

laquelle…” RvS (FR) 19 april 2013, nr. 340093, www.legifrance.gouv.fr. 
2226 De Conseil constitutionnel kan een rechterlijke interpretatie van een wetsbepaling toetsen aan de 

Grondwet. Zie Conseil constitutionnel (FR) 6 oktober 2010, nr. 2010-39 QPC, www.legifrance.gouv.fr. In 

een arrest van 28 november 2012 maakte het Franse cassatiehof een onderscheid tussen een interpretatie van 

een wettekst en een jurisprudentiële regel gebaseerd op een wettekst. Die laatste kan volgens het Hof niet op 

zijn grondwettigheid worden getoetst. Cass. (FR) 28 november 2012, nr. 11-17.941, www.legifrance.gouv.fr. 

Zie in dezelfde zin Cass. (FR) 3 juli 2014, nr. 14-40.026, www.legifrance.gouv.fr. Die beslissing moet worden 

gezien in de context van de wrijvingen tussen het cassatiehof (en de Raad van State) en de recent verworven 

prejudiciële bevoegdheid van de Conseil constitutionnel om wetgeving te toetsen aan de Grondwet. Zie 

randnr. 362. 
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vanuit procedureel oogpunt, zowel ten opzichte van het Hof als tegenover de partijen, meer 

en meer verloren.2227 Welke meerwaarde heeft de tussenkomst van het parket in de 

cassatierechtspleging (8.4.2.1)? In het licht van die bedenking worden twee 

hervormingspistes voorgesteld (8.4.2.2). 

8.4.2.1 Meerwaarde van de tussenkomst van het parket? 

523. De tussenkomst van de advocaat-generaal in de rechtspleging voor het Hof van 

Cassatie situeert zich na het opstellen van het verslag door de raadsheer-verslaggever.2228 

Hij baseert zich vaak op dit verslag als uitvalsbasis voor zijn conclusie.2229 De meerwaarde 

van een conclusie ligt onder andere in de tweede mening die ze verschaft aan de zetel.2230 

Indien de advocaat-generaal de zienswijze van de raadsheer-verslaggever volgt, heeft zijn 

conclusie evenwel weinig meerwaarde voor de raadsheren, behalve indien hij bijkomende 

argumenten of informatie aanlevert. Wanneer de conclusie mondeling ter zitting wordt 

gegeven, wat vaak het geval is, is de betekenis voor de raadsheren ook beperkt.2231 De 

waarde van een gelijkluidende conclusie kan daarnaast gelegen zijn in de bijkomende 

inlichtingen die ze verschaft aan de lezer van het arrest, omdat daarin argumenten 

voorkomen die worden verzwegen in de eigenlijke beslissing.2232 Een andersluidende 

conclusie vervult in zekere zin de functie van een dissenting opinion en heeft op die manier 

ook een meerwaarde. De conclusie van de advocaat-generaal wordt evenwel slechts zelden 

gepubliceerd.2233 Voor de interpretatie van het arrest of voor de rechtsvorming heeft een 

niet-gepubliceerde conclusie uiteraard geen enkele betekenis of meerwaarde. Omdat een 

conclusie dus vaak noch voor de zetel, noch voor de rechtsgemeenschap enige waarde 

heeft, worden er soms vraagtekens geplaatst bij de rol die de advocaten-generaal vervullen. 

Sommige stemmen binnen het Hof zouden liever zien dat de advocaten-generaal 

samensmelten met de zetel.2234  

                                                 
2227 Zie randnr. 143 e.v. 
2228 Cfr. artikelen 1104-1105 Ger.W.  
2229 M. REGOUT, "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation 

en matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 

2011, 221. 
2230 M. REGOUT, "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation 

en matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 

2011, 221-222. 
2231 Cfr. Martine Regout: “En pratique, cela aboutit à ce que, lorsqu’il conclut verbalement dans une affaire 

complexe, et ce n’est pas exceptionnel, le ministère public lit ou expose le contenu d’un texte élaboré, 

contenant le cas échéant d’intéressantes références à la doctrine ou la jurisprudence mais dont aucune trace 

ne se trouve au dossier. Par conséquent, une partie non négligeable des efforts que le ministère public a 

déployés dans la préparation du dossier est perdue: […] les conseillers ne peuvent se référer à un support 

écrit dans leur délibéré. Il y a ainsi une perte de valeur ajoutée notamment pour les ‘consommateurs 

privilégiés’ de ces conclusions qui sont les conseillers […].” M. REGOUT, "Verba volent, scripta manent. 

Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation en matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), 

Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 213-214. 
2232 Zie randnr. 175. 
2233 Zie randnr. 331. 
2234 Zie ook B. BOUCKAERT, Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig precedentenhof 

en een hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997, 56. 
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Eenzelfde systeem als in België bestond aanvankelijk ook in Frankrijk.2235 Na een 

veroordeling door het EHRM wegens de communicatie van het verslag van de raadsheer-

verslaggever aan de advocaat-generaal maar niet aan de partijen,2236 krijgt de advocaat-

generaal, samen met de partijen, enkel nog inzicht in het gedeelte van het verslag dat de 

feitelijke elementen opsomt, de middelen van de partijen samenvat en verwijst naar 

rechtspraak die voor het beantwoorden van de cassatiemiddelen relevant is.2237 Sindsdien 

heeft de advocaat-generaal dus niet langer het voorontwerp van arrest ter beschikking 

wanneer hij zijn conclusie opstelt. 

524. Indien het EHRM zijn eerdere rechtspraak2238 volgt in de hangende zaak tegen België 

omtrent de communicatie van het verslag van de raadsheer-verslaggever aan de advocaat-

generaal,2239 ligt het voor de hand dat de advocaat-generaal in de toekomst net als in 

Frankrijk enkel nog toegang zal krijgen tot het beschrijvende gedeelte van het verslag, met 

een uiteenzetting van de feiten, procedurele voorgaanden en relevante rechtspraak.2240 Hij 

zal de teneur van het voorontwerp van arrest niet langer kennen bij het opstellen van zijn 

conclusie. De advocaat-generaal zal in dat geval niet langer wegen op de motivering van 

het voorontwerp.2241 Communicatie tussen raadsheer-verslaggever en advocaat-generaal 

zal ook niet toegelaten zijn in de aanloop naar de zitting. Een veroordeling van de Belgische 

praktijk zal dus definitieve schotten plaatsen tussen de zetel en het parket. Volgens 

raadsheer Martine Regout zou dit leiden tot algemeen kwaliteitsverlies.2242 Doordat de 

advocaat-generaal niet langer kennis zou nemen van de zienswijze van de raadsheer-

verslaggever en zijn voorontwerp, zal de conclusie bovendien niet langer als 

onrechtstreekse kenbron van de motieven van een beslissing kunnen gelden. De discursieve 

bifurcatie zou aldus worden verzwakt. Ook de partijen zullen niet langer in staat zijn om 

via een reactie op de conclusie van de advocaat-generaal nog te wegen op de inzet van het 

                                                 
2235 E. FRANK, "L'élaboration des décisions de la Cour de cassation ou la partie immergée de l'iceberg", 

Recueil Dalloz 1983, (119) 120-121; J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 

2015, 544. 
2236 EHRM 31 maart 1998, nr. 23043/93, Reinhardt en Slimane-Kaïd/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. Zie 

randnr. 145. 
2237 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 546. 
2238 EHRM 31 maart 1998, nr. 23043/93, Reinhardt en Slimane-Kaïd/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int; EHRM 

26 juni 2003, nr. 45019/98, Pascolini/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int; EHRM 14 oktober 2003, nr. 53892/00, 

Lilly France/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 
2239 Zie randnr. 145, voetnoot 714. 
2240 Een andere EVRM-conforme oplossing kan zijn om de partijen inzage te verlenen in het verslag van de 

raadsheer-verslaggever zoals de advocaat-generaal dat vandaag kan. Hier zijn evenwel aanzienlijke kosten 

aan verbonden, zowel voor de partijen (indien de advocaten het voorontwerp van arrest ontleden en erop 

reageren) maar ook voor de griffie. Zie I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie: vereenvoudiging, gezag en 

democratie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 215. 
2241 Cfr. M. REGOUT, "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de 

cassation en matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, 

Larcier, 2011, 222. Zie ook de nota van Hayoit de Termicourt die hij indiende bij het EHRM in de zaak 

Delcourt, zoals weergegeven in J. VELU, L’affaire Delcourt: l'arrêt rendu le 17 janvier 1970 par la Cour 

européenne des droits de l'homme, Brussel, ULB, 1972, 58-59. 
2242 M. REGOUT, "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation 

en matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 

2011, 224. 
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debat, zoals dat uit de conclusie blijkt.2243 Dat doet vragen rijzen omtrent de meerwaarde 

van de huidige rol van de advocaat-generaal in de rechtspleging voor het Hof en of die niet 

op een andere manier kan worden ingevuld. 

8.4.2.2 Twee hervormingspistes 

525. In anticipatie op het antwoord van het EHRM op de Belgische praktijk, worden twee 

mogelijke hervormingspistes geïdentificeerd die de rol van de advocaat-generaal in de 

rechtspleging voor het Hof kunnen herwaarderen. In beide voorstellen staat voorop dat de 

conclusie steeds schriftelijk geschiedt. Een schriftelijke (en gepubliceerde) conclusie is 

zowel voor de raadsheren, voor de partijen als voor de buitenwacht een belangrijk 

instrument. Een mondelinge conclusie en ook het werk dat erin kruipt, vervliegt kort nadat 

ze is uitgesproken: verba volent, scripta manent. Het nemen van een schriftelijke conclusie 

is arbeidsintensiever dan een mondelinge conclusie,2244 dus een voorstel dat steeds een 

schriftelijke conclusie vooropstelt, moet sowieso breken met de bestaande praktijk wil het 

haalbaar zijn. Het eerste voorstel (8.4.2.2.1) is daarin veel verregaander dan het tweede 

(8.4.2.2.2). 

8.4.2.2.1 Advocaat-generaal als raadsheer-verslaggever 

526. Het meest verregaande voorstel strekt ertoe de advocaat-generaal de functie toe te 

bedelen die de raadsheer-verslaggever vandaag vervult.2245 De taak van de advocaat-

generaal zou er aldus in bestaan dat hij een zaak volledig onderzoekt en alle middelen 

behandelt, en daarbij een uiteenzetting geeft van de ruimere problematiek, de relevante 

                                                 
2243 “[…] de partijen [kunnen] immers, onder meer via de conclusie van het openbaar ministerie, de inzet van 

het debat inzien en indien nodig een weerwoord geven aan de enige gesprekspartner die zij in de persoon van 

het openbaar ministerie kunnen vinden. Dat zouden zij niet kunnen indien het advies van het openbaar 

ministerie geen betrekking zou hebben op het ontwerparrest van de raadsheer-rapporteur. Via dat advies 

kunnen de partijen immers de punten van overeenstemming of van verschil kennen die in het bijzonder de 

aandacht van de raadsheer-rapporteur en van het openbaar ministerie hebben getrokken.” J. DU JARDIN, 

"De niet-strafrechtelijke taken van het openbaar ministerie", Rechtskundig Weekblad 2004-05, (761) 778. 

Zie ook het arrest van het EHRM van 4 juni 2013 inzake de rol van de rapporteur public bij de Franse Raad 

van State: “La Cour relève en outre que, pour remplir son rôle, qui consiste à exposer publiquement, et en 

toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions 

qu’elles appellent, il procède à une analyse du dossier comparable à celle faite par le rapporteur. Elle 

souligne que le rapporteur public, qu’il partage ou non l’orientation du conseiller rapporteur, s’appuie 

notamment sur le projet de décision de celui-ci pour arrêter la position qu’il soumet publiquement à la 

formation de jugement. La Cour peut donc admettre que les conclusions du rapporteur public, en ce qu’elles 

intègrent l’analyse du conseiller rapporteur, sont de nature à permettre aux parties de percevoir les éléments 

décisifs du dossier et la lecture qu’en fait la juridiction, leur offrant ainsi l’opportunité d’y répondre avant 

que les juges n’aient statué.” EHRM 4 juni 2013, nr. 54984/09, Marc-Antoine/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int, 

r.o. 32. 
2244 M. REGOUT, "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation 

en matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 

2011, 225. 
2245 Rogier De Corte uitte reeds (zij het beknopt) een gelijkaardig voorstel. R. DE CORTE, "De eerste 175 

jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste 

verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 169. Die suggestie werd later overgenomen door een wetsvoorstel. Zie 

wetsvoorstel (M. TAELMAN en P. VANKRUNKELSVEN) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 

betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen, Parl. St. Senaat 2007-08, nr. 4-639/1. 

Het Hof van Cassatie oordeelde in 1998 dat deze werkwijze een aanzienlijke uitbreiding van de 

personeelsformatie van het parket zou vergen, zonder dat het aanleiding zou geven tot een hogere kwaliteit 

van de beslissingen. Er werd meer heil verwacht van de bijstand door referendarissen. Zie HOF VAN 

CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 59. 
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(cassatie)rechtspraak en de doctrine, om vervolgens te concluderen tot de niet-

ontvankelijkheid of de verwerping van het cassatieberoep of de cassatie van de bestreden 

beslissing. De functie van de raadsheer-verslaggever kan op die manier worden beperkt tot 

het opstellen van een ontwerp, op basis van de conclusie van de advocaat-generaal. Die 

raadsheer zou dan niet langer tijdens het beraad een aanzienlijke kennisvoorsprong hebben 

ten opzichte van de andere leden van de zetel.2246 

Nederland hanteert dit systeem.2247 De advocaat-generaal bij de Hoge Raad neemt de rol 

van raadsheer-verslaggever op zich.2248 Dit verlicht de werkdruk op de zetel. Een lid van 

de zetel treedt op als “concipiënt” en zal een ontwerp van arrest opstellen op basis van de 

werkzaamheden van de advocaat-generaal. Niets belet die raadsheer om bijkomende 

opzoekingen te verrichten door een bepaald aspect van de zaak dieper uit te spitten of vanuit 

een ander perspectief te analyseren. Wanneer de zetel een andere kant op gaat, gebeurt het 

dat aan de advocaat-generaal wordt verzocht om bijkomende toelichting te verschaffen. Die 

“concipiënt” moet niet alle middelen onderzoeken. Het onderzoek van de raadsheren is dus 

veel doelgerichter, net omdat ze een goed uitwerkte conclusie als vertrekpunt hebben. 

527. Het is evident dat het parket bij het Hof, in de huidige bezetting, deze taak niet aankan. 

Net als in Nederland zouden daarom de referendarissen die nu in hoofdzaak voor de zetel 

werken,2249 aan het parket moeten worden toegewezen. In Nederland beschikt elke 

advocaat-generaal over de steun van drie leden van het wetenschappelijk bureau.2250 Zij 

spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van de conclusie.2251 Daarnaast heeft de 

civiele kamer van de Hoge Raad enkele leden van het wetenschappelijk bureau ter 

beschikking, om namens de raadsheren gericht onderzoek te verrichten. In de strafkamer 

en de fiscale kamer heeft elke raadsheer één medewerker.2252 Dit wetenschappelijk bureau 

bestaat in totaal uit ongeveer honderd juridische medewerkers.2253 Het Belgische 

                                                 
2246 C. SIEBURGH, "Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?" in W. KEUKENS en M. VAN 

DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, 

Ars Aequi, 2008, 105. In de praktijk worden de zaken vaak toebedeeld aan een raadsheer met een inhoudelijke 

specialisatie in de materie. De raadsheer-verslaggever heeft dan niet alleen een goede kennis van de zaak 

omwille van zijn onderzoek, maar is ook vertrouwd met het rechtsdomein waarop de zaak betrekking heeft. 

Het ligt dan voor de hand dat deze raadsheer het hoge woord voert tijdens het beraad. Het gevaar loert dan 

om de hoek dat één raadsheer de richting van de cassatierechtspraak zou kunnen bepalen.  
2247 W. ASSER, "Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 188; G. CORSTENS, "The Legitimacy 

of the Decisions of the Dutch Supreme Court in Criminal Cases" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of 

Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 227. 
2248 E. KORTHALS ALTES en H. GROEN, Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 2015, 343. 
2249 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 178. 
2250 W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 13. 
2251 Zie C. SIEBURGH, "Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?" in W. KEUKENS en M. 

VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 100-103. 
2252 Zie www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-

Hoge-Raad/Wetenschappelijk%20bureau/Paginas/default.aspx (consultatie 28 februari 2019). 
2253 M. FETERIS, De kleine Hoge Raad voor Dummies, Amersfoort, BBNC, 2018, 91. Sommigen van hen 

werken deeltijds. 
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cassatiehof telt daarentegen maximaal vijftien referendarissen.2254 In het Nederlandse 

systeem staat de advocaat-generaal op de schouders van het wetenschappelijk bureau. De 

zetel staat dan op zijn beurt op de schouders van de advocaat-generaal. Het Belgische Hof 

van Cassatie mankeert de basis van die piramidale structuur.2255 Het aantal referendarissen 

moet op zijn minst verdubbelen wil een gelijkaardig systeem tot de mogelijkheden behoren, 

maar eigenlijk verdrievoudigen om het goed te doen werken. 

528. Deze vorm van rechtspleging zou verschillende voordelen hebben. In de eerste plaats 

verlicht het de werklast van de zetel aanzienlijk.2256 De opdracht van de raadsheer-

verslaggever kan worden beperkt tot het opstellen van een ontwerp van arrest op basis van 

de analyse van de advocaat-generaal, eventueel aangevuld met eigen (gericht) onderzoek. 

Ten tweede versnelt dit de rechtspleging voor het Hof. Waar in de huidige constellatie eerst 

de raadsheer-verslaggever optreedt en daarna de advocaat-generaal, versmelten in het 

voorgestelde systeem beide fases in zekere zin. Ten derde kent dit systeem de advocaat-

generaal een belangrijkere rol toe dan vandaag het geval is. Zijn meerwaarde in de 

rechtspleging staat buiten kijf. Doordat de conclusie als basis dient voor de beraadslaging 

door de zetel, biedt deze ten vierde een getrouwer inzicht in de redenen die wellicht aan de 

basis liggen van de beslissing van het cassatiehof. Dit versterkt met andere woorden de 

getrouwheid van de discursieve bifurcatie. 

8.4.2.2.2 Advocaat-generaal als volwaardige amicus curiae 

529. Een tweede voorstel dat de huidige werkwijze van het Hof trouw blijft, is gericht op 

het milderen van de verplichting voor de advocaat-generaal om in elke zaak te 

concluderen.2257 Steeds schriftelijk concluderen is in de huidige werkomstandigheden niet 

haalbaar. In vele zaken heeft de conclusie ook relatief weinig meerwaarde, wanneer de 

advocaat-generaal zich bv. aansluit bij de zienswijze van de raadsheer-verslaggever, of 

omdat de zaak slechts weinig geschiloverstijgend belang vertoont. Om die reden verdient 

het aanbeveling om de conclusie van de advocaat-generaal facultatief te maken, gekoppeld 

                                                 
2254 In 1997 kreeg het Hof van Cassatie een referendarissenkorps toegewezen (wet van 6 mei 1997 strekkende 

tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie, BS 25 juni 1997). Het drong daar reeds 

decennia op aan. Zie o.a. L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des 

Tribunaux 1950, (489) 496; E. KRINGS, "Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", Rechtskundig 

Weekblad 1987-88, (169) 186-187; H. LENAERTS, "Cassatierechtspraak vandaag", Rechtskundig Weekblad 

1991-92, (137) 137. 

Artikel 135bis Ger.W. stelt het wettelijke kader van referendarissen vast op ten minste vijf en maximum 

dertig. Het MB van 9 februari 2001 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen 

bij het Hof van Cassatie (BS 15 februari 2001) legt een maximum van vijftien referendarissen op.  
2255 Enkele magistraten wezen reeds op het te lage aantal referendarissen. Oproepen voor een verhoging 

vonden nog geen gehoor. L. HUYBRECHTS, "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn 

magistraten denken" in F. DERUYCK et al. (eds.), Amicus curiae: liber amicorum Marc De Swaef, 

Antwerpen, Intersentia, 2013, 224; D. THIJS, "Het Gerechtelijk Wetboek: Procesrecht, Organisatierecht en 

nu ook Beleidsrecht van de Rechterlijke Orde. Over een beheersmodel aangepast aan de specificiteit en de 

kleinschaligheid van het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat 

nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 303-304. 
2256 Cfr. het jaarverslag van 2003: “Op dat vlak genieten de rechters in de Hoge Raad der Nederlanden een 

onbetwistbaar voordeel op hun collega’s van het Franse Hof van Cassatie, aangezien zij snel de verdiensten 

van elke burgerlijke of strafzaak kunnen beoordelen op grond van de conclusie van het openbaar ministerie 

en van de voordien uitgevoerde studie van het Wetenschappelijk Bureau.” HOF VAN CASSATIE, 

Jaarverslag, 2003, 295. 
2257 Artikel 1105, tweede lid Ger.W. 
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aan de verplichting om die conclusie steeds schriftelijk te nemen.2258 De werklastbesparing 

die deze keuzevrijheid met zich mee brengt, moet hiervoor ruimte scheppen. Het parket 

moet zelf kunnen kiezen in welke zaak een conclusie wordt genomen. De zetel moet het 

parket ook kunnen vragen om een conclusie te nemen als het daar zelf niet toe overgaat.2259 

De leidende criteria bij deze discretionaire keuze moeten terugkoppelen naar de kerntaak 

van het Hof: het belang dat een zaak vertoont en dus ook de conclusie kan hebben voor de 

rechtsontwikkeling, de rechtseenheid en de rechtszekerheid.2260 De facultatieve maar 

schriftelijke conclusie garandeert dat de inspanningen van de advocaat-generaal steeds 

waardevol zijn, omdat ze betrekking hebben op een belangrijke zaak en omdat ze ook 

raadpleegbaar zijn, zowel voor het Hof, de partijen als de rechtsgemeenschap.2261  

530. Met die gewijzigde finaliteit hangt samen dat de advocaat-generaal zich niet langer 

moet inlaten met de fijnere cassatietechniek, maar wel met de kern van de voorliggende 

rechtsvraag. De opdracht van de advocaat-generaal moet er vooral op gericht zijn het Hof 

zo goed mogelijk voor te lichten over de verschillende juridische maar ook socio-

economische aspecten van een rechtsvraag. Dit moet het Hof toelaten om, wanneer nuttig, 

met vertrouwen een regel wat ruimer te formuleren dan noodzakelijk omdat het de gevolgen 

ervan beter kan overzien. In dat opzicht verdient het aanbeveling om in de tijd beperkte en 

deeltijdse aanstellingen als advocaat-generaal open te stellen voor toonaangevende 

academici.2262 Jean-Louis Nadal, toenmalig procureur-generaal bij het Franse Hof van 

Cassatie, verdedigde reeds in 2005 een dergelijke rol voor het parket, om het zodoende de 

legitimiteit terug te geven die de EHRM rechtspraak omtrent zijn rol had ontnomen.2263 

Een maatschappelijk onderzoek zou volgens hem vooral nuttig zijn voor de temporele 

                                                 
2258 In 2008 werd een wetsvoorstel ingediend dat hiertoe strekte. De conclusie zou steeds schriftelijk moeten 

zijn, behalve in die zaken die door een beperkte kamer worden behandeld. De bevoegdheid van die beperkte 

kamer zou ook worden uitgebreid tot alle zaken die kennelijk niet ontvankelijk of ongegrond zijn, of zonder 

voorwerp. Zie wetsvoorstel (M. TAELMAN en P. VANKRUNKELSVEN) tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen, Parl. St. Senaat 2007-08, nr. 

4-639/1. 
2259 M. REGOUT, "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation 

en matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 

2011, 225.  
2260 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over 

de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 178; M. REGOUT, "Verba volent, scripta 

manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation en matière civile" in A. BOSSUYT et 

al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 224-225. 
2261 Daarbij valt te overwegen om, in navolging van Nederland, de conclusie onmiddellijk te publiceren en 

niet te wachten tot de uitspraak. Dat laat de doctrine immers toe om erop te reageren. Deze reacties kunnen 

nuttig zijn voor het Hof tijdens het beraad. 
2262 Daan Asser noemt de functie van advocaat-generaal “een uitermate aantrekkelijk beroep voor praktisch 

ingestelde wetenschappers van hoog niveau.” W. ASSER, Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 111. 

Dit zou ook tegemoetkomen aan de evolutie dat nog weinig parketmagistraten beslagen zijn in het 

privaatrecht. Cfr. D. THIJS, "Het Gerechtelijk Wetboek: Procesrecht, Organisatierecht en nu ook 

Beleidsrecht van de Rechterlijke Orde. Over een beheersmodel aangepast aan de specificiteit en de 

kleinschaligheid van het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat 

nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 302. 
2263 J.-L. NADAL, "La jurisprudence de la Cour de Strasbourg: une chance pour le parquet général de la Cour 

de cassation", Recueil Dalloz 2005, (800) 801-802. Zie ook N. FRICERO, "Evolutie van de functies van het 

Franse Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, 

Brussel, Larcier, 2008, 37-38. 
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modulering van rechtspraakwijzigingen, omdat de advocaat-generaal kan wijzen op de 

mogelijke maatschappelijke gevolgen van een ommekeer.2264 In het algemeen moest de 

conclusie volgens Nadal de volledige context van het geschil uiteenzetten, “prenant toute 

la mesure juridique, économique, sociale des questions posées, après expertise et mise à 

disposition des avis émis par d’autres spécialistes.”2265  

531. De taakomschrijving van het parket bij het Franse Hof van Cassatie onderging met de 

wet van 18 november 2016 reeds een wijziging in die zin.2266 Sinds die wetswijziging 

omschrijft artikel L. 432-1, derde lid COJ de opdracht van de procureur-generaal als volgt: 

“Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée 

de la décision à intervenir.” Dit moest enerzijds het onpartijdige karakter van zijn 

tussenkomst benadrukken, maar ook een adviesverlening aanmoedigen die ruimer gaat dan 

juridische argumenten, om op die manier het Hof afdoende voor te lichten.2267 De 

hervormingspistes uit 2017 gaan verder op deze ingeslagen weg, door voor te stellen om 

de partijen steeds inzage te bieden in de externe adviezen die de advocaat-generaal 

inwint.2268 Deze taakomschrijving kan ook het parket bij het Belgische cassatiehof 

inspireren.  

8.4.3 Amici curiae in de cassatieprocedure 

532. Als rechtsvormer doet het Hof meer dan louter de legaliteit van een bestreden 

beslissing controleren. Het schept rechtsregels toegespitst op een concreet geschil, maar in 

realiteit met een algemene geldingskracht. De ruimte voor rechtsontwikkeling wordt 

bepaald door de informatie waarover het Hof beschikt. Het moet immers de verschillende 

facetten van een rechtsvraag kunnen overzien om het draagvlak voor en de eventuele 

gevolgen van een oplossing te kunnen inschatten.2269 De techniek van de petits pas2270 is 

een antwoord op die terechte bezorgdheid. De informatie waarover het Hof beschikt, is 

beperkt tot hetgeen zich in het dossier van de rechtspleging bevindt, de toelichting op de 

                                                 
2264 Jean du Jardin en Martine Regout dichten dergelijke opdracht ook toe aan het parket bij het Belgische 

cassatiehof. Om de gevolgen van een rechtspraakwijzigingen te kunnen inschatten, schrijven ze, kan de 

advocaat-generaal contact opnemen met de bevoegde instanties en met de advocaten. J. DU JARDIN, "De 

niet-strafrechtelijke taken van het openbaar ministerie", Rechtskundig Weekblad 2004-05, (761) 778; M. 

REGOUT, "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la Cour de cassation en 

matière civile" in A. BOSSUYT et al. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 

2011, 221. Daan Asser deed voorstellen in die richting voor de Nederlandse cassatieprocedure. W. ASSER, 

"Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht)" in VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE 

VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen over de werkwijze van de hoogste 

rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 226-227. 
2265 J.-L. NADAL, "La jurisprudence de la Cour de Strasbourg: une chance pour le parquet général de la Cour 

de cassation", Recueil Dalloz 2005, (800) 802.  
2266 Wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JORF 19 

november 2016. 
2267 F. FERRAND, "La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du XXI siècle. À propos 

de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016", La Semaine Juridique 2016, (2415) 2416. Zie ook L. CADIET, 

"La loi « J21 » et la Cour de cassation: la réforme avant la réforme?", Procédures 2017, afl. 2, (9) nr. 3.  
2268 COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, 

2017, 111. 
2269 G. DE GROOT, "Ruimte voor rechtsontwikkeling in civiele procedures bij de Hoge Raad", Nederlands 

Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, (305) 309. 
2270 Zie randnr. 324. 
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cassatiemiddelen en eventueel de memorie van antwoord.2271 Het is echter belangrijk dat 

de cassatierechter goed voorgelicht is, zodat zijn beslissing niet alleen de juridische 

waarheid belichaamt, maar ook steun vindt in de maatschappelijke werkelijkheid. Om die 

reden moet het Hof de mogelijkheid hebben om zich ruimer te informeren. Dit kan, zoals 

hoger gezegd, door een breed onderzoek gevoerd door de advocaat-generaal. Het Hof moet 

echter in staat zijn om ook zelf deskundig advies in te roepen van amici curiae, om de 

rechtsvorming theoretische en empirische onderbouwing te verschaffen.2272 

533. De Nederlandse Hoge Raad kan een beroep doen op amici curiae in prejudiciële 

procedures en in een cassatieprocedure in het belang der wet.2273 In Frankrijk gaf de wet 

van 18 november 20162274 het Hof de mogelijkheid om een beroep te doen op externe 

experten. Het Hof had dit voordien reeds enkele malen gedaan, op verschillende manieren, 

en doorgaans op uitnodiging van de procureur-generaal.2275 In een zaak over de juridische 

gevolgen van draagmoederschap2276 nodigde het Hof de voorzitter van het Comité 

consultatif national d’éthique uit om ter zitting zijn visie kenbaar te maken. Die opinie was 

voordien reeds gecommuniceerd naar de partijen.2277 In een zaak over de geldigheid van 

een homohuwelijk2278 vroeg het Hof aan de onderzoekseenheid rechtsvergelijking van de 

universiteit van Lyon een studie over de wijze waarop deze kwestie in andere landen wordt 

benaderd.2279 Ook hier kregen de partijen de mogelijkheid om zich over deze studie uit te 

spreken. Een andere keer voegde het Hof brieven van de belangenverenigingen van het 

notariaat en van de verzekeringsmakelarij aan het dossier toe.2280 In een zaak over de 

                                                 
2271 Sinds 2014 beschikt het Hof ook over de mogelijkheid om ter zitting vragen te stellen aan de advocaten 

(artikel 1106 Ger.W.). Het Hof maakte sindsdien slechts enkele keren van die mogelijkheid gebruik. 
2272 Contra: M. KÖHNE, "Informatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus curiae" in 

W. KEUKENS en M. VAN DEN NIEUWENHIJZEN (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak 

van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 166. 
2273 Zie randnrs. 393 en 435. Een uitbreiding naar de reguliere cassatieprocedure werd – zij het beknopt – 

verdedigd door Floris Bakels. F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in 

R. DE GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016. 

Intussen experimenteert de Nederlandse Raad van State met de mogelijkheden van de tussenkomst van amici 

curiae. Deze experimenten werden recent geëvalueerd. Zie J. DE POORTER, A. VAN HEUSDEN en C. DE 

LANGE, De amicus curiae geëvalueerd. Over de eerste indrukken van de inzet van het instrument van de 

amicus curiae in procedures voor de Afdeling bestuursrechtspraak, Den Haag, Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, 2018; R. STOLK et al., "De amicus curiae: een instrument voor rechtsvorming of ook 

voor rechtsbescherming?", Ars Aequi 2019, (9) 16-17. 
2274 Wet nr. 2016-1547 van 18 november 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JORF 19 

november 2016. 
2275 E. RUBI-CAVAGNA, "Les arguments d'opportunité" in P. DEUMIER (ed.), Le raisonnement juridique, 

Parijs, Dalloz, 2013, 244. Zie bv. de conclusies in Cass. (FR) 6 november 2009, nr. 08-17.095, 

www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 10 december 2009, nr. 08-14.141, www.legifrance.gouv.fr. 
2276 Cass. (FR) 31 mei 1991, nr. 90-20.105, www.legifrance.gouv.fr. Christophe Jamin stond hier bijzonder 

kritisch tegenover. Zie C. JAMIN, "Mission et rôle de la Cour de cassation en France", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 1994, (1461) 1471-1472. 
2277 G. CANIVET, "Formal and informal determinative factors in the legitimacy of judicial decisions: the 

point of view of the French Court of Cassation" in N. HULS et al. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' 

Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 138-139.  
2278 Cass. (FR) 13 maart 2007, nr. 05-16.627, www.legifrance.gouv.fr. 
2279 M. ADAMS en D. BROEREN, "Rechterlijke argumentatie en transparantie: een rechtsvergelijkende 

exercitie" in D. BROEDERS et al. (eds.), Speelruimte voor transparantere rechtspraak, Amsterdam, 

Amsterdam University Press, 2013, 171. 
2280 In deze zaak stuurde de Conseil supérieur du notariat uit eigen beweging een schrijven naar de eerste 

voorzitter van het Hof. Na het akkoord te hebben gekregen van de partijen, voerde de procureur-generaal 
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aansprakelijkheid van sportverenigingen, werd een brief van het ministerie van Sport, 

gericht aan de procureur-generaal, gedeeld met de partijen.2281 

Sinds de wetswijziging in 2016 behoort de techniek van de amicus curiae officieel tot de 

Franse cassatieprocedure.2282 Artikel L. 431-3-1 COJ bepaalt dat “Lors de l'examen du 

pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les 

connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à 

produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.” Deze bepaling 

geeft het Hof een ruime keuzevrijheid om een toevlucht te nemen tot een externe expert. 

Diens opdracht blijft beperkt tot het formuleren van een algemeen standpunt over de 

kwestie waaromtrent het Hof verheldering vraagt. Dit kunnen zowel feitelijke als 

rechtsvragen zijn.2283 Dankzij deze procedure kan het Hof een beter inzicht verwerven in 

de maatschappelijke facetten van een rechtsvraag en zijn beslissing op die manier meer 

legitimiteit geven.2284 Artikel 1015-2 CPC bepaalt de procedurele modaliteiten van deze 

toevlucht tot een amicus curiae: deze externe expert kan zijn opmerkingen ofwel op schrift 

stellen, ofwel mondeling voorstellen op een zitting. In het eerste geval kunnen de partijen 

antwoorden op zijn nota, in het tweede geval krijgen de partijen de tijd om nadien 

schriftelijke opmerkingen te formuleren. 

534. Het verdient aanbeveling om, net als in Frankrijk, het Hof de mogelijkheid te geven 

om uit eigen beweging bepaalde expertise te zoeken. Deze werkwijze heeft betere garanties 

op het vlak van tegenspraak dan een ruim onderzoek door de advocaat-generaal, waarop de 

partijen dan slechts onrechtstreeks kunnen reageren.2285 De vormgeving van deze 

participatie moet goed uitgekiend zijn, met voldoende aandacht voor de tegenspraak. 

Mogen specifieke amici curiae alleen op uitnodiging van het Hof tussenkomen, of moet 

het Hof die mogelijkheid daarnaast voor iedereen openstellen in een welbepaalde zaak? De 

eerste optie veronderstelt dat het Hof weet wat het niet weet (known unknown). De tweede 

mogelijkheid komt tegemoet aan het risico van unknown unknowns, maar opent ook de 

deur naar een stortvloed aan irrelevante informatie. Een middenweg kan wellicht worden 

gevonden in de praktijk van het EHRM. Alhoewel artikel 36 EVRM voorschrijft dat het 

Hof derden uitnodigt om tussen te komen, richten aspirant amici curiae in de praktijk een 

                                                 
nadien een officiële consultatieronde, waarin het ministerie van Justitie, het ministerie van Economie en 

Financiën en de Fédération française des sociétés d'assurances tussenkwamen, naast de Conseil supérieur 

du notariat. R. ENCINAS DE MUNAGORRI, "L'ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae", Revue 

trimestrielle de droit civil 2005, (88) 88 e.v. Het gaat in casu om de volgende beslissingen: Cass. (FR) 23 

november 2004, nr. 02-17.507, www.legifrance.gouv.fr; Cass. (FR) 23 november 2004, nr. 01-13.592, 

www.legifrance.gouv.fr. 
2281 Dit arrest is ook het enige waar een spoor van deze tussenkomst van een amicus curiae te vinden is: “Une 

note du 16 mai 2007 de la directrice des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 

adressée au procureur général, a été communiquée aux parties.” Cass. (FR) 29 juni 2007, nr. 06-18.141, 

www.legifrance.gouv.fr.  
2282 In het administratief recht bestond die mogelijkheid al langer. Zie artikel R. 625-3 Code de justice 

administrative. 
2283 F. FERRAND, "La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du XXI siècle. À propos 

de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016", La Semaine Juridique 2016, (2415) 2416. 
2284 E. DREYER, "La main invisible de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2016, (2473) 2473. 
2285 Cfr. W. ASSER et al., Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk 

procesrecht, Den Haag, BJU, 2006, 166. 
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gemotiveerd verzoek aan de kamerpresident.2286 Deze vrijwillige tussenkomst voor het Hof 

van Cassatie moet vooral gericht zijn op het betrekken van het brede middenveld in de 

procedure, zoals belangenverenigingen, vakbonden, maar ook de Staat. Verplichte bijstand 

door een advocaat, net als de vrijheid voor het Hof om niet op een amicus curiae brief te 

antwoorden, moeten verhinderen dat deze procedure een zware bijkomende werklast met 

zich meebrengt. Daarnaast kan de mogelijkheid tot vrijwillige tussenkomst van derden 

eventueel beperkt worden tot cassatieprocedures in het belang van de wet en prejudiciële 

procedures.  

8.4.4 Versterking van de dialoog tussen het cassatiehof en de feitenrechters 

535. Om rechtseenheid te kunnen brengen en rechtsvormend op te treden, moet de 

cassatierechtspraak ter kennis worden gebracht van de feitenrechters: “La diffusion de sa 

jurisprudence est une condition essentielle de la réalisation de sa mission pour la Cour de 

cassation: l’unification suppose l’information”, schreef Yves Chartier.2287 Het Hof van 

Cassatie produceert een aanzienlijke hoeveelheid rechtspraak, dus is het belangrijk dat het 

Hof zelf aanduidt welke beslissingen belangrijk zijn. Dat doet het vandaag al in beperkte 

mate, maar het Franse voorbeeld leert dat het beter kan (8.4.4.1). Met het oog op de 

rechtseenheid en rechtsvorming is ook een goede communicatie tussen het Hof en de 

feitenrechters van belang. Die ontbreekt in belangrijke mate in België. Op dit vlak kan het 

cassatiehof iets leren van de Hoge Raad (8.4.4.2). 

8.4.4.1 Een gedifferentieerde diffusie van arresten 

536. De officiële publicatiemedia van de cassatierechtspraak zijn beperkt. Die publicatie is 

niet verplicht, maar het is evident dat zonder publicatie van zijn rechtspraak het Hof aan 

zijn kerntaken zou verzaken, net omdat zijn beslissingen vaak een geschiloverstijgende 

betekenis hebben. Momenteel publiceert het Hof zijn rechtspraak via de online databank 

Juridat en de tijdschriften Pasicrisie belge en Arresten cassatie. Die laatste zullen in de 

nabije toekomst verdwijnen.2288 De belangrijkste arresten worden daarnaast opgenomen in 

het jaarverslag.2289 Heel zelden verschijnt een nieuwsbericht op zijn website omtrent een 

belangwekkende beslissing. Deze publicatievormen springen niet onmiddellijk in het oog. 

De website van het Hof wordt wellicht weinig bezocht en ook het jaarverslag telt wellicht 

een beperkt aantal lezers.2290 Het Hof gebruikt evenwel niet alle mogelijkheden om 

betekenisvolle beslissingen snel onder de aandacht te brengen. In Frankrijk hanteert de 

Cour de cassation meer methoden om zijn beslissingen kenbaar te maken (8.4.4.1.1). 

België kan daar een voorbeeld aan nemen (8.4.4.1.2). 

                                                 
2286 Y. HAECK en C. BURBANO HERRERA, Procederen voor het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, Antwerpen, Intersentia, 2011, 354. Zie ook artikel 44 van het procedurereglement 

(www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf). 
2287 Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 105. Zie ook C. LARHER-LOYER, "La 

jurisprudence d'appel", La Semaine Juridique 1989, (nr. 3407) na vn. 2. 
2288 Zie randnr. 208. 
2289 Zie randnr. 209 en 218. 
2290 Zie randnr. 330. 
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8.4.4.1.1 De Franse praktijk 

537. Het Hof van Cassatie kan op het vlak van de communicatie van zijn rechtspraak iets 

leren van zijn Franse evenknie. De Cour de cassation kan de publicatie van zijn 

beslissingen moduleren naargelang van het geschiloverstijgende belang dat ze vertonen. 

De overgrote meerderheid van de arresten blijft inédit. Dit betekent dat het Hof ze niet in 

een van zijn publicaties opneemt. Deze arresten verschijnen wel integraal op de databank 

Légifrance.2291 De beslissing van het Hof om een arrest niet te publiceren, betekent dus niet 

dat kennisname ervan onmogelijk wordt.2292 De doctrine bespreekt ook vaak de arresten 

die het Hof niet publiceert en aldus minder belangrijk acht.2293 

Als het Hof beslist een arrest wel te publiceren, kan dit op verschillende manieren 

geschieden. Een arrest komt voor publicatie in aanmerking wanneer het afkomstig is van 

de assemblée plénière of chambre mixte, wanneer het betrekking heeft op nieuwe 

wetgeving, wanneer het een rechtspraakwijziging inhoudt, of wanneer het op een andere 

manier een princiepsbeslissing betreft.2294 Tussen de verschillende publicatiemedia bestaat 

een hiërarchie. Ongeveer 10% van het jaarlijkse aantal arresten word gepubliceerd in de 

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation,2295 waarvan zowel een civielrechtelijke als een 

strafrechtelijke editie bestaat.2296 De voorzitter van de kamer bepaalt of een arrest zal 

worden gepubliceerd. De raadsheer-verslaggever heeft hierin een adviserende rol.2297 Deze 

Bulletins verschijnen maandelijks en sinds 2008 uitsluitend digitaal.2298 Ze zijn gratis 

raadpleegbaar op de website van de het Hof.2299 

538. Wanneer het Hof een arrest bijkomend onder de aandacht wil brengen, zal het (een 

verwijzing naar) de beslissing opnemen in de Bulletin d’information de la Cour de 

cassation (BICC). Deze bestaat sinds 1973. De belangrijkste arresten worden er integraal 

in gepubliceerd, vaak samen met de conclusie van de advocaat-generaal en het verslag van 

de raadsheer-verslaggever.2300 De Bulletin d’information is gratis online consulteerbaar en 

                                                 
2291 Enkel beslissingen van non-admission en enkele andere gelijkaardige zaken worden niet in de databank 

Legifrance opgenomen. C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la 

norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 445. 
2292 D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017, 154. 
2293 Yves Chartier vindt dit positief, “car l’appréciation de l’importance d’un arrêt, qui détermine l’élection 

au Bulletin, peut être différente, vue de l’extérieur de la Cour de cassation.” Y. CHARTIER, La Cour de 

cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 106. In België is dit niet mogelijk, tenzij in de zeldzame gevallen waarin een 

arrest “gelekt” wordt. 
2294 A. PERDRIAU, "Les publications de la Cour de cassation", Gazette du Palais 2003, afl. 4, (2) nr. 18-20. 
2295 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 428; P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions 

jurisprudentielles" in G. DRAGO et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation 

comparée, 2015, 99. 
2296 Cfr. artikel R. 131-17 COJ.  
2297 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 425. 
2298 C. CHARBONNEAU, La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la norme, Parijs, IRJS 

éditions, 2011, 424. 
2299 www.courdecassation.fr. Deze website bevat, vergeleken met de website van het Belgische cassatiehof, 

een schat aan informatie over de werking, de rechtspraak en de rol van het Hof van Cassatie. 
2300 D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017, 160. 
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verschijnt tweewekelijks.2301 Lezers kunnen zich er op abonneren, waardoor ze de BICC in 

hun mailbox ontvangen. De belangrijkste arresten van het afgelopen jaar worden daarnaast 

opgenomen in het jaarverslag. Daarin wordt het arrest kort samengevat en zijn betekenis 

toegelicht. De laatste manier waarop het Hof een arrest voor het voetlicht kan plaatsen, is 

via de publicatie ervan op de eigen website. De dag van de uitspraak verschijnt het arrest, 

samen met zijn voorbereidende werken en eventueel een informatieve nota, op de 

website.2302 De voordelen van deze werkwijze zijn de snelheid en de gelijktijdige publicatie 

van arrest en zijn exogene motivering. Het gebeurt immers dat een arrest gepubliceerd 

wordt in de Bulletin en de bijkomende informatie pas later verschijnt in de BICC of het 

jaarverslag. In die gevallen is het mogelijk dat er in de doctrine reeds verkeerde 

interpretaties worden gegeven aan het arrest.2303 Belangrijke nieuwe rechtspraak stipt de 

Cour de cassation tot slot ook aan via zijn Twitteraccount.2304 

De Cour de cassation hanteert codes om aan te duiden welke publicatie een arrest 

genoot.2305 De letter D (diffusion) betekent dat een beslissing gepubliceerd wordt via 

Légifrance. De letter I (internet) staat voor publicatie op de website van het Hof. De letter 

P (publication) wijst erop dat een arrest gepubliceerd werd in de Bulletin. De letter B 

(publication au BICC) duidt aan dat een beslissing werd op genomen in de BICC. De letter 

R (rapport) staat tot slot voor de opname van een beslissing in het jaarverslag. Wanneer 

een arrest wordt aangeduid als P+B+R+I, wijst dit erop dat de beslissing een aanzienlijk 

normatief belang vertoont. De betekenis van deze codes en de beperkte precedentenwaarde 

van de inédit arresten is welbekend onder juristen.2306  

539. De wijze van publicatie is dus een belangrijke indicator van het belang van een 

beslissing.2307 Op die manier stuurt het Hof de doctrine (en zijn ruimere doelpubliek) naar 

de belangrijkste arresten en geeft het ook aan welke beslissingen geen enkel belang 

vertonen. Om op de hoogte te blijven van belangrijke arresten en de nieuwste 

ontwikkelingen in de cassatierechtspraak, kan de praktijk dus ongeveer 90% van de arresten 

met een min of meer gerust hart naast zich neerleggen. Van deze belangrijke arresten doet 

het Hof overigens ook meer dan louter te wijzen op het belang ervan. Het cassatiehof geeft 

                                                 
2301 De kostprijs van een papieren abonnement bedraagt 157 euro per jaar. 
2302 D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017, 163. 
2303 D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017, 163. 
2304 https://twitter.com/courdecassation. Een tweet van 15 februari 2019 kondigt een arrest van 14 februari 

2019 aan als volgt: “[Arrêt] #Construction d'un immeuble en vue de sa #Vente par lots en l'état futur 

d'achèvement, #Assurance dommages-ouvrage, #Architecte entrepreneur, #Responsabilité : 

https://goo.gl/HvEF7n”. Zie Cass. (FR) 14 februari 2019, nr. 17-26.403, www.legifrance.gouv.fr. Het Hof 

heeft meer dan 105.000 volgers op de sociale netwerksite. 
2305 Zie Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 105-106; F. FERRAND, "Autorité et 

juridictions de cassation. De l'autorité des arrêts à l'autorité des cours" in ORDRE DES AVOCATS AU 

CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION (ed.), Le juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 

2012, 95. 
2306 P. DEUMIER, "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" in G. DRAGO 

et al. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 99. 
2307 Deze werkwijze heeft dus eenzelfde finaliteit als de importance levels van de rechtspraak van het EHRM 

die via de HUDOC-databank beschikbaar zijn. M. VAN OPIJNEN, Op en in het web, Den Haag, BJU, 2014, 

345-346. 
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een “authentieke interpretatie” aan de eigen arresten, door vaak nieuwsberichten op 

informatieve nota’s, waarin een arrest op toegankelijke wijze wordt geduid, samen met de 

beslissing te publiceren.2308 

8.4.4.1.2 Een voorbeeld voor België 

540. De Franse praktijk strekt het Belgische cassatiehof tot lering. Naast de keuze tussen 

publicatie en niet-publicatie, de opname van de beslissing in het jaarverslag en de formatie 

waarin het Hof recht spreekt,2309 beschikt het cassatiehof niet over methoden om een 

onderscheid te maken tussen een princiepsbeslissing of een arrest van dertien in een dozijn. 

Ongetwijfeld bestaan er tussen gepubliceerde beslissingen gewezen door een 

standaardformatie die niet in het jaarverslag werden opgenomen, verschillen op het vlak 

van hun geschiloverstijgende relevantie. Het Hof zou er goed aan doen om die verschillen 

beter tot uiting te brengen. Het kan daarvoor inspiratie vinden in Frankrijk, door bv. in de 

tijdschriftreeksen Pasicrisie belge en Arresten Cassatie een strengere selectie door te 

voeren. Tezelfdertijd moet het Hof veel meer, zo niet alle, beslissingen publiceren via 

Juridat.2310 Dit moet verhinderen dat alleen het Hof bepaalt welke beslissingen enig belang 

vertonen. De cassatierechter en de praktijk kunnen daaromtrent immers van mening 

verschillen.2311 Een algemene publicatie van de cassatierechtspraak belet bovendien dat een 

arrest uitsluitend in een welbepaald tijdschrijft zou verschijnen en dus voor de 

rechtzoekende quasi onbereikbaar is, wat nu soms wel het geval is. 

Een nieuwsbrief, gebaseerd op de Franse BICC, kan gebruikt worden om de belangrijkste 

arresten als dusdanig aan te merken en ze tegelijkertijd snel onder de aandacht van de 

juridische actoren te brengen. De loutere weergave van een arrest in zulke nieuwsbrief is 

geen aangename lectuur. De besprekingen van arresten in het jaarverslag vormen een beter 

uitgangspunt. Een dergelijke beknopte bespreking van de context en draagwijdte van een 

nieuwe beslissing in een (twee)wekelijkse nieuwsbrief zou ongetwijfeld bijdragen tot de 

uitstraling van het Hof en de kennis van zijn rechtspraak, en dus ook tot de rechtseenheid. 

Het zou wellicht ook een positieve invloed hebben op het aantal cassatieberoepen.2312 Het 

zou de energie die in het opstellen van het jaarverslag kruipt tot slot ook meer valoriseren. 

                                                 
2308 Zie D. LANZARA, Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-Moulineaux, 

LGDJ, 2017, 168-175. In zekere zin gebeurt soms hetzelfde in de schoot van het Belgische cassatiehof, 

wanneer raadsheren een annotatie schrijven onder een cassatiearrest. Zo schrijf raadsheer Geert Jocqué soms 

annotaties onder cassatiearresten gepubliceerd in het Nieuw Juridisch Weekblad, zij het nooit onder arresten 

waarin hij lid van de zetel was. 
2309 De waarde van deze indicator is relatief beperkt, zoals werd vastgesteld in hoofdstuk 4. Zie randnr. 287. 
2310 Een belangrijke hinderpaal hierbij is wellicht de noodzakelijke vertaling van een arrest en de inspanningen 

die dit vergt van het Hof. 
2311 Cfr. Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 106. 
2312 Cfr. volksvertegenwoordiger Charles Ganilh op de zitting de Assemblée plénière van 2 prairial jaar VIII 

(22 mei 1800): “Jusqu’ici on a pris aucun moyen pour empêcher que l’erreur commise par un tribunal ne fût 

commise par les autres ; on ne s’est occupé qu’à empêcher que le tribunal réformé ne commit la même erreur, 

et on ne s’est contenté d’ordonner que chaque jugement de réformation serait inscrit sur les registres du 

tribunal réformé. Qu’est-ce qu’il résulte de l’incomplément de cette mesure? C’est que la même erreur a été 

commise par plusieurs tribunaux, et qu’il a fallu autant de jugements de cassation que d’erreurs commises. 

On compte, dans l’état des jugements de cassation rendus dans l’espace d’une année, vingt-un jugements sur 

une même erreur, douze, huit, sept, six et quatre sur d’autres. En un mot, il a été rendu soixante-onze 

jugements où il n’en aurait fallu que neuf, si la publicité de chaque jugement de cassation avait été aussi 
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8.4.4.2 Nieuwe communicatievormen met feitenrechters 

541. Het Hof kan ook op andere manieren dan via zijn arresten met zijn doelpubliek 

communiceren. De bestaande officiële communicatielijnen zijn procedureel van aard. Door 

middel van een cassatieberoep communiceert de cassatierechter met de bodemrechter. Die 

onrechtstreekse communicatie geschiedt door het spectrum van de cassatiemiddelen 

waartoe het Hof zijn controle beperkt en is dus in zekere zin vertekend. Ze is bovendien 

eenzijdig. Een prejudiciële procedure neemt die beperkingen weg en laat een dialoog tussen 

de feitenrechters en het cassatiehof toe. Ook deze communicatie is procedureel van aard. 

542. Een institutionele communicatielijn tussen het Hof van Cassatie en de bodemrechters 

ontbreekt in België. Dat is niet het geval in Nederland, waar er op institutioneel niveau 

verschillende mogelijkheden tot overleg bestaan tussen de Hoge Raad en de gerechtshoven 

en rechtbanken. De Hoge Raad streeft naar intensieve wederzijdse contacten met de 

feitenrechters.2313 Zo zijn er in elke kamer van de Hoge Raad raadsheren aangeduid die als 

primaire contactpersoon optreden voor specifieke gerechtshoven.2314 Op regelmatige basis 

vinden er overlegmomenten plaats tussen de feitenrechters en de cassatieraadsheren. Zo 

wonen die laatste vaak vaktechnische bijeenkomsten bij van de feitenrechters.2315 De 

feitenrechters komen ook tot op het Korte Voorhout in Den Haag: zo organiseert de Hoge 

Raad bv. “rechtbankdagen”2316 en kunnen feitenrechters gedurende een maand stage volgen 

bij de Hoge Raad, waarbij ze meewerken in een kamer en concepten opstellen.2317  

Via deze contacten kan de Hoge Raad peilen naar de mening van zijn voornaamste 

doelpubliek en krijgt hij sneller en beter inzicht in de terugkerende problemen in de 

praktijk.2318 In reactie daarop kan de cassatierechter in een aanhangige zaak met een 

                                                 
générale qu’elle doit l’être, et qu’elle le sera par adoption du mode que je propose.” X, Archives 

parlementaires: recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises de 1800 à 1860, 

I, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1862, 577. 
2313 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2014, 6. 
2314 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2014, 6; M. FETERIS, "Voorwoord" in R. DE 

GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 21-22. 
2315 M. FETERIS, "Voorwoord" in R. DE GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 22. 
2316 P. HAAK, "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in burgerlijke zaken) 

sedert 1838" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, 

Larcier, 2008, 79-80. Zie voor een verslag van dergelijke rechtbankdag in het fiscaal recht M. SCHRUVER-

BRAVENBOER, "Rechtbankendag bij de Hoge Raad", Weekblad voor fiscaal recht 2013, (1095) 1095 e.v. 
2317 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2015, 4. 
2318 Cfr. de Hoge Raad in zijn jaarverslag van 2013: “Intensiever contact met de rechtbanken en hoven – het 

onderwerp van de tweede conclusie – is belangrijk om voor de praktijk prangende rechtsvragen met de 

gewenste snelheid te kunnen beantwoorden. Wet- en regelgeving van nationale bodem en regels en 

rechtspraak die stammen uit de Europese Unie en de Raad van Europa leggen veel interpretatievragen op het 

bord van de rechter. Rechtbanken en hoven worden met dergelijke vragen als eerste geconfronteerd en 

hebben, ook wegens hun omvangrijke werklast, een grote behoefte aan tijdige rechtspraak van de Hoge Raad 

waarin rechtsvragen duidelijk worden beantwoord op een wijze die zo veel mogelijk de overzichtelijkheid en 

hanteerbaarheid van het recht ten goede komt. De Hoge Raad is in zekere zin een intermediair tussen de 

supranationale en de nationale rechtspraak (hij ‘vertaalt’ de betekenis van Europese rechtspraak voor de 

nationale rechtsorde). Voorts is hij een partner van de hoogste bestuursrechters in het streven naar 

rechtseenheid en geeft hij leiding – via rechtsvorming en kwaliteitscontrole – aan de rechtbanken en hoven 

en incidenteel (in de zaken waarin cassatieberoep mogelijk is) ook aan de Centrale Raad van Beroep en het 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Om deze rechtsvormende taken goed te kunnen vervullen, zijn 

zeer goede informatiestructuren nodig. In verband daarmee zijn de contacten met de gerechtshoven 
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gelijkaardige vraag, de regel iets breder formuleren of een overweging ten overvloede 

toevoegen om aan dat probleem te verhelpen.2319 Via deze contacten kan de Hoge Raad 

ook nagaan of zijn arresten voor de rechtspraktijk voldoende duidelijk zijn. Op dezelfde 

manier dragen die contacten bij aan het begrip van de feitenrechters voor de werkwijze van 

de cassatierechter.2320 

543. Het Belgische Hof van Cassatie moet een gelijkaardige communicatiecultuur 

nastreven en de contacten met feitenrechters, die vandaag vooral op toeval berusten, 

institutionaliseren en formaliseren. Het aanduiden van contactpersonen, het organiseren 

van periodieke overlegmomenten, etc. kan bijdragen tot een beter wederzijds begrip. De 

Nederlandse praktijk strekt tot voorbeeld. 

8.4.5 Organisatorische hervorming 

544. Op twee manieren kan de besluitvorming binnen het Hof van Cassatie verbeterd 

worden. Door vaker te zetelen in taalgemengde kamers, kan het Hof de eenheid binnen zijn 

rechtspraak verstevigen (8.4.5.1). Middels een ruim aanwervingsbeleid kan het cassatiehof 

de kwaliteit van zijn rechtsvorming verhogen (8.4.5.2). 

8.4.5.1 Zetelen in gemengde kamers 

545. Het Hof kan slechts in rechtseenheid voorzien wanneer zijn eigen rechtspraak coherent 

is. Een hoog aantal raadsheren bedreigt die eenheid in zijn rechtspraak.2321 Een wellicht 

groter gevaar schuilt vandaag in de linguïstische verscheidenheid. Het Hof van Cassatie 

heeft twee werktalen, Nederlands en Frans. Er bestaan twee rechtsculturen in het Hof,2322 

net zoals er twee juridische culturen bestaan in België.2323 Om de eenheid in de 

                                                 
geïntensiveerd, teneinde te bevorderen dat de door de Hoge Raad te beantwoorden rechtsvragen zo snel 

mogelijk aan hem worden voorgelegd.” HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2013, 6-7. 
2319 M. FETERIS, "Voorwoord" in R. DE GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, 

Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 22. 
2320 HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2014, 6. 
2321 Cfr. Léon Cornil: “La multiplication du nombre de magistrats de la Cour aggravera – c’est fatal – le 

risque qu’elle rende des arrêts discordants et jette ainsi le trouble dans l’esprit des justiciables et des juges 

du fond, alors que sa raison d’être est de faire régner l’ordre et la sécurité en assurant l’unité de la 

jurisprudence.” L. CORNIL, "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 

1950, (489) 495. Zie in dezelfde zin A. TUNC, "Conclusions: la Cour suprême idéale" in CENTRE 

D’ÉTUDES JURIDIQUES COMPARATIVES (ed.), La cour judiciaire suprême. Une enquête comparative, 

Parijs, Economica, 1978, 448; E. KRINGS, "Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", Rechtskundig 

Weekblad 1987-88, (169) 184; E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de 

rechtsvorming (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 313; R. DE CORTE, "De eerste 175 

jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste 

verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 162. 
2322 R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van 

Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 162. 
2323 D. HEIRBAUT, "The Belgian Legal Tradition: Does It Exist?" in M. KRUITHOF en W. DE BONDT 

(eds.), Introduction to Belgian Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2017, 18-19; M. VAN HOECKE en S. 

VANDENBOGAERDE, "Basic features of the Belgian legal system" in M. KRUITHOF en W. DE BONDT 

(eds.), Introduction to Belgian law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2017, 25-26. Zie ook het recente onderzoek 

van Alter Échos in verband met verschillen tussen de Nederlandstalige en Franstalige secties van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, waarbij de Nederlandstalige rechters veel ‘milder’ werden bevonden dan 

hun Franstalige collega’s. De persmagistraat van dit rechtscollege weet dit aan een cultuurverschil. Zie C. 

VALLET, “Conseil du contentieux des étrangers: deux poids, deux mesures”, Alter Échos, 4 maart 2019, afl. 

471, www.alterechos.be/conseil-du-contentieux-des-etrangers-deux-poids-deux-mesures/. 



421 

 

cassatierechtspraak te verzekeren, moet erover gewaakt worden dat er geen twee juridische 

werelden ontstaan in de schoot van het cassatiehof. In de rechtspraak zijn er voorbeelden 

te vinden van divergerende cassatierechtspraak die de contouren van de taalgrens volgt.2324 

Ook de werkmethoden verschillen.2325 Zo houden de Nederlandstalige eerste en derde 

kamer vaak zitting in een beperkte kamer (artikel 1105bis Ger.W.), maar maken de 

Franstalige kamers van die mogelijkheid geen gebruik.2326 

546. Het zetelen in voltallige zitting, met raadsheren van beide taalrollen, biedt de 

mogelijkheid om divergentie te voorkomen, maar die wordt niet altijd benut. De divergentie 

tussen de Nederlandstalige en Franstalige sectie van de eerste kamer inzake het opvullen 

van een wettelijke lacune in fiscale zaken,2327 toont dit aan: nadat de Franstalige sectie 

enkele beslissingen in de ene zin had gewezen, ging de Nederlandstalige sectie niet veel 

later de andere richting uit. Nadien bevestigde de Franstalige sectie de eigen zienswijze. 

Minstens die laatste zaak had een voltallige zitting moeten behandelen (artikel 131 Ger.W.), 

om divergentie en dus onzekerheid te vermijden. Van de achttien onderzochte omkeringen 

in hoofdstuk 4, werden er slechts drie in voltallige zitting gewezen.2328 In gewichtige zaken, 

zoals rechtspraakwijzigingen, is het nochtans van belang dat het Hof met één stem spreekt. 

                                                 
Die juridische cultuurverschillen gaan de federalisering van de Belgische Staat, en zelfs de taalwetgeving in 

gerechtszaken, vooraf. Zie bv. Paul Durand in 1933: “La lecture des recueils de jurisprudence laisse 

parfaitement pressentir une opposition de tendances entre les Cours de Gand et de Liège, souligné d’ailleurs 

par les annotations et par une partie de la doctrine belge. Bien que l’idée ne puisse être proposée qu’avec 

infiniment de réserves, il semble que ce trait s’explique par l’opposition même des caractères flamand et 

wallon. Mesuré, tenace jusqu’à l’entêtement, conservateur du tradition, le Flamand apparaît différent du 

Wallon qui fait un peu figure de méridional du nord. Comme la législation nouvelle tend à ne placer en terre 

flamande que des fonctionnaires et juges qui y sont nés, il peut ne pas paraître trop hardi d’expliquer le 

caractère traditionnaliste, exégétique des arrêts de la Cour de Gand, par ces tendances de la mentalité 

flamande, tandis que l’interprétation hardie, osée, aventureuse même parfois, de la Cour de Liège refléterait 

le tempérament wallon. Sans doute faut-il aussi tenir compte de l’influence de Laurent, encore vivante à 

Gand; sans doute aussi, la nature même des affaires litigieuses (commerciales et agricoles à Gand, 

industrielles à Liège), contribue à donner une couleur différente à l’activité de l’une et l’autre Cour, car 

toutes ces idées permettent de mieux expliquer cette opposition curieuse, connue en Belgique, où la Cour de 

Gand apparaît comme une interprète plus fidèle du droit, aux arrêts mieux rédigés, à l’autorité plus grande.” 

P. DURAND, Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Parijs, Sirey, 1933, 239-

240.  
2324 Zie randnr. 197, voetnoot 1002. 
2325 Zie het antwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck op de parlementaire vraag van 

volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh: “Er is ook een verschil [in het Hof van Cassatie tussen 

de Nederlandstalige en Franstalige secties] in werkprocessen en werkmethoden, dat historisch gegroeid is uit 

de verschillende juridisch-culturele achtergronden.” Verslag van de Commissie voor de Justitie van 17 mei 

2011, Parl.St. Kamer 2010-2011, CRIV53COM321, 45. Cfr. Ivan Verougstraete: “De occasionele bijstand 

van de Franstalige collega’s is ook nuttig omdat men op die manier ‘aan de andere kant van de taalgrens’ 

voeling kan houden met onze manier van werken.” R. DE CORTE en F. VOETS, "Cassatievoorzitter 

Verougstraete over de vernieuwingen bij het Hof", De Juristenkrant 2002, afl. 50, (12) 13. 

Ook in het Franse Hof van Cassatie, dat een honderdtal raadsheren telt (en daarnaast nog versterkt wordt door 

een aanzienlijk aantal conseillers référendaires), bestaan er tussen de verschillende kamers verschillen in de 

werkwijzen. Y. CHARTIER, "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la Cour 

de cassation" in S. GUINCHARD en G. PLUYETTE (eds.), Le juge entre deux millénaires: mélanges offerts 

à Pierre Drai, Parijs, Dalloz, 2000, 271. 
2326 M. REGOUT, "Enkele recente ontwikkelingen in de cassatieprocedure in burgerlijke zaken" in HOF 

VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2016, 196. 
2327 Zie randnr. 197, voetnoot 1002. 
2328 Zie randnr. 287.  
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Het verdient daarom aanbeveling om vaker in taalgemengde kamers te zetelen, op 

voorwaarde dat alle raadsheren de taal van de rechtspleging voldoende machtig zijn.2329 

Voltallige zittingen zijn immers minder efficiënt op het vlak van de allocatie van 

personeelsmiddelen en kunnen leiden tot een log en omslachtig besluitvormingsproces 

wanneer tussen negen raadsheren een meerderheid moet worden gevonden. Telkens 

wanneer het zwaartepunt van een geschil gelegen is in een federale norm, zou een 

gemengde kamer moeten oordelen.2330 Is een deelstatelijke norm in het gedrang, dan 

kunnen alleen magistraten van die taalrol zitting nemen.2331 Taalgemengde kamers moeten 

de bestaande cultuurverschillen proberen te overstijgen, om zo te beletten dat een 

communautaire cassatierechtspraak zijn intrede doet, met alle schadelijke gevolgen van 

dien.2332  

8.4.5.2 Brede instroom 

547. Om tot raadsheer in het Hof van Cassatie benoemd te worden, is het vereist dat de 

kandidaat minstens vijftien jaar juridische functies bekleed heeft, waarvan de laatste tien 

jaar als lid van de zittende of staande magistratuur (artikel 254, §3 Ger.W.).2333 Deze 

voorwaarde cementeert een lineaire carrière die zich hoofdzakelijk binnen de magistratuur 

afspeelt. Alle raadsheren hebben daardoor een min of meer gelijklopende voorgeschiedenis 

als magistraat. Een diversifiëring op dit vlak zou bijdragen tot een kwaliteitsvollere 

rechtsvorming. Alhoewel het belangrijk is dat een meerderheid van de raadsheren ervaring 

heeft als feitenrechter, net omdat het Hof een wettigheidstoezicht uitoefent op het werk van 

de hoven en rechtbanken, kan een monocultuur in het aanwervingsbeleid leiden tot een 

verschraling van inzichten. In diversiteit ligt rijkdom verscholen. Het moet daarom 

mogelijk zijn om raadsheren te benoemen met een achtergrond in de advocatuur, de 

bedrijfswereld (als bedrijfsjurist) of de universiteit. 2334 Voor kandidaten moet, eerder dan 

hun achtergrond, in de eerste plaats vooropstaan dat het uitstekende juristen zijn met een 

onberispelijke staat van dienst, die de kwaliteiten van een goede magistraat in zich dragen. 

Die verscheidenheid leidt tot nieuwe inzichten en geeft andere ervaringen een plaats binnen 

                                                 
2329 Het gebeurt in de praktijk al dat raadsheren van de ene sectie zitting nemen in zaken die tot de andere 

sectie behoren. 
2330 I. VEROUGSTRAETE, "Cassatie: vereenvoudiging, gezag en democratie" in C. PARMENTIER et al. 

(eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 211, voetnoot 7.  
2331 R. DE CORTE en F. VOETS, "Cassatievoorzitter Verougstraete over de vernieuwingen bij het Hof", De 

Juristenkrant 2002, afl. 50, (12) 13. 
2332 In Nederland wordt divergentie binnen een kamer voorkomen doordat een zaak soms door alle leden van 

de kamer wordt bediscussieerd. Alleen die raadsheren die zitting hebben in een zaak hebben stemrecht, maar 

de andere leden van de kamer (de zogenaamde reservisten) kunnen zich over de zaak uitspreken. Die 

werkwijze dient ertoe de rechtseenheid te bewaken: “De rol van deze reservisten beperkt zich tot 

rechtskundige inbreng in het belang van de rechtseenheid. Die deelname van reservisten is nodig om 

consistentie van cassatierechtspraak te waarborgen.” Hoge Raad (NL) 21 december 2018, 

ECLI:NL:HR:2018:2397, www.rechtspraak.nl, r.o. 2.3.1. Dit systeem ligt evenwel onder vuur (zie de 

beslissing van 21 december 2018, waarin alle leden van de strafkamer gewraakt werden), maar de Hoge Raad 

houdt eraan vast. Zie P. BOVEND'EERT, Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Deventer, 

Kluwer, 2013, 85-86; F. BAKELS, "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in R. DE 

GRAAFF et al. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 43-44; W. ASSER, 

Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 11-12, 115-116. 
2333 Dezelfde voorwaarden gelden voor de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Zie artikel 258, §3 

Ger.W. 
2334 Cfr. W. VAN GERVEN, "Creatieve rechtspraak", Rechtskundig Weekblad 1997-98, (209) 222. 
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het hoogste rechtscollege, en verschaft op die manier een bredere (juridisch-

)maatschappelijke basis aan zijn rechtsvorming. Zulke brede instroom bestaat in de Hoge 

Raad, waar er gestreefd wordt om uit alle juridische middens te rekruteren, zij het 

hoofdzakelijk binnen de rechterlijke macht.2335 Ook in Frankrijk is het mogelijk om buiten 

de rechterlijke macht te rekruteren.2336 Die praktijk wordt ginds positief geëvalueerd.  

8.5 Besluit 

548. De voorgestelde hervormingen moeten het Hof van Cassatie bevestigen in zijn 

prominente rol in het Belgische juridische landschap. Het Hof moet zijn rechtsvormende 

rol uitdragen en niet langer, bewust dan wel onbewust, minimaliseren door het als een 

bijproduct van zijn rechtspraak te behandelen.2337 Een transparantere motivering en de 

uitbouw van nieuwe instrumenten van rechtsvorming moeten daartoe bijdragen. Het Hof 

moet als rechtsvormer een actieve houding aannemen. Een breed maatschappelijk 

onderzoek door de advocaat-generaal, eventueel versterkt door de tussenkomst van amici 

curiae, moet het Hof de nodige ruggensteun geven om aan rechtsvorming te doen. 

Organisatorische wijzigingen kunnen de interne coherentie versterken. Nieuw bloed uit 

andere geledingen van de juridische maatschappij kan nieuwe ideeën injecteren.  

De communicatielijnen tussen het cassatiehof en de bodemrechters moeten versterkt 

worden. Via een uitgekiende communicatiestrategie kunnen de belangrijkste arresten snel 

                                                 
2335 M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 24-26; W. ASSER, Civiele 

cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 8; M. FETERIS, De kleine Hoge Raad voor Dummies, Amersfoort, 

BBNC, 2018, 99. 

Deze verscheidenheid in achtergronden zet zich door in de carrière na de benoeming tot raadsheer in de Hoge 

Raad. Coen Drion keerde na een vijf jaar als raadsheer terug naar de advocatuur. Floris Bakels koos ervoor 

om de laatste twee jaar voor zijn emeritaat te zetelen in een eerstelijnsrechtbank. Marc Loth keerde na enkele 

jaren in de Hoge Raad terug naar de universiteit. Deze voorbeelden blijven evenwel uitzonderingen. In het 

Belgische cassatiehof is dergelijk verloop bijzonder zeldzaam. 
2336 Professoren met meer dan tien jaar ervaring of cassatieadvocaten met meer dan twintig jaar ervaring 

kunnen benoemd worden tot raadsheer of advocaat-generaal. Daarnaast kunnen ook personen, die niet per se 

jurist hoeven te zijn, die meer dan twintig jaar professionele ervaring hebben, benoemd worden tot raadsheer 

of advocaat-generaal in buitengewone dienst voor een termijn van maximaal tien jaar. Zie artikelen 40, 40-1 

en 40-2 van de ordonnantie nr. 58-1270 van 22 december 1958 portant loi organique relative au statut de la 

magistrature, JORF 23 december 1958. Zie ook J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Parijs, 

Dalloz, 2015, 34. 

Yves Chartier beoordeelt de symbiose tussen de raadsheren met een academische en een gerechtelijke 

achtergrond positief: “La présence d’anciens membres de l’Université […] est un vieille et précieuse tradition 

qui fait honneur à ceux qui sont appelés, en même temps qu’elle enrichit le débat en permettant de confronter 

des points de vue, l’approche d’un théoricien du droit et celle d’un ancien juge du fond étant par hypothèse 

différentes.” Y. CHARTIER, La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 13. 
2337 Cfr. Beryl Levy: “The traditional theory fudges together what are really two different functions of an 

appellate court. One function is to decide the instant case; another is to lay down a rule which may afford 

some guidance in the future. If we regard the rulemaking as the primary, if not exclusive, function of the 

appellate court, then woe to the litigant and his vain hopes for justice in his particular and individual plight. 

If we regard the rulemaking as a by-product of the adjudication, then that by-product is nothing less than the 

development of decisional doctrine in the common law or in the interpretation of a statute. To recognize 

clearly that these two functions are separable would itself be a huge clarification. We would then be in a 

position to begin--explicitly, analytically, systematically-to develop one set of operating techniques for 

adjudication and another set for lawmaking. But as long as we continue to treat this double function as though 

it were a Siamese twin, we perpetuate the inherited confusion and becloud every effort to contribute to the 

technology of judicial lawmaking as a consciously undertaken and responsible discipline, subject to criticism 

(including judicial self-criticism) addressed to the real grounds of the decision.” B. LEVY, "Realist 

Jurisprudence and Prospective Overruling", University of Pennsylvania Law Review 1960, (1) 3. 
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ter kennis worden gebracht van de juridische gemeenschap. Feitenrechters kunnen via een 

prejudiciële vraag terugkoppelen naar de cassatierechter, andere stakeholders via een 

verzoek tot cassatie in het belang van de wet. De institutionalisering van de bestaande 

informele contacten en de organisatie van periodiek overleg moeten deze dialoog 

versterken. 

Voor enkele van deze hervormingen zijn geen wetswijzigingen vereist. Het Hof is zelf 

meester van zijn motiveringsstijl en kiest op welke manier het zijn arresten publiceert. 

Andere voorstellen noodzaken wel een aanpassing van het wetgevend kader, maar die 

wijzigingen zijn in omvang miniem. Bovendien kan er in belangrijke mate gesteund worden 

op de Franse en Nederlandse voorbeelden.  

De Amerikaanse rechtsfilosoof Lon Fuller identificeerde in zijn magnum opus, The 

morality of law, acht principes waaraan regelgevende normen moeten voldoen. Zes ervan 

zijn relevant voor de rechtsvorming door het Hof van Cassatie: rechtsregels moeten een 

algemeen karakter hebben, afdoende bekendgemaakt zijn, mogen geen terugwerkende 

kracht hebben, moeten duidelijk geformuleerd zijn, moeten onderling consistent zijn en 

moeten duurzaam zijn.2338 Het Hof moet, om de terminologie van Fuller te blijven 

gebruiken, streven naar dit ideaalbeeld (“morality of aspiration”). De voorgestelde 

hervormingen kunnen op verschillende manieren daartoe bijdragen. Ze moeten leiden tot 

een transparantere rechtsvorming die sneller inspeelt op de noden van de praktijk. 

Duidelijkheid over de draagwijdte en betekenis van een cassatiearrest moet leiden tot meer 

rechtszekerheid en dus uiteindelijk tot minder procedures.  

   

                                                 
2338 L. FULLER, The morality of law, New Haven, Yale University Press, 1969. De overige twee zijn het 

verbod van regelgeving die het onmogelijke vereist en de toepassing van regels op een wijze die trouw blijft 

aan hun prima facie betekenis.  
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TUSSENTIJDS BESLUIT 
 

549. De vergelijking met de cassatieprocedures in de belangrijkste buurlanden leert dat het 

Belgische Hof van Cassatie op verschillende vlakken een update verdient met het oog op 

het versterken van zijn rechtsvormende kerntaak.  

Veel van die hervormingen zijn reeds in de kiem aanwezig in het Belgische cassatiehof,2339 

wat niet verbaast gelet op de historische verwevenheid met zijn Franse en in mindere mate 

met zijn Nederlandse evenknie. De hervormingen die de laatste decennia plaatsvonden in 

de Hoge Raad en recenter in de Cour de cassation zijn een haalbaar referentiepunt waarop 

een hervorming van het Belgische cassatiehof zich kan enten.2340 België kan profiteren van 

de experimenten van zijn buurlanden en, in het licht van de positieve evaluaties ervan, met 

vertrouwen gelijkaardige hervormingen aanvatten. Gelet op de gedeelde rechtscultuur en -

traditie, zijn die voorbeelden geen Fremdkörper maar bewezen oplossingen voor 

vergelijkbare problemen. Ze houden een update in van een Windows 7 naar een Windows 

10 besturingssysteem en geen overschakeling van een Windows naar een Linux 

besturingsprogramma. 

Het valt op dat de Hoge Raad in vergelijking met de Cour de cassation en het Hof van 

Cassatie in de motivering van zijn beslissingen vaker en uitdrukkelijk teruggrijpt naar 

overwegingen ten overvloede. Daarnaast maakt hij ook frequenter gebruik van de 

cassatieprocedure in het belang van de wet en van zijn prejudiciële bevoegdheid. Het zou 

net in de lijn der verwachtingen liggen dat een hoger gebruik van de ene methode van 

rechtsvorming leidt tot een lager gebruik van de andere.2341 Is er dan in Nederland veel 

meer nood aan rechterlijke rechtsvorming dan in Frankrijk en België? Is de Hoge Raad veel 

“activistischer” dan zijn meer bedeesde Belgische en Franse pendanten? Het antwoord is 

wellicht te vinden in de ruimere aandacht voor en het groter zelfbewustzijn omtrent de 

rechtsvormende taak bij de Hoge Raad aanwezig is. De voorgestelde hervormingen willen 

hieraan tegemoet komen door de rechtsvorming door de Belgische cassatierechter een 

impuls te geven. 

 

                                                 
2339 Sommige van de voorstellen, zoals een algemene prejudiciële bevoegdheid en zetelen in taalgemengde 

kaders, werden reeds door het Hof overwogen. Zie B. DECONINCK, A. FETTWEIS, S. LIERMAN en M. 

REGOUT, “Een nieuwe wind doorheen de cassatieprocedure” in A. BOSSUYT, B. DECONINCK, E. 

DIRIX, A. FETTWEIS en E. FORRIER (eds.), Liber spei et amicitae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 

2011, 173. 
2340 Dat bewijzen de voorstellen van procureur-generaal Dirk Thijs, die in hoofdzaak gebaseerd zijn op de 

cassatieprocedures in Frankrijk en Nederland. D. THIJS, "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot 

modernisering van de cassatieprocedures in het licht van het proceseconomisch gebruik van middelen", 

Rechtskundig Weekblad 2016-17, (1043) 1043-1057. 
2341 Cfr. M. FETERIS, Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 476-477. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



427 

 

ALGEMEEN BESLUIT 
 

“Somewhere between worship of the past and exaltation  

of the present the path of safety will be found.”2342  

 

550. Het Hof van Cassatie is een lichtbaken in het Belgische rechtsbestel. Zijn rechtspraak 

verduidelijkt de wet, brengt eenheid in de rechtstoepassing en vormt het recht. De 

bodemrechters erkennen die rol. In samenspraak met het cassatiehof bouwen ze samen aan 

een coherent, stabiel en gezaghebbend rechtssysteem waarin cassatierechtspraak feitelijke 

kracht van wet heeft. De rechtsvorming van het cassatiehof is in wezen het product van de 

gehele rechterlijke macht. Inhoudelijk wordt ze geïnspireerd door de vernieuwingen van de 

feitenrechter, en om ingang te vinden in de praktijk is een cassatieleerstuk aangewezen op 

de navolging door de hoven en rechtbanken. 

Die rechtsvormende rol behoorde niet tot zijn initiële bevoegdheidsomschrijving, maar het 

cassatie-instituut is erin geslaagd zich aan te passen aan de gewijzigde maatschappelijke 

context, zonder daarbij uiterlijk veel van zijn tradities of werkmethoden prijs te geven. 

Onder de motorkap draait dus een motor die eigentijdser en performanter is dan het 

koetswerk zou doen vermoeden. De rechtsvormende opdracht van het cassatiehof vult de 

rechtsvorming door de wetgever aan. De wetgever bepaalt de hoofdlijnen, maar daarbinnen 

kleurt de cassatierechter relatief autonoom. Die autonomie wordt versterkt door de 

internationalisering van het recht. Die geeft op zijn beurt soms aanleiding tot 

bevoegdheidsconflicten met andere (supranationale) rechtsvormers.  

551. In de motivering van zijn beslissingen houdt het Hof de schijn op van een heteronome 

rechtsvinding en motivering. Die zienswijze houdt een ontkenning in van de eigen 

rechtsvormende taak. Die motiveringsstijl biedt onvoldoende inzicht in de redenen die een 

beslissing schragen, wat de rechtsvorming door het Hof onvoldoende doeltreffend maakt. 

De rechtsvorming van het cassatiehof is daarnaast niet altijd doelmatig, omdat het Hof 

teveel afhankelijk is van het initiatief van een procespartij. Het beschikt, in vergelijking 

met zijn Franse en Nederlandse pendanten, over minder mogelijkheden om aan de 

beperkingen van het reguliere cassatieberoep te ontsnappen. Bovendien vermijdt het Hof 

vaak overwegingen ten overvloede, waardoor het zelfs binnen een regulier cassatieberoep 

niet alle mogelijkheden benut om doelmatig recht te vormen. De beantwoording van de 

onderzoeksvragen leidt dan ook tot een bevestigend antwoord op de onderzoekshypothese: 

het cassatiehof is een rechtsvormer, maar die rechtsvorming geschiedt niet even doelmatig 

en doeltreffend als mogelijk is binnen de noodzakelijke beperkingen van die bevoegdheid 

tot een juridische casus. De contradictie tussen theorie en praktijk die het Hof bestendigt, 

belemmert zijn rechtsvormende opdracht. 

552. De vergelijking met de wijze van rechtsvorming in de Nederlandse Hoge Raad en de 

Franse Cour de cassation reikt oplossingen aan om hieraan te verhelpen. Die studie leert 

                                                 
2342 B. CARDOZO, The Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale University Press, 1977, 160. 
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dat onze buurlanden hun cassatieprocedure een nieuw koetswerk gaven dat het bestaande 

motorvermogen beter benut en het geheel performanter maakt. De cassatierechters namen 

daartoe zelf het initiatief. Een gelijkaardige (r)evolutie dringt zich op in België. De in het 

achtste hoofdstuk geformuleerde hervormingsvoorstellen willen het pad effenen naar een 

doeltreffendere en doelmatigere rechtsvorming door het Belgische Hof van Cassatie, via 

een transparantere motiveringsstijl en een verruiming van de mogelijkheden tot 

rechtsvorming. 

De hervormingsvoorstellen, gebaseerd op de Nederlandse en Franse cassatieprocedure, 

bewezen reeds hun nut in onze buurlanden. Een gelijkaardige rechtscultuur en een 

historische verwantschap pleiten voor het volgen van deze buitenlandse voorbeelden. De 

context waarin deze onderscheiden cassatieprocedures ingebed zijn, verschilt evenwel. In 

de eerste plaats vormt de linguïstische dualiteit een handicap voor het cassatiehof, die de 

Hoge Raad en de Cour de cassation onbekend is. De bestaande cultuurverschillen creëren 

een hoger risico op interne divergentie. De tweetaligheid brengt ook inefficiënties en 

bijkomende kosten met zich mee: de dienst Overeenstemming der Teksten van het Hof telt 

liefst tien personeelsleden.2343 Het taalregime is evenwel een fait accompli waar geen 

enkele Belgische instelling omheen kan. Het zetelen in gemengde kamers kan de bestaande 

risico’s en nadelen deels mitigeren. Meer nog, het kan ervoor zorgen dat we de vruchten 

plukken van die diversiteit en er niet alleen de nadelen van ondervinden. De twee bestaande 

rechtsculturen kunnen op die manier in het Hof van Cassatie samensmelten. 

Een belangrijker verschil is te vinden in de omkadering waarin het Hof functioneert. Het 

verschil in wetenschappelijk ondersteuning tussen de Hoge Raad en het Hof van Cassatie 

is frappant. Er werd al vaak gewezen op het ontoereikende aantal referendarissen.2344 

Zolang er op dit vlak geen substantiële verhoging komt, zijn enkele van de voorgestelde 

hervormingen moeilijk realiseerbaar.  

553. Het Hof van Cassatie wordt vaak stiefmoederlijk behandeld door de politiek.2345 In 

welke mate is dit (deels) te wijten aan het Hof zelf? Door zijn rechtsvormende rol meer te 

veruitwendigen en in zijn arresten bv. rechtstreeks te communiceren met de wetgever over 

de grenzen van zijn rechtsvormende taak, treedt het cassatiehof meer op de (politieke) 

voorgrond. Mits goed gemotiveerde beslissingen,2346 zal de wetgever de bijdrage van deze 

instelling aan de instandhouding van de rechtsstaat misschien beter naar waarde schatten. 

                                                 
2343 HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 233. 
2344 R. DE CORTE, "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in C. PARMENTIER et al. (eds.), Hof van 

Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 162-163; L. HUYBRECHTS, "De werkwijze 

van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten denken" in F. DERUYCK et al. (eds.), Amicus curiae: liber 

amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 224; D. THIJS, "Het Gerechtelijk Wetboek: 

Procesrecht, Organisatierecht en nu ook Beleidsrecht van de Rechterlijke Orde. Over een beheersmodel 

aangepast aan de specificiteit en de kleinschaligheid van het Hof van Cassatie" in J. DE CODT et al. (eds.), 

50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, Larcier, 2018, 

303-304.  
2345 Zo beschikken het Grondwettelijk Hof en de Raad van State verhoudingsgewijs voor aanzienlijk meer 

referendarissen. Het Grondwettelijk Hof telt bv. zeventien referendarissen voor twaalf rechters. Zie 

www.const-court.be/. Zie voor een vergelijkende studie T. ERNIQUIN en M. DE TEMMERMAN, "Les 

référendaires attachés aux juridictions supérieures ", Journal des Tribunaux 2003, (717) 720-729. 
2346 Cfr. de politieke reacties op het arrest van 12 juni 2015. Zie randnr. 268. 
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Bovendien speelt hier wellicht een hefboomeffect: hoe meer het Hof openlijk aan 

rechtsvorming doet, hoe belangrijker zijn rechtsvormende rol zal worden.  

554. De hervormingsvoorstellen kozen bewust niet voor rechtsvorming ten koste van 

rechtsbescherming. Het zijn relatief beperkte en haalbare2347 wijzigingen die passen in het 

bestaande cassatiesysteem en de rechtsvorming op korte termijn doeltreffender en 

doelmatiger kunnen maken. Een bredere motivering, een prejudiciële procedure en een 

meer directe communicatie met het doelpubliek, kunnen het wordingsproces van 

rechtsvorming versnellen en de kennis van de (evolutie van de) cassatierechtspraak 

verhogen. Dit zou het aantal cassatieberoepen wellicht positief beïnvloeden.2348 Tenzij het 

aantal cassatieberoepen in de toekomst een substantiële terugval kent, lijkt het evenwel 

waarschijnlijk dat die keuze tussen rechtsvorming en rechtsbescherming zich op 

middellange termijn zal opdringen. De introductie van selectiemechanismen die verder 

gaan dan de filter gevormd door de cassatiebalie,2349 lijkt dan het antwoord te zijn.2350 

Voorbeelden kunnen gevonden worden in het Duitse Revision-systeem, dat de toegang tot 

de hoogste rechter beperkt2351 of in de Franse voorstellen om de rechtsbeschermingstaak in 

belangrijke mate toe te vertrouwen aan de hoven van beroep.2352  

                                                 
2347 De kracht van de traditie mag evenwel niet onderschat worden, niet in het minst binnen de muren van het 

Hof van Cassatie. “Le poids des habitudes est considérable”, schreef Robert Lindon over het Franse 

cassatiehof. R. LINDON, "La motivation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 1975, 

(nr. 2681) V, c. 
2348 Cfr. A. TOUFFAIT en A. TUNC, "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment 

celles de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, (487) 505-506. 
2349 Alhoewel geen institutionele toegangsfilter, vormt in civiele zaken de verplichte bijstand van een 

cassatieadvocaat een belangrijke filter op de cassatieberoepen en, wellicht nog belangrijker, een 

kwaliteitswaarborg. Zie J. LAENENS, "De advocaten bij het Hof van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 

2002-03, (1118) 1118. Deze advocaten vervullen die rol al sinds het ontstaan van het Belgische cassatiehof. 

Cfr. P. SANFOURCHE-LAPORTE, "De l’application au recours en cassation du principe: les Belges sont 

égaux devant la loi", La Belgique Judiciaire 1849, (657) 658. 
2350 In dezelfde zin E. KRINGS, "Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", Rechtskundig Weekblad 1987-

88, (169) 186. Zie ook E. KRINGS, "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming 

(eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (313) 314; R. SOETAERT, "Installatie van de heer Robert 

Soetaert als eerste voorzitter van het Hof van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 1990-91, (325) 326. 

Zie ook A. TOUFFAIT en A. TUNC, "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment 

celles de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, (487) 506.  
2351 Zie T. DOMEJ, "What is an important case? Admissability of appeals to the Supreme Courts in the 

German-speaking jurisdictions" in A. UZELAC en C. VAN RHEE (eds.), Nobody's Perfect. Comparative 

Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters, Antwerpen, 

Intersentia, 2014, 277-289; T. DOMEJ, "Squaring the Circle: Individual Rights and the General Interest 

before the Supreme Courts of the German-speaking Countries" in C. VAN RHEE en Y. FU (eds.), Supreme 

Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 2017, 131-148. 

In het Duitse Revision systeem kan de appelrechter de in het ongelijk gestelde partij verlof verlenen om zich 

tot het Bundesgerichtshof te wenden (Zulassungsrevision). Hij is daartoe verplicht wanneer het een 

principiële kwestie betreft of wanneer de zaak voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling belang 

vertoont. Indien de appelrechter weigert verlof te verlenen, kan de in het ongelijk gestelde partij tegen die 

beslissing beroep aantekenen bij het Bundesgerichtshof (Nichtzulassungsbeschwerde). De revisierechter 

oordeelt enkel over rechtsvragen. 
2352 Zie randnr. 77. Cfr. B. DECONINCK en P. TAELMAN, "Rechtsmiddelen moeten efficiënter!", 

Tijdschrift voor Privaatrecht 2012, (617) 640-641; ADVIESCOMMISSIE BURGERLIJK PROCESRECHT, 

"Suggesties voor de aanpassing van de wetgeving inzake de behandeling en berechting van burgerlijke zaken 

en de rechtsmiddelen, met het oog op de modernisering, vereenvoudiging en bespoediging van het burgerlijk 

geding", Ius & Actores 2017, (59) 81-88.  



430 

 

555. De sleutel voor elke hervorming van de cassatieprocedure, groot of klein, ligt in de 

handen van het Hof van Cassatie. Gezien de hoge kwaliteit van zijn magistraten, is dat een 

hoopgevende en bemoedigende gedachte om mee af te sluiten. 

  



431 

 

EPILOOG 
De finale inhoud van dit proefschrift verschilt grondig van wat ik vier jaar geleden voor 

ogen had. De initiële bedoeling was om de zwaartekrachtwerking van de 

cassatierechtspraak na te gaan, door feitenrechtspraak te analyseren op zoek naar 

(impliciete) verwijzingen naar cassatiearresten. Dit zou kunnen uitwijzen of er op dat vlak 

verschillen bestaan naargelang de plaats van de verwijzende rechter in de gerechtelijke 

piramide, zijn geografische locatie en de rechtstak waarin hij actief is. Die analyse zou 

aansluiten bij een internationale tendens van empirisch onderzoek naar verwijzingen.2353 

Om verschillende redenen ben ik er niet in geslaagd dit onderzoek uit te voeren. De 

belangrijkste oorzaak ligt in de moeilijkheden die ik ondervond om data te verkrijgen. 

Uitgeverij Kluwer was bereid om mee te werken en maakte meer dan 17.000 gepubliceerde 

vonnissen en arresten over, jammer genoeg in een formaat dat de facto niet analyseerbaar 

was. Uitgeverij Larcier weigerde zijn medewerking. De zoektocht naar ongepubliceerde 

rechtspraak werd, met een goedkeuring van de Privacycommissie in de hand, aangevat in 

het hof van beroep te Antwerpen, dat als laboratorium van de digitalisering van Justitie en 

ontwikkelaar van VAJA zijn recente rechtspraak beschikbaar had in elektronisch formaat. 

Onderhandelingen verliepen moeizaam. Het duurde meer dan twee en een half jaar na mijn 

initiële verzoek vooraleer ik data verkreeg. In het kader van een doctoraat dat binnen een 

termijn van vier jaar zijn besluit moet krijgen, is zo’n vertraging onwenselijk. Wil 

empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek in België vaste voet aan de grond krijgen, dan 

moet de toegang tot ongepubliceerde rechtspraak gefaciliteerd worden. 

Bovendien speelt rechtswetenschappelijk onderzoek zich af op een eiland: de doctorandus 

houdt zich met zijn eigen onderzoek bezig, dat zelden raakpunten heeft met het onderzoek 

van naaste collega’s. Grote onderzoeksgroepen, waarin het individueel onderzoek van 

doctorandi binnen een ruimer en allesomvattend geheel past, zijn de norm in de exacte 

wetenschappen maar een zeldzaamheid in de rechtswetenschap. Er zijn op die manier 

weinig tot geen mogelijkheden voor een individuele doctorandus om bv. beroep te doen op 

computerprogrammeurs, die binnen zo’n groter geheel wel hun plaats kunnen krijgen. Door 

de afwezigheid van dergelijke institutionele steun en dus de noodzaak om zelf op zoek te 

gaan naar specialisten die in hun vrije tijd willen meewerken, werden mijn oorspronkelijke 

plannen nooit meer dan een uitgewerkte onderzoekshypothese. 

Het staat niet netjes om tekortkomingen enkel in externe factoren te zoeken. De diepere 

oorzaak – le vice le plus profond, zoals ze bij het Hof zeggen – ligt meestal in de eigen 

persoon: in dit geval een naïeve veronderstelling dat ongepubliceerde rechtspraak op 

eenvoudig verzoek verkrijgbaar zou zijn en een schromelijke onderkenning van de 

noodzaak om mezelf de kunst van het programmeren eigen te maken. Maar, zoals Ovidius 

wist, de nederlaag te lijden is niet zo schandelijk als het schoon is de strijd te hebben 

gewaagd (Metamorfosen 9:5). Het is mijn ambitie om deze misschien naïeve droom in de 

komende jaren alsnog te realiseren. 

                                                 
2353 Zie (beknopt) M. VAN DER HAEGEN, "Building a Legal Citation Network: the Influence of the Court 

of Cassation on the Lower Judiciary", Utrecht Law Review 2017, (65) 67-68. 



 

 

  



433 

 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. RECHTSLEER 
 

ABRAHAM, K., "Three Fallacies of Interpretation: A Comment on Precedent and Judicial 

Decision", Arizona Law Review 1981, 771-783. 

ADAMS, M., "Een rechtstheoretische glosse bij artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek" 

(noot onder Rb. Hasselt 10 november 1994), Rechtskundig Weekblad 1994-95, 1087-1089. 

ADAMS, M., "Law is as I've told you before. Over de zwaartekrachtwerking van 

rechterlijke uitspraken in België", Tijdschrift voor Privaatrecht 1997, 1329-1397. 

ADAMS, M., "Waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten: is precedentwerking verenigbaar 

met ons positieve recht?" in STORME, M. (ed.), Liber amicorum Tijdschrift voor 

Privaatrecht en Marcel Storme, Gent, Story-Scientia, 2004, 13-27. 

ADAMS, M., "Structuur, praktijk en theorie van rechtsvergelijkend onderzoek", Tijdschrift 

voor Privaatrecht 2018, 889-967. 

ADAMS, M. en BROEREN, D., "Rechterlijke argumentatie en transparantie: een 

rechtsvergelijkende exercitie" in BROEDERS, D., PRINS, C., GRIFFIOEN, H., 

JONKERS, P., BOKHORST, M. en SAX, M. (eds.), Speelruimte voor transparantere 

rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 167-206. 

ADAMS, M. en TANGHE, F., "Legitimacy and democracy through adjudication: 

comparative reflections on the argumentative practice of the French and Belgian Cour de 

cassation" in HULS, N., ADAMS, M. en BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest 

Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 197-222. 

ADVIESCOMMISSIE BURGERLIJK PROCESRECHT, "Suggesties voor de aanpassing 

van de wetgeving inzake de behandeling en berechting van burgerlijke zaken en de 

rechtsmiddelen, met het oog op de modernisering, vereenvoudiging en bespoediging van 

het burgerlijk geding", Ius & Actores 2017, 59-135. 

ALEN, A., CLEMENT, J., CLOOTS, E., DALLE, B., DE LANGE, E., FEYEN, S., 

GÉRARD, P., HALJAN, D., MAES, E., PAS, W., PEETERS, P., PEETERS, S., VAN 

GEYT, K., VERMEIRE, L. en VERRIJDT, W., International Encyclopaedia of 

Constitutional Law: Belgium, Mechelen, Kluwer, 2013. 

ANCEL, M., "Réflexions sur l’étude comparative des Cours suprêmes et le recours en 

Cassation", Annales de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris 1938, afl. III, 

285-302. 

ANCEL, M., "Une opinion dissidente" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. 

La création de droit jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 1-5. 

ANTOINE, M., "Le mémoire de Gilbert de Voisins sur les cassations. Un épisode des 

querelles entre Louis XV et les Parlements (1767)", Revue historique de droit français et 

étranger 1958, 1-33. 



434 

 

ANTOKOLSKAIA, M., "Opkomst van empirical legal studies: een vloek, een zegen, of 

allebei?", Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, 423-432. 

ARABEYRE, P., Dictionnaire historique des juristes français (XIIe - XXe siècle), Parijs, 

PUF, 2015, 1071 p. 

ASSER, W., "Het geheim van de raadkamer en de vrijheid van publicatie", Nederlands 

Juristenblad 2006, 691-695. 

ASSER, W., "Cassatie in civiele zaken (Nederlands recht)" in VERENIGING VOOR DE 

VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN NEDERLAND (ed.), 

Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag, BJU, 2007, 183-

230. 

ASSER, W., "Rechtsvorming door de Hoge Raad: enkele inleidende opmerkingen" in 

KEUKENS, W. en VAN DEN NIEUWENHIJZEN, M. (eds.), Raad & Daad: over de 

rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 9-29. 

ASSER, W., "De Nederlandse Hoge Raad: ruim baan voor de kerntaken door selectie aan 

de poort" in BOSSUYT, A., DECONINCK, B., DIRIX, E., FETTWEIS, A. en FORRIER, 

E. (eds.), Liber spei et amicitae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 37-46. 

ASSER, W., "Van selectie achter de poort naar selectie aan de poort" in HOL, A., GIESEN, 

I. en KIRSTEN, F. (eds.), De Hoge Raad in 2025, Den Haag, BJU, 2011, 71-92. 

ASSER, W., "Rechtspreken en recht vormen", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013, 

107-108. 

ASSER, W., Civiele cassatie, Nijmegen, Ars Aequi, 2018, 151 p. 

ASSER, W., GROEN, H. en VRANKEN, J., Een nieuwe balans. Interimrapport 

Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, BJU, 2003, 306 

p. 

ASSER, W., GROEN, H. en VRANKEN, J., Uitgebalanceerd. Eindrapport Fundamentele 

herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag, BJU, 2006, 219 p. 

AUBERT, J.-L., "De quelques risques d’une image troublée de la jurisprudence de la Cour 

de cassation" in GUINCHARD, S. en PLUYETTE, G. (eds.), Le juge entre deux 

millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, Parijs, Dalloz, 2000, 7-14. 

AUBERT, J.-L., "Faut-il « moduler » dans le temps les revirements de jurisprudence? J’en 

doute!", Revue trimestrielle de droit civil 2005, 300-303. 

AUBRY, C. en RAU, C., Cours de droit civil français, I, Parijs, LGDJ, 1869, 654 p. 

AUVRAY, F. en RONSIJN, K., "Het verlies van een kans en het beschikkingsbeginsel" 

(noot onder Cass. 14 december 2017), Rechtskundig Weekblad 2018-19, 587-591. 

BAERT, G., "Prof. François Laurent een eeuw later (1810-1887-1987)", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 1990, 37-151. 



435 

 

BAKELS, F., "Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge Raad" in DE 

GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE KLUIVER, C. en SAMADI, M. (eds.), Rechtsvorming 

door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 41-49. 

BANCAUD, A., "Considérations sur une ‘pieuse hypocrisie’: la forme des arrêts de la Cour 

de cassation", Droit et société 1987, 373-387. 

BARAK, A., "On society, law, and judging", Tulsa Law Review 2011, 297-318. 

BARENDRECHT, J., De Hoge Raad op de hei, Zwolle, Tjeenk Willink, 1998, 214 p. 

BARENDRECHT, J., "Door muren kijken. Suggesties voor hervorming van de civiele 

cassatiepraktijk", Nederlands Juristenblad 2002, 294-300. 

BARENDRECHT, J., "Wat als de civiele kamer van de Hoge Raad er niet meer zou zijn?", 

Ars Aequi 2005, 335-343. 

BARKHUYSEN, T. en SCHUURMANS, Y., "Een prejudiciële procedure in het 

bestuursrecht?", Ars Aequi 2013, 736-739. 

BARTH, T., "Perception and Acceptance of Supreme Court Decisions at the State and 

Local Level", Journal of Public Law 1968, 308-350. 

BAUDONCQ, F., "Voorziening in cassatie" in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer afl. 107-108, 2017, 11-281. 

BAUDRY-LACANTINERIE, G., Précis de droit civil, I, Parijs, Larose, 1911, 1047 p. 

BAUDRY-LACANTINERIE, G., Précis de droit civil, I, Parijs, Recueil Sirey, 1919, 947 

p. 

BAUM, L., "Lower-court Response to Supreme Court Decisions: Reconsidering a 

Negative Picture", The Justice System Journal 1977-78, 208-219. 

BAUM, L., "Responses of Federal District Judges to Court of Appeals Policies: An 

Exploration", The Western Political Quarterly 1980, 217-224. 

BAYART, A., "L'article 4 du Code civil et la mission de la Cour de cassation", Journal des 

Tribunaux 1956, 353-355. 

BEAUTHIER, R., "La lente conquête d'une suprématie: l'exemple de l'organe de cassation 

de l'ancien régime au XIXe siècle", Revue de droit de l'ULB 1999, 7-99. 

BECCARIA, C., Traité des délits et des peines, Lausanne, 1766, 242 p. 

BECKERS, D., "Inkomsten uit een Franse SCI: Cassatie steunt fiscus" (noot onder Cass. 

29 september 2016), Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017, 362-372. 

BELDA, J.-B., Apparence et réalité des discours de la Cour de cassation: Etude positive 

et critique d’un office en mutation, onuitg. doctoraatsthesis Université de Montpellier, 

2016, 576 p. 

BELL, J., BOYRON, S. en WHITTAKER, S., Principes of French Law, Oxford, OUP, 

2008, 543 p. 



436 

 

BELLET, P., "France. La Cour de cassation", Revue internationale de droit comparé 1978, 

193-215. 

BELLET, P., "Grandeur et servitudes de la Cour de cassation", Revue internationale de 

droit comparé 1980, 293-301. 

BELLET, P., TUNC, A. en TOUFFAIT, A., La cour judiciaire suprême: une enquête 

comparative, Parijs, Economica, 1978, 486 p. 

BELLOW, G., "Legal Services in Comparative Perspective", Maryland Journal of 

Contemporary Legal Issues 1994, 371-380. 

BELTJENS, G., Encyclopédie du droit civil belge. Première partie: code civil, I, Brussel, 

Bruylant, 1905, 668 p. 

BENTHAM, J., Theory of legislation, Londen, Trübner & Co., 1882, 472 p. 

BENTSEN, H., "Dissent, Legitimacy, and Public Support for Court Decisions: Evidence 

from a Survey-Based Experiment", Law & Society Review 2019, 588-610. 

BERGASSE, N., Rapport du comité de constitution sur l'organisation du pouvoir 

judiciaire, Parijs, Baudouin, 1789, 64 p. 

BIHAIN, L., "Responsabilités des dirigeants de sociétés à l'égard des tiers: pas d'immunité 

de principe en faveur des organes de sociétés", Journal des Tribunaux 2006, 421-427. 

BLACK, R., OWENS, R., WEDEKING, J. en WOHLFARTH, P., U.S. Supreme Court 

opinions and their audiences, Cambridge, CUP, 2016, 185 p. 

BLOCKX, F., "Het geheim van het beraad, het beroepsgeheim van de magistraat en het 

delen van informatie die onder het beroepsgeheim valt" (noot onder Cass. 13 maart 2012), 

Rechtskundig Weekblad 2012-13, 1257-1263. 

BLOCKX, F., "Wie is er bang van de grote boze AI?", De Juristenkrant 2018, afl. 372, 14. 

BLOCKX, I. en JANSSENS, E., "De saga van de buitencontractuele aansprakelijkheid van 

organen van een vennootschap" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Rechtspraak Antwerpen 

Brussel Gent 2005, 1552-1556. 

BOCKEN, H., "Daar gaan we weer…? Verfijners, verdwijners en het arrest van het Hof 

van Cassatie van 29 september 2006" in PINTENS, W., ALEN, A., DIRIX, E. en 

SENAEVE, P. (eds.), Vigilantibus ius scriptum. Feestbundel voor Hugo Vandenberghe, 

Brugge, die Keure, 2007, 43-59. 

BOLZE, A., "La norme jurisprudentielle et son revirement en droit privé", Revue de la 

Recherche Juridique 1997, 855-885. 

BONNEAU, T., "Brèves remarques sur la prétendue rétroactivité des arrêts de principe et 

des arrêts de revirement", Recueil Dalloz 1995, 24-26. 

BOOGAARD, G. en UZMAN, J., "Tussen Montesquieu en Judge Dredd: over rechter, 

politiek en rechtsvorming" in DE GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE KLUIVER, C. en 

SAMADI, M. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 63-

73. 



437 

 

BOONE, I., "De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres van de werkgever op de 

aansprakelijke", Rechtskundig Weekblad 2001-02, 217-233. 

BOONE, I., "Samenloop contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid verfijnd" 

(noot onder Cass. 29 september 2006), Nieuw Juridisch Weekblad 2006, 946-947. 

BORÉ, J., La cassation en matière civile, Parijs, Sirey, 1980, 1159 p. 

BORÉ, J. en BORÉ, L., La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2003, 723 p. 

BORÉ, J. en BORÉ, L., La cassation en matière civile, Parijs, Dalloz, 2015, 793 p. 

BORÉ, L., "Les deux fonctions des juridictions suprêmes", La Semaine Juridique 2018, 

43-48. 

BOSSUYT, A., "De in de gecoördineerde wet van 15 september 2006 tot bescherming van 

de economische mededinging voorziene prejudiciële vraag aan het Hof van Cassatie" in 

HOF VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2007, 213-228. 

BOSSUYT, A., "Belgisch en Europees Mededingingsrecht. Hulpmiddelen ter beschikking 

van magistraten", Nieuw Juridisch Weekblad 2013, 918-928. 

BOSSUYT, M., "Prejudiciële vragen voor het Grondwettelijk Hof" in TAELMAN, P. (ed.), 

Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Mechelen, Kluwer, 2016, 3-33. 

BOUCKAERT, B., De exegetische school: een kritische studie van de rechtsbronnen- en 

interpretatieleer bij de 19de eeuwse commentatoren van de Code civil, Antwerpen, Kluwer, 

1981, 527 p. 

BOUCKAERT, B., Hoe gemotiveerd is cassatie? Pleidooi voor een waarachtig 

precedentenhof en een hernieuwde motiveringscultuur, Antwerpen, Kluwer, 1997, 60 p. 

BOUCKAERT, B. en DE MOOR, B., Handleiding juridisch schrijven, Antwerpen, Maklu, 

2004, 146 p. 

BOULANGER, J., "Notations sur le pouvoir créateur de la jurisprudence civile", Revue 

trimestrielle de droit civil 1961, 417-441. 

BOULET-SANTEL, M., "La cassation sous l'Ancien Régime" in ASSOCIATION DES 

MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le 

Tribunal et la Cour de cassation 1790-1990, Paris, Litec, 1990, 1-24. 

BOULLART, S., "De oplossing van conflicten van attributie door het Hof van Cassatie" 

(noot onder Cass. 15 oktober 2009), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2013, 1178-

1185. 

BOULOUIS, J., "La fonction normative de la jurisprudence", Droit social 1989, 524-525. 

BOVEND'EERT, P., Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak, Deventer, Kluwer, 

2013, 390 p. 

BREEDVELD-DE VOOGD, C. en DEN HOLLANDER, W., "Het imagine-arrest en het 

voorstellingsvermogen van de Hoge Raad", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 

2016, 346-353. 



438 

 

BREMS, E., HERI, C. en VERDONCK, L., Hoofddeksels in de rechtszaal: een kwestie van 

respect voor de rechter of tolerantie door de rechter?, 20 p., 

biblio.ugent.be/publication/7196847. 

BRENNER, C., "Les différentes missions du juge de cassation" in DRAGO, G., 

FAUVARQUE-COSSON, B. en GORÉ, M. (eds.), L'accès au juge de cassation, Parijs, 

Société de législation comparée, 2015, 29-45. 

BREWAEYS, E., "Opendebatcultuur tussen Hof van Cassatie en Arbitragehof", De 

Juristenkrant 2005, afl. 103, 11. 

BREWAEYS, E., "Vonnis strafuitvoeringsrechtbank is openbaar", De Juristenkrant 2007, 

afl. 159, 9. 

BROECKX, K., "Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep: 

ambtshalve onderzoek van de materiële bevoegdheid verplicht" (noot onder Cass. 9 

december 2005), Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht 2006, 152-153. 

BROUWERS, S., "Over de ‘echte’ en de ‘niet echte’ dading" (noot onder Cass. 3 april 

2017), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2017, 1229-1231. 

BRUINSMA, F., "A socio-legal analysis of the legitimacy of highest courts" in HULS, N., 

ADAMS, M. en BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial 

Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 61-75. 

BRULOOT, F., "Vernietiging van een dading tot verdeling wegens benadeling" (noot 

onder Cass. 3 april 2017), Nieuw Juridisch Weekblad 2017, 653-654. 

BRUNNER, C., "België-Nederland, twee culturen", Tijdschrift voor Privaatrecht 1994, 1-

4. 

BUFFET, J., La saisine pour avis de la Cour de cassation. Exposé devant les premiers 

présidents de cour d'appel, onuitg., 2000, 9 p., 

www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/presentation_saisine_avis_8018/loin_ex

pose_36050.html. 

BURGELIN, J.-F., "La Cour de cassation en question", Recueil Dalloz 2001, 932. 

BUYSSE, C., "Inkomsten van Franse ‘SCI’: slaat Cassatie nieuwe weg in?", Fiscoloog 

2016, afl. 1494, 11. 

CADIET, L., "Introduction", La Semaine Juridique 2016, afl. 1-2 (supplement), 10-15. 

CADIET, L., L'Open Data des décisions de justice. Mission d'étude et de préfiguration sur 

l'ouverture au public des décisions de justice, 2017, 205 p., 

www.justice.gouv.fr/publication/open_data_rapport.pdf. 

CADIET, L., "La loi « J21 » et la Cour de cassation: la réforme avant la réforme?", 

Procédures 2017, afl. 2, 9. 

CANIVET, G., "La procédure d'admission des pourvois en cassation. Bilan d'un semestre 

d'application de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire", Recueil Dalloz 2002, 

2195. 



439 

 

CANIVET, G., "Formal and informal determinative factors in the legitimacy of judicial 

decisions: the point of view of the French Court of Cassation" in HULS, N., ADAMS, M. 

en BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations 

and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 125-143. 

CANIVET, G., "Le mécanisme de décision de la Cour de cassation: pour une ethnographie 

à écrire d’une autre fabrique du droit" in X (ed.), Le dialogue des juges: mélanges en 

l'honneur du président Bruno Genevois, Parijs, Dalloz, 2009, 149-165. 

CANON, B. en BAUM, L., "Patterns of Adoption of Tort Law Innovations: An Application 

of Diffusion Theory to Judicial Doctrines", The American Political Science Review 1981, 

975-987. 

CAPART, R., "La Cour de cassation consacre la conception factuelle de l’objet de la 

demande en justice" (noot onder Cass. 23 oktober 2006), Revue régionale de droit 2006, 

233-237. 

CARDOZO, B., The Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale University Press, 

1977, 180 p. 

CARON DE BEAUMARCHAIS, P.-A., Oeuvres complètes de Beaumarchais, Parijs, 

Laplace, 1876, 780 p. 

CARRÉ DE MALBERG, R., Contribution à la théorie générale de l'état, I, Parijs, Sirey, 

1920, 837 p. 

CARRÉ, G., Traité des lois de l'organisation judiciaire et de la compétence des juridictions 

civiles, VIII, Parijs, Dupont et Cailleux, 1834, 476 p. 

CASMAN, H., "Le partage transactionnel, stable ou égalitaire avant tout?", Revue du 

notariat belge 2012, 406-429. 

CASTERMANS, A.G., "Veel en talrijk: prejudiciële vragen aan de Hoge Raad", 

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, 303-304. 

CÉLICE, A., Du pouvoir législatif de la Cour de cassation, Aix, Pust, 1888, 40 p. 

CHARBONNEAU, C., La contribution de la Cour de cassation à l'élaboration de la 

norme, Parijs, IRJS éditions, 2011, 622 p. 

CHARRUAULT, C., "Remarques sur la mission disciplinaire du juge de cassation" in 

ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION 

(ed.), Le juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 23-25. 

CHARTIER, Y., "De l'an II à l'an 2000: remarques sur la rédaction des arrêts civils de la 

Cour de cassation" in GUINCHARD, S. en PLUYETTE, G. (eds.), Le juge entre deux 

millénaires: mélanges offerts à Pierre Drai, Parijs, Dalloz, 2000, 269-284. 

CHARTIER, Y., La Cour de cassation, Parijs, Dalloz, 2001, 157 p. 

CHÉNON, E., Origines, conditions et effets de la cassation, Parijs, Larose et Forcel, 1882, 

299 p. 



440 

 

CLAEYS, C. en DECAIGNY, T., "La remise de mineurs (ne) dépend-elle (pas) du 

dessaisissement?" (noot onder Cass. 11 juni 2013), Journal du droit des jeunes 2013, 33-

34. 

CLAEYS, C. en DECAIGNY, T., "Overlevering van minderjarigen (on)afhankelijk van de 

uithandengeving?", De Juristenkrant 2013, afl. 273, 6-7. 

CLOSSET-MARCHAL, G., "Après cassation d’une décision sur la compétence: à qui 

renvoyer?", Journal des Tribunaux 2006, 117-121. 

COEURET, A., "Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l'organisation 

judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de 

droit civil 1991, 615. 

COIBION, A., "Responsabilité extracontractuelle des administrateurs ou gérants: retour à 

une interprétation orthodoxe de la théorie de l’organe" (noot onder Cass. 20 juni 2005), 

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2006, 421-425. 

COLIN, A. en CAPITANT, H., Cours élémentaire de droit civil français, I, Parijs, Dalloz, 

1923, 1044 p. 

COLSON, R., La fonction de juger: étude historique et positive, Parijs, LGDJ, 2006, 348 

p. 

COMMISSIE CASSATIE IN HET BELANG DER WET, Advies aan de procureur-

generaal d.d. 27 augustus 2018, 2018, 15 p., www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-

contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Bijzondere-taken-

HR-en-PG/Paginas/Cassatie-in-het-belang-der-wet.aspx. 

COMMISSIE NORMSTELLENDE ROL HOGE RAAD, Versterking van de 

cassatierechtspraak, Den Haag, 2008, 58 p. 

COMMISSIE TOT HERVORMING VAN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 

OPGERICHT BIJ MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30 SEPTEMBER 2017, Memorie van 

toelichting van het voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen 

betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek, 2018, 

192 p. 

COMMISSIE VOOR DE MODERNISERING VAN DE RECHTERLIJKE ORDE, 

Verslag gewijd aan de bekendmaking van rechterlijke beslissingen: de veer, de Pelikan en 

de cloud, Brussel, 2014, 26 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/toezicht_en_advies/commissie_modernisering_rec

hterlijke_orde/informatie/publicaties. 

COPPEIN, B., Dromen van een nieuwe samenleving. Intellectuele biografie van Edmond 

Picard, Brussel, Larcier, 2011, 423 p. 

COPPENS, A., "De volmaakte rechtsstaat", Rechtskundig Weekblad 2002-03, 1241-1254. 

CORNELIS, L., "Mal aimé, mal armé: l’ordre public en droit privé" (noot onder Cass. 30 

januari 2015), Revue critique de jurisprudence belge 2017, 190-226. 

CORNIL, L., "La Cour de cassation", Journal des Tribunaux 1948, 453-461. 



441 

 

CORNIL, L., "Lettre de M. Léon Cornil", Journal des Tribunaux 1949, 578. 

CORNIL, L., "La Cour de cassation: considérations sur sa mission", Journal des Tribunaux 

1950, 489-498. 

CORNIL, L., Het Hof van Verbreking. Lichte wijzigingen aan de rechtspleging, Brussel, 

Bruylant, 1952, 62 p. 

CORNIL, L., "La Cour de cassation. Réformes mineures de la procédure", Journal des 

Tribunaux 1952, 465-474. 

CORNU, G., Vocabulaire juridique, Parijs, PUF, 1987, 839 p. 

CORSTENS, G., "The Legitimacy of the Decisions of the Dutch Supreme Court in 

Criminal Cases" in HULS, N., ADAMS, M. en BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of 

Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 227-

234. 

CORSTENS, G. en FOKKENS, J.W., "De Hoge Raad en het parket", Nederlands 

Juristenblad 2013, 2492-2499. 

COUR DE CASSATION, Rapport annuel, 2013, 764 p. 

COUR DE CASSATION, Rapport annuel, 2017, 433 p. 

COUR DE CASSATION, Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour 

de cassation, 2017, 364 p., 

www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reflexion_reforme_8630/. 

COURNOT, A.-A., Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de 

la critique philosophique, II, Parijs, Hachette & Co., 1851, 407 p. 

CRÉPON, T., Du pourvoi en cassation en matière civile, I, Parijs, Laroce & Forcel, 1892, 

588 p. 

CRUET, J., La vie du droit et l'impuissance des lois, Parijs, Flammarion, 1908, 344 p. 

CUMMINS, R., "The general principles of law, seperation of powers and theories of 

judicial decision in France", International and Comparative Law Quarterly 1986, 594-628. 

DAALDER, E., De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en 

rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimus Severus, Den Haag, 

BJU, 2018, 673 p. 

DAALDER, E. en DE GRAAFF, R., "Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële 

procedure als rechtsvormend instrument" in DE GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE 

KLUIVER, C. en SAMADI, M. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars 

Aequi, 2016, 123-138. 

DABIN, J., La technique de l'élaboration du droit positif spécialement en droit privé, 

Brussel, Bruylant, 1935, 367 p. 

DABIN, J., Théorie générale du droit, Brussel, Bruylant, 1953, 325 p. 



442 

 

DABIN, J., "Le devoir d’indemnisation en cas de troubles de voisinage" (noot onder Cass. 

6 april 1960), Revue critique de jurisprudence belge 1960, 286-308. 

DALCQ, C., (noot onder Cass. 20 juni 2005), Revue générale des assurances et des 

responsabilités 2006, nr. 14106. 

DARNANVILLE, H.-M., "La saisine pour avis du Conseil d'Etat et de la Cour de 

cassation", Actualité juridique droit administratif 2001, 416. 

DAUCHY, S. en DEMARS-SION, V., "La non-motivation des décisions judiciaires dans 

l'ancien droit: principe ou usage ?", Revue historique de droit français et étranger 2004, 

171-188. 

DAUW, P., "Wondertools voor de wetgever", Nieuw Juridisch Weekblad 2015, 718-741. 

DAVID, R., "La jurisprudence", Revue de la Recherche Juridique 1985, 775-845. 

DAVIDS, W., "Judicial Reasoning and Legitimacy of the Dutch Supreme Court" in HULS, 

N., ADAMS, M. en BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: 

Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 223-226. 

DAVIDS, W., "Rode draad 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Woorden achteraf in een 

aggregerende bijdrage" in DE GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE KLUIVER, C. en 

SAMADI, M. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 139-

155. 

DAWSON, J., The oracles of the law, Ann Arbor, The University of Michigan Law School, 

1968, 520 p. 

DE BAETS, C., "Houdt het Hof van Cassatie van prejudiciële vragen aan het 

Grondwettelijk Hof?" in DAUWE, B., DE GRYSE, B., DE GRYSE, E., MAES, B. en VAN 

LINT, K. (eds.), Liber Amicorum Ludovic de Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 373-386. 

DE BÉCHILLON, D., "Observations sur la motivation des arrêts", La Semaine Juridique 

2016, afl. 1-2 (supplement), 35-37. 

DE BENITO, M., "Civil Cassation in Spain: Past, Present, and Future" in VAN RHEE, C. 

en FU, Y. (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 

2017, 97-130. 

DE BIE LEUVELING TJEENK, J. en MEIJER, J.-W., "De prejudiciële procedure: 

verschillen met de cassatieprocedure, aandachtspunten en wensen voor de toekomst", 

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, 323-328. 

DE BONT, G., "Verweerschrift in het belang der wet", Weekblad voor fiscaal recht 2007, 

875. 

DE CODT, J., "Nous prendrons quand même cette colline", Journal des Tribunaux 2015, 

119-120. 

DE CORDT, Y., "Chronique d’une valse-hésitation: la responsabilité aquilienne des 

organes de société" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Revue pratique des sociétés civiles et 

commerciales 2005, 194-242. 



443 

 

DE CORTE, R., "De eerste 175 jaar van het Hof van Cassatie" in PARMENTIER, C., 

GEINGER, H., HENKES, A., STORCK, C. en VANDEWAL, C. (eds.), Hof van Cassatie 

van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 139-172. 

DE CORTE, R. en VOETS, F., "Cassatievoorzitter Verougstraete over de vernieuwingen 

bij het Hof", De Juristenkrant 2002, afl. 50, 12-13. 

DE GERLACHE, E.-C., "Discours du 5 août 1867 prononcé en chambre du conseil de la 

Cour de cassation à l’occasion de sa réorganisation", Pasicrisie 1867, I, i-iv. 

DE GRAAFF, R., "Zestig jaar Quint/Te Poel: ruimte voor rechterlijke rechtsvorming in het 

verbintenissenrecht", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2019, 4-11. 

DE GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE KLUIVER, C. en SAMADI, M., Rechtsvorming door 

de Hoge Raad, Ars Aequi, Nijmegen, 2016, 351 p. 

DE GROOT, G., "Ruimte voor rechtsontwikkeling in civiele procedures bij de Hoge Raad", 

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, 305-311. 

DE GRYSE, L., "De beroepsaansprakelijkheid van advocaten" in VANDENBERGHE, H. 

(ed.), Onrechtmatige daad: actuele tendensen, Antwerpen, Kluwer, 1979, 107-115. 

DE HULLU, J., "Rechtsbescherming door beslissen, rechtsontwikkeling door motiveren", 

Nederlands Juristenblad 2002, 301-305. 

DE JAEGER, T., "Verstorend procesgedrag: doeltreffend sanctioneren voor een efficiënte 

procesvoering", Tijdschrift voor Privaatrecht 2017, 1215-1281. 

DE JONCKHEERE, M., Inleiding tot het recht, Brugge, die Keure, 2014, 182 p. 

DE KEZEL, E., "Grondwettelijk Hof bevestigt loondoorbetalingsarresten van Cassatie", 

De Juristenkrant 2008, afl. 170, 5. 

DE KEZEL, E., "Rechter mag ambtshalve verlies-van-een-kans leer inroepen", De 

Juristenkrant 2018, afl. 364, 7. 

DE KOSTER, P., "Het Hof van Cassatie mengt zich in het debat rond ‘aanvaardbare’ 

ontslagvergoedingen?", Journal des Tribunaux de Travail 2008, 329-332. 

DE MALLEVILLE, J., Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, 

I, Parijs, Nève, 1822, 446 p. 

DE MEYER, J., "Het materiële wetsbegrip in de rechtspraak van het Hof van Verbreking", 

Rechtskundig Weekblad 1949-50, 849-855. 

DE MONTESQUIEU, C., De l'esprit des lois, I, Parijs, Veuve Dabo, 1824, 430 p. 

DE NAUW, A., "Onderzoek naar de oorzaken van de uiteenlopende rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in het strafrecht en het strafprocesrecht", 

Rechtskundig Weekblad 2010-11, 2-15. 

DE PAGE, H., A propos du gouvernement des juges: l'équité en face du droit, Brussel, 

Bruylant, 1931, 198 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1939, 1286 p. 



444 

 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Brussel, Bruylant, 1946, 1195 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant, 1948, 1286 p. 

DE POORTER, J., VAN HEUSDEN, A. en DE LANGE, C., De amicus curiae 

geëvalueerd. Over de eerste indrukken van de inzet van het instrument van de amicus curiae 

in procedures voor de Afdeling bestuursrechtspraak, Den Haag, Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 2018, 155 p. 

DE RAEDT, S., "Het Hof van Cassatie en de aftrekbare beroepskosten: over misvattingen 

en wijziging van opinie" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Nieuw Juridisch Weekblad 2016, 

164-165. 

DE REYNAUD DE MONTLOSIER, F., Des mystères de la vie humaine, II, Parijs, Pichon 

et Didier, 1829, 377 p. 

DE SWAEF, M., (noot onder Cass. 22 februari 2006), Nullum Crimen 2007, 138-139. 

DE SWAEF, M., "Cassatie en het openbaar ministerie" in VAN EECKHOUTTE, W. en 

GHYSELS, J. (eds.), Cassatie in strafzaken, Antwerpen, Intersentia, 2014, 123-139. 

DE TAVERNIER, P., "Over de motivering van arresten van het Belgische Hof van 

Cassatie" in CASTERMANS, A.G., HOUBEN, I., JANSEN, K., MEMELINK, P. en 

NIEUWENHUIS, H. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 25-

46. 

DE TOLOZAN, J.-F., Règlement du Conseil précédé de l'explication des différens articles 

compris dans chacun des chapitres, Parijs, Moutard, 1786, 920 p. 

DE VREESE, A., "De taak van het Hof van Cassatie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1967, 

567-597. 

DE WILDE, A., Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Intersentia, 2005, 619 

p. 

DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging Antwerpen, Kluwer, 1999, 1160 p. 

DECONINCK, B., "Actuele tendensen inzake proceseconomie: loyaal procederen in het 

civiele geding vanuit proceseconomisch perspectief" in TILLEMAN, B. en VERBEKE, A. 

(eds.), Liber Alumnorum KULAK als hulde aan prof. dr. Georges Macours, Brugge, die 

Keure, 2005, 727-743. 

DECONINCK, B., FETTWEIS, A., LIERMAN, S. en REGOUT, M., “Een nieuwe wind 

doorheen de cassatieprocedure” in BOSSUYT, A., DECONINCK, B., DIRIX, E., 

FETTWEIS, A. en FORRIER, E. (eds.), Liber spei et amicitae Ivan Verougstraete, Brussel, 

Larcier, 2011, 173-177. 

DECONINCK, B. en TAELMAN, P., "Rechtsmiddelen moeten efficiënter!", Tijdschrift 

voor Privaatrecht 2012, 617-662. 

DEFOOR, W., (noot onder Cass. 16 september 2004), De fiscale koerier 2004, 655-657. 

DEFOOR, W., "Vastgoed en vennootschap: opent het Hof van Cassatie de deuren voor 

fiscale optimalisatie?", Notarieel en fiscaal maandblad 2015, 290-295. 



445 

 

DELNOY, P., "Pour une reqûete en interpretation devant la Cour de cassation", Journal 

des Tribunaux 1992, 321-326. 

DELVAUX, M.-A., "Une saga passionnante: la responsabilité aquilienne des organes d’une 

société commerciale" (noot onder Cass. 20 juni 2005), Recueil annuel de jurisprudence en 

droit des sociétés commerciales 2006, 95-103. 

DELVINCOURT, C.-E., Institutes de droit civil français, I, Parijs, Gueffier, 1809, 392 p. 

DEMOLOMBE, C., Cours de code civil, I, Brussel, Decq, 1847, 498 p. 

DEN DEKKER, G. en VAN DEN ESHOF, L., "Sprongcassatie en de prejudiciële 

procedure", Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015, 105-108. 

DEN HARTOG JAGER, W., Cassatie in het belang der wet, Arnhem, Gouda Quint, 1994, 

537 p. 

DENISART, J.-B., Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la 

jurisprudence actuelle, I, Parijs, Desaint, 1771, 776 p. 

DESAPONAY, G., Manuel de la Cour de cassation, Parijs, Alex-Gobelet, 1832, 255 p. 

DESCORPS DECLÈRE, F., "Les motivations exogènes des décisions de la Cour de 

cassation", Recueil Dalloz 2007, 2822. 

DEUMIER, P., "Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation", Archives 

de philosophie du droit 2006, 49-76. 

DEUMIER, P., "Les notes au BICC: d'une source d'information à une source 

d'interprétation pouvant devenir source de confusion", Revue trimestrielle de droit civil 

2007, 61. 

DEUMIER, P., "Le revirement de jurisprudence en questions" in CARPANO, E. (ed.), Le 

revirement de jurisprudence en droit européen, Brussel, Bruylant, 2012, 49-68. 

DEUMIER, P., "Accès à la Cour de cassation et traitement des questions jurisprudentielles" 

in DRAGO, G., FAUVARQUE-COSSON, B. en GORÉ, M. (eds.), L'accès au juge de 

cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 83-105. 

DEUMIER, P., "Repenser la motivation des arrêts de la Cour de cassation?", Recueil Dalloz 

2015, 2022. 

DEUMIER, P., "Et pour quelques signes de plus: mentionner les précédents", Revue 

trimestrielle de droit civil 2016, 65. 

DEUMIER, P., "Motivation des décisions de la Cour de cassation: mention de la 

jurisprudence constante", Recueil Dalloz 2016, 133. 

DEUMIER, P., Jurisprudence, Parijs, Dalloz, 2017, www.dalloz.fr. 

DEUMIER, P., "Modulation de la jurisprudence: balance avantages inconvénient ou règle 

de conflit cachée?", Revue trimestrielle de droit civil 2017, 77-83. 

DEVINS, C., KOPPL, R., KAUFFMAN, S. en FELIN, T., "Against Design", Arizona State 

Law Journal 2015, 609-681. 



446 

 

DEWEY, J., "Logical Method and Law", Cornell Law Quarterly 1924-25, 17-27. 

DIJKHOFF, K., KEUKENS, W. en REYNAERS, S., "De Hoge Raad en zelfregulering in 

het privaatrecht" in KEUKENS, W. en VAN DEN NIEUWENHIJZEN, M. (eds.), Raad & 

Daad: over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 117-

130. 

DILLEMANS, R., PUELINCKX-COENE, M. en VERSTRAETE, J., "Overzicht van 

rechtspraak (1968-1977), Erfenissen", Tijdschrift voor Privaatrecht 1978, 67-137. 

DILLEN, M. en DEWALLENS, F., "Wrongful life made in Belgium: geboren worden kan 

uw gezondheid schaden", Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2011-12, 190-197. 

DIRIX, E., "Abstracte en concrete schade", Rechtskundig Weekblad 2000-01, 1329-1335. 

DIRIX, E., "De schade van het gehandicapt geboren kind" (noot onder Cass. (FR) 13 juli 

2001), Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2002, 209-211. 

DIRIX, E., "Rechterlijk overgangsrecht", Rechtskundig Weekblad 2008-09, 1754-1760. 

DIRIX, E., "The use of comparative law before the Belgian Court of Cassation" in DE 

CODT, J., DECONINCK, B., THIJS, D., HENKES, A. en VAN DROOGHENBROECK, 

J.-F. (eds.), 50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel 

Storme, Brussel, Larcier, 2018, 699-727. 

DIRIX, E., “De rol van de rechtsvergelijking in de rechtspraak van het Hof van Cassatie” 

in HOF VAN CASATIE (ed.), Jaarverslag, 2018, 165-191. 

DOMAT, J., Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et legum delectus, I, 

Parijs, Nyon, 1777, 834 p. 

DOMEJ, T., "What is an important case? Admissability of appeals to the Supreme Courts 

in the German-speaking jurisdictions" in UZELAC, A. en VAN RHEE, C. (eds.), Nobody's 

Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial 

Decisions in Civil Matters, Antwerpen, Intersentia, 2014, 277-289. 

DOMEJ, T., "Squaring the Circle: Individual Rights and the General Interest before the 

Supreme Courts of the German-speaking Countries" in VAN RHEE, C. en FU, Y. (eds.), 

Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 2017, 131-148. 

DREYER, E., "La main invisible de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2016, 2473. 

DRION, J., Stare decisis. Het gezag van precedenten, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 

1950, 44 p. 

DU JARDIN, J., "Voltallige zittingen voor een eenduidige interpretatie van het recht", 

Rechtskundig Weekblad 2001-02, 649-676. 

DU JARDIN, J., "Het optreden van het openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie" in 

VAN ORSHOVEN, P. en STORME, M. (eds.), Amice curiae, quo vadis? Het openbaar 

ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 

2002, 157-170. 



447 

 

DU JARDIN, J., "Justice must not only be done; it must also be seen to be done" in X (ed.), 

Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 37-52. 

DU JARDIN, J., "De niet-strafrechtelijke taken van het openbaar ministerie", Rechtskundig 

Weekblad 2004-05, 761-787. 

DUBUISSON, B., "Réflexions sur la théorie de l'organe en droit de la responsabilité" (noot 

onder Cass. 20 juni 2005), Revue pratique des sociétés civiles et commerciales 2010, 198-

213. 

DUGUIT, L., La séparation des pouvoirs et l'assemblée nationale de 1789, Parijs, Larose, 

1893, 118 p. 

DUMON, F., "De opdracht van de hoven en rechtbanken - enkele overwegingen", 

Rechtskundig Weekblad 1975-76, 193-230, 257-292. 

DUMON, F., "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van akten", 

Rechtskundig Weekblad 1978-79, 257-326. 

DUMON, F., "Over de rechtsstaat (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1979-80, 273-

298. 

DUMON, F., "Quo vadimus? (eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1980-81, 889-914. 

DUMON, F., "Quo vadimus? (slot)", Rechtskundig Weekblad 1980-81, 1017-1052. 

DUMON, F., "La mission attribuée à la Cour de cassation par l'article 95 de la Constitution. 

La notion de "loi" dont la violation donne ouverture à un pourvoi devant la Cour" in X 

(ed.), Présence du droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, 

II, Brussel, Bruylant, 1992, 885-900. 

DUMON, F., CHARLES, R. en KRINGS, E., "De procureur-generaal en de advocaten-

generaal in het Hof van Cassatie van België", Rechtskundig Weekblad 1996, 313-317. 

DUMONT, H., "Le contrôle de la constitutionallité des lois et des décrets en Belgique: 

fonction juridictionnelle ou politique?" in GÉRARD, P., OST, F. en VAN DE 

KERCHOVE, M. (eds.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire: transformations et 

déplacements, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1983, 71-174. 

DUNES, A., "La non-publication des décisions de justice", Revue internationale de droit 

comparé 1986, 757-774. 

DUPEYROUX, O., "La Jurisprudence, source abusive de droit" in X (ed.), Mélanges 

offerts à Jacques Maury, II, Parijs, Dalloz & Sirey, 1960, 349-377. 

DUPIN, A., De la jurisprudence des arrêts, Parijs, Baudouin Frères, 1822, 198 p. 

DURAND, P., Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Parijs, 

Sirey, 1933, 270 p. 

DUVERGIER, J., Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, et avis 

du conseil-d'état, Parijs, Guyot et Scribe, 1825, 542 p. 



448 

 

DWORKIN, R., A matter of principle, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1985, 

425 p. 

EDWARDS, A., The social desirability variable in personality assessment and research, 

New York, Holt, Rinehart and Winston, 1957, 108 p. 

ELBERS, N., "Empirisch-juridisch onderzoek – toekomstmuziek of werkelijkheid?", 

Justitiële Verkenningen 2016, 43-59. 

ENCINAS DE MUNAGORRI, R., "L'ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae", 

Revue trimestrielle de droit civil 2005, 88. 

ERNIQUIN, T. en DE TEMMERMAN, M., "Les référendaires attachés aux juridictions 

supérieures ", Journal des Tribunaux 2003, 717-729. 

ERNOTTE, M.-C., "Quelques illustrations récentes en matière civile de la mise en oeuvre 

par la Cour de cassation de la dispense de poser une question à la Cour constitutionnelle" 

in X (ed.), Contestation, Combats et Utopies. Liber Amicorum Christine Matray, Brussel, 

Larcier, 2015, 137-154. 

ERRERA, P., Traité de droit public belge, Parijs, Giard & Brière, 1918, 848 p. 

ESCHBACH, P.-L.-A., Cours d'introduction générale à l'étude du droit, Parijs, Joubert, 

1846, 401 p. 

ESMEIN, A., "La jurisprudence et la doctrine", Revue trimestrielle de droit civil 1902, 5-

19. 

ESMEIN, P., "La jurisprudence et la loi", Revue trimestrielle de droit civil 1952, 17-23. 

FAIDER, C., "M. le premier président Defacqz. Discours prononcé à l'audience solennelle 

d'installation de M. le conseiller Corbisier de Méaultsart", Pasicrisie 1872, i-xii. 

FAIDER, C., "Eloge de M. le conseiller Stas", La Belgique Judiciaire 1877, 993-1001. 

FAIDER, C., "La jurisprudence progressive: la révision du code civil", La Belgique 

Judiciaire 1884, 1569-1576. 

FAIDER, C., "La première année de la Cour de cassation", La Belgique Judiciaire 1884, 

65-75. 

FAIDER, C., "La Cour de cassation. Discours prononcé par M. le procureur général 

Faider", La Belgique Judiciaire 1885, 1569-1576. 

FAYE, E., La Cour de cassation, Parijs, Marescq, 1903, 728 p. 

FAYE, E., La Cour de cassation: traité de ses attributions, de sa compétence et de la 

procédure observée en matière civile, Parijs, Librairie Edouard Duchemin, 1970, 728 p. 

FENET, A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, III, Parijs, Au Dépot, 

1827, 630 p. 

FERRAND, F., "Autorité et juridictions de cassation. De l'autorité des arrêts à l'autorité des 

cours" in ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE 

CASSATION (ed.), Le juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 91-103. 



449 

 

FERRAND, F., "La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du XXI 

siècle. À propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016", La Semaine Juridique 2016, 

2415-2418. 

FERRAND, F., "The French Court of Cassation: on the Treshold of a Quiet Revolution?" 

in VAN RHEE, C. en FU, Y. (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, 

Cham, Springer, 2017, 175-206. 

FETERIS, M., Beroep in cassatie in belastingzaken, Deventer, Kluwer, 2014, 503 p. 

FETERIS, M., "Voorwoord" in DE GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE KLUIVER, C. en 

SAMADI, M. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 17-

23. 

FETERIS, M., "Development of the Law by Supreme Courts in Europe", Utrecht Law 

Review 2017, 155-169. 

FETERIS, M., De kleine Hoge Raad voor Dummies, Amersfoort, BBNC, 2018, 160 p. 

FETERIS, M., "Signalen van de Hoge Raad naar de wetgever", RegelMaat 2018, 349-362. 

FETTWEIS, A., Manuel de procédure civile, Luik, ULg. Faculté de droit, d'économie et 

de sciences sociales 1985, 769 p. 

FETTWEIS, A., "Comme un murmure, de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle: 

'je vous aime, moi aussi'" in ALEN, A., DAOÛT, F., NIHOUL, P., PEREMANS, E. en 

VERRIJDT, W. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, 

Brussel, Bruylant, 2018, 665-687. 

FEYEN, S., "Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof op weg naar een nieuw 

conflict?", Rechtskundig Weekblad 2011-12, 1358-1381. 

FLAUSS, J.-F., "La sélection des recours et la Convention européenne des droits de 

l'homme" in AMRANI MEKKI, S. en CADIET, L. (eds.), La sélection des pourvois à la 

Cour de cassation, Parijs, Economica, 2005, 43-49. 

FOCKEMA ANDREA, J., Het geheim van de raadkamer: beschouwingen over het bekend 

maken van de gevoelens der minderheden in rechterlijke colleges, Utrecht, De Vroede, 

1934, 89 p. 

FRAGISTAS, N., "Les précédents judiciaires en Europe continentale" in X (ed.), Mélanges 

offerts à Jacques Maury, II, Parijs, Dalloz, 1960, 139-172. 

FRANCKX, J., "Motivering van de conclusie OM bij de Hoge Raad" in X (ed.), 

Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1993, 121-131. 

FRANK, E., "L'élaboration des décisions de la Cour de cassation ou la partie immergée de 

l'iceberg", Recueil Dalloz 1983, 119-122. 

FRANKIGNOUL, L., "Indemnité et remboursement anticipé d’un prêt à intérêt: la Cour de 

cassation confirme l’application de l’article 1907bis du Code civil", Journal des Tribunaux 

2017, 292-295. 



450 

 

FRANX, J., De Hoge Raad: voorgaan, doorgaan of omgaan, Deventer, Kluwer, 1994, 16 

p. 

FRENK, N. en WOLFFRAM-VAN DOORN, M., "Het voorontwerp prejudiciële vragen 

aan de Hoge Raad", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2009, 154-163. 

FRICERO, N., "Evolutie van de functies van het Franse Hof van Cassatie" in 

PARMENTIER, C., GEINGER, H., HENKES, A., STORCK, C. en VANDEWAL, C. 

(eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 33-48. 

FRIEDLAND, M., "Prospective and Retrospective Judicial Lawmaking", University of 

Toronto Law Journal 1974, 170-190. 

FRIEDMANN, W., "Limits of Judicial Lawmaking and Prospective Overruling", Modern 

Law Review 1966, 593-607. 

FRISON-ROCHE, M.-A. en BORIES, S., "La jurisprudence massive", Recueil Dalloz 

1993, 287. 

FULCHIRON, H., "Le juge et l'oracle, brèves observations sur la (non)-motivation des avis 

de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2015, 21. 

FULLER, L., The morality of law, New Haven, Yale University Press, 1969. 

GADAMER, H.-G., Truth and Method, Londen, Continuum, 2004, 601 p. 

GANSHOF VAN DER MEERSCH, W., "Propos sur le texte de la loi et les principes 

généraux du droit", Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1970, 3-135. 

GANSHOF VAN DER MEERSCH, W., "Beschouwingen over de herziening van de 

Grondwet", Rechtskundig Weekblad 1972-73, 433-484. 

GANSHOF VAN DER MEERSCH, W., "Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken 

en de uitoefening van het rechterlijk ambt", Rechtskundig Weekblad 1973-74, 113-156. 

GARSONNET, E., Traité théorique et pratique de procédure, I, Parijs, Larose, 1898, 686 

p. 

GATHEM, G., "La responsabilité extracontractuelle des dirigeants de société après l’arrêt 

de la Cour de cassation du 20 juin 2005: deux responsables valent mieux qu’un!" (noot 

onder Cass. 20 juni 2005), Le droit des affairs - het ondernemingsrecht 2005, 344-347. 

GAUTIER, P.-Y., "Pour le rétablissement du livre préliminaire du Code civil", Droits 

2005, 37-52. 

GEENS, K., Het Justitieplan: een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 2015, 

119 p., https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/assets/Plan_justitie_18maart_NL.pdf. 

GEENS, K., De sprong naar het recht van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving, 

2016, 83 p., www.koengeens.be. 

GEENS, K., Wat ik ervan begrijp, Kalmthout, Polis, 2018, 207 p. 

GÉLINEAU-LARRIVET, G., "Le rôle des revirements de jurisprudence" in MOLFESSIS, 

N. (ed.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 161-168. 



451 

 

GÉNY, F., Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, I, Parijs, LGDJ, 1919, 

446 p. 

GÉNY, F., Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, II, Parijs, LGDJ, 

1919, 422 p. 

GÉRARD, P., "Retour sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 

relative à la Cour de cassation" in X (ed.), Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, 

Brussel, Larcier, 2003, 53-76. 

GÉRARD, P. en GRÉGOIRE, M., "Introduction à la méthode de la Cour de cassation", 

Revue de droit de l'ULB 1999, 101-185. 

GHESTIN, J., "L'interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2004, 

2239-2248. 

GIESEN, I. en DE JONG, E., "Een succesverhaal voor rechtsvorming, rechtseenheid en 

rechtszekerheid: de Wet Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad", Nederlands Tijdschrift 

voor Burgerlijk Recht 2016, 312-322. 

GIESEN, I., KRISTEN, F., DE JONG, E., WARREN, C., SIKKEMA, E., OVERHEUL, 

A., DE NIJS, A. en VYTOPIL, A., De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Een 

tussentijdse evaluatie mede in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht, Den 

Haag, BJU, 2016, 432 p. 

GIESEN, I. en SCHELHAAS, H., "Samenwerking bij rechtsvorming" in KEUKENS, W. 

en VAN DEN NIEUWENHIJZEN, M. (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak 

van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 131-154. 

GJIDARA, S., "La motivation des décisions de justice: impératifs anciens et exigences 

nouvelles", Petites Affiches 2004, afl. 105, 3. 

GNEDASJ, S., "Negentig jaar cassatierechtspraak inzake kostenaftrek", Algemeen fiscaal 

tijdschrift 2016, 5-119. 

GNEDASJ, S., "Kostenaftrek: Cassatie ontmantelt de bom van artikel 49", Fiscale 

Actualiteit 2018, afl. 27, 1-8. 

GOEDERTIER, G., "De rechters-parlementairen in het Grondwettelijk Hof" in ALEN, A., 

DAOÛT, F., NIHOUL, P., PEREMANS, E. en VERRIJDT, W. (eds.), Libertés, (l)égalité, 

humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 451-466. 

GRIMALDI, P., "L'acquéreur de l'immeuble loué et la caution du locataire", Recueil Dalloz 

2000, afl. 16, vi. 

GRIMONPREZ, K., "Het Hof van Cassatie en 25 jaar EVRM", Rechtskundig Weekblad 

1981-82, 2657-2674. 

GRONDWETTELIJK HOF, Jaarverslag, 2017, 93 p., www.const-court.be. 

GROUPE DE TRAVAIL, "Rapport général" in MOLFESSIS, N. (ed.), Les revirements de 

jurisprudence: rapport rémis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Parijs, Litec, 

2005, 3-50. 



452 

 

GUILLOIS, A., Napoléon: l'homme, le politique, l'orateur, I, Parijs, Perrin, 1889, 689 p. 

HAAK, P., "De evolutie op lange termijn van de Nederlandse cassatieprocedure (in 

burgerlijke zaken) sedert 1838" in PARMENTIER, C., GEINGER, H., HENKES, A., 

STORCK, C. en VANDEWAL, C. (eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, 

Brussel, Larcier, 2008, 49-82. 

HAAZEN, O., Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht, Tilburg, Katholieke 

Universiteit Brabant, 2001, 699 p. 

HAECK, Y. en BURBANO HERRERA, C., Procederen voor het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, Antwerpen, Intersentia, 2011, 467 p. 

HAELTERMAN, A., Vennootschapsbelasting doorgelicht: een inzichtelijk handboek, 

Brugge, die Keure, 2015, 343 p. 

HAFTEL, B., "La disparition ajournée de l'autorité des lois civiles en France", Recueil 

Dalloz 2016, 1011. 

HALPÉRIN, J.-L., Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-

1799), Parijs, LGDJ, 1987, 294 p. 

HALPÉRIN, J.-L., "Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne" 

in BADINTER, R. (ed.), Une autre justice: contributions à l'histoire de la justice sous la 

Révolution française, Parijs, Fayard, 1989, 225-241. 

HALPÉRIN, J.-L., "Le Tribunal de cassation sous la Révolution (1790-1799)" in 

ASSOCIATION DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE 

CASSATION (ed.), Le Tribunal et la Cour de cassation 1790-1990, Parijs, Litec, 1990, 

25-51. 

HALPÉRIN, J.-L., L'impossible code civil, Parijs, PUF, 1992, 309 p. 

HALPÉRIN, J.-L., "La souveraineté de la Cour de cassation: une idée longtemps contestée" 

in CAYLA, O. en RENOUX-ZAGAMÉ, M.-F. (eds.), L'office du juge: part de 

souveraineté ou puissance nulle, Parijs, LGDJ, 2001, 151-163. 

HANSFORD, T., SPRIGGS II, J. en STENGER, A., "The Information Dynamics of 

Vertical Stare Decisis", The Journal of Politics 2013, 894-906. 

HARDYNS, W., GUDDERS, D., PARMENTIER, S., PAUWELS, L. en VERHAGE, A., 

De advocatenbarometer 2012/2013: een beschrijvende analyse van het profiel van de 

Vlaamse advocaat, Den Haag, Boom Lemma, 2014, 174 p. 

HART, H.L.A., The Concept of Law, Oxford, OUP, 2012, 333 p. 

HARTLIEF, T., "Wat doet de Hoge Raad anno 2015 in het aansprakelijkheidsrecht?" in 

DE GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE KLUIVER, C. en SAMADI, M. (eds.), Rechtsvorming 

door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 207-231. 

HAYOIT DE TERMICOURT, R., "De voltallige zittingen in het Hof van Cassatie", 

Rechtskundig Weekblad 1967-68, 65-76. 



453 

 

HEEREN, P., "Maatschappelijk doel en beroepskosten, Einde van een gedwongen 

huwelijk" (noot onder Cass. 12 juni 2015), Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent 2015, 

1364-1368. 

HEIRBAUT, D., "Conclusions: codification: a new beginning for the Nation. The 

relationship of the Code civil to the old law and to nationalism" in BEAUTHIER, R. en 

RORIVE, I. (eds.), Le Code Napoléon, un ancêtre vénéré?, Brussel, Bruylant, 2004, 319-

333. 

HEIRBAUT, D., "Les juges belges face au Code civil aux 19ème en 20ème siècles: 

l'exemple des troubles de voisinage" in DÖLEMEYER, B., MOHNHAUPT, H. en 

SOMMA, A. (eds.), Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen 

Geltungsbereichen außerhalb Frankreichs, Frankfurt am Main, Vittoria Klostermann, 

2006, 253-272. 

HEIRBAUT, D., "Vijftig jaar privaatrecht in het TPR: er is in die tijd veel veranderd", 

Tijdschrift voor Privaatrecht 2014, 13-68. 

HEIRBAUT, D., "The Belgian Legal Tradition: Does It Exist?" in KRUITHOF, M. en DE 

BONDT, W. (eds.), Introduction to Belgian Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2017, 1-

24. 

HEIRBAUT, D., "Weg met De Page? Leve Laurent? Een pleidooi voor een andere kijk op 

de recente geschiedenis van het Belgische privaatrecht ", Tijdschrift voor Privaatrecht 

2017, 267-322. 

HENKES, A., Fiscaal recht raakt de openbare orde! So what? Over de betrekkelijkheid 

van de openbare orde in fiscaal recht en over de rol van het Hof, onuitg., 2016, 151 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/docume

nten/redes. 

HENKES, A., "Verfassungsgerichtshof, Staatsrat und Kassationshof in Belgien: drie Höfe, 

eine Verfassung, eine Rechtsauslegung? Denkschrift zur Frage der Vorbeugung von 

Rechtsauslegungsdivergenzen oberster Rechtsprechungsinstanzen" in ALEN, A., DAOÛT, 

F., NIHOUL, P., PEREMANS, E. en VERRIJDT, W. (eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. 

Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 2018, 703-733. 

HENRION DE PANSEY, P., De l'autorité judiciaire en France, Parijs, Théopile Barrois, 

1818, 587 p. 

HENRY, X., "Le chaînage des arrêts de la Cour de cassation dans le Bulletin civil", Bulletin 

d'information de la Cour de cassation 2004, afl. 599. 

HENRY, X., "La motivation des arrêts et la technique du moyen. Propositions de réforme", 

La Semaine Juridique 2010, 2125-2133. 

HERBOTS, J., "Cassatie wegens motiveringsgebreken", Tijdschrift voor Privaatrecht 

1971, 1-26. 

HESPEL, S., "Jeugdsanctierecht over de grenzen heen (2): een wispelturig Hof van 

Cassatie" (noot onder Cass. 11 juni 2013), Tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten 

2013, 298-301. 



454 

 

HEUVING, J., "Prejudiciële vragen (artikel 392 Rv.): een kroniek", Tijdschrift voor de 

Procespraktijk 2015, 100-104. 

HIJMA, J., "Het nieuwe B.W. en de rechtsontwikkeling" in X (ed.), De rol van de rechter 

en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, 1995, 95-107. 

HILAIRE, J., "Enquêter et débattre: la décision judiciaire au parlement de Paris" in 

JACOB, R. (ed.), Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes, Parijs, 

LGDJ, 1996, 107-116. 

HILAIRE, J., "Questions autour de la jurisprudence des arrêts" in DAUCHY, S. en 

DEMARS-SION, V. (eds.), Les recueils d'arrêts et dictionnaires de jurisprudence (XVI-

XVIII siècles), Parijs, La mémoire du droit, 2005, 21-39. 

HIRSCH BALLIN, E., "Onafhankelijke rechtsvorming. Staatsrechtelijke aantekeningen 

over de plaats en functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde" in X (ed.), De 

plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 211-

237. 

HIRSCH BALLIN, E., "Transparantie als constitutioneel beginsel. Over de rol van de 

rechter in de kenbaarheid van het recht" in BROEDERS, D., PRINS, C., GRIFFIOEN, H., 

JONKERS, P., BOKHORST, M. en SAX, M. (eds.), Speelruimte voor een transparante 

rechtspraak, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 115-125. 

HOBBES, T., Leviathan, Londen, Routledge, 1894, 320 p. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1997-98, 315 p. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1998-99, 337 p. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 1999-2000, 427 p. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2000-2001, 529 p. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2001-2002, 578 p. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2002-2003, 273 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2003, 366 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2004, 399 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2005, 322 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2006, 287 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2007, 258 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 



455 

 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2008, 333 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2009, 274 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2013, 207 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2014, 191 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2015, 197 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2016, 244 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2017, 237 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOF VAN CASSATIE, Jaarverslag, 2018, 230 p., 

justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie. 

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2009-2010, 103 p. 

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2012, 118 p. 

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2013, 99 p. 

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2014, 75 p. 

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, Verslag over 2015, 78 p. 

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, Gids voor de magistraten: principes, waarden en 

kwaliteiten, 2012, 23 p., www.csj.be/nl/content/gids-voor-de-magistraten. 

HOL, A.M., "Individualisering en juridisering. Determinanten van de moderne 

rechtscultuur" in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in 

België en Nederland, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 1-16. 

HONDIUS, E., "Roma locuta, causa non finita. Over het zwijgen van de Hoge Raad" in 

CASTERMANS, A.G., HOUBEN, I., JANSEN, K., MEMELINK, P. en NIEUWENHUIS, 

H. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 17-23. 

HUBERLANT, C., "Les mécanismes institués pour combler les lacunes de la loi" in 

PERELMAN, C. (ed.), Le problème des lacunes en droit, Brussel, Bruylant, 1968, 31-66. 

HUFTEAU, Y.-L., Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, 

Parijs, PUF, 1965, 158 p. 

HULS, N., "Introduction: from legitimacy to leadership" in HULS, N., ADAMS, M. en 

BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations 

and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 3-30. 



456 

 

HUYBRECHTS, L., "A commentary on Lasser's analysis from the Belgian Court of 

Cassation's perspective" in HULS, N., ADAMS, M. en BOMHOFF, J. (eds.), The 

Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond, Den Haag, 

Asser, 2009, 189-196. 

HUYBRECHTS, L., "De werkwijze van het Hof van Cassatie en wat zijn magistraten 

denken" in DERUYCK, F., GOETHALS, E., HUYBRECHTS, L., LECLERCQ, J.-F., 

ROZIE, J., ROZIE, M., TRAEST, P. en VERSTRAETE, R. (eds.), Amicus curiae: liber 

amicorum Marc De Swaef, Antwerpen, Intersentia, 2013, 219-237. 

HUYBRECHTS, L. en TRAEST, M., "De weigering door het Hof van Cassatie om aan het 

Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen" in ARTS, A., VEROUGSTRAETE, I., 

ANDERSEN, R., SUETENS-BOURGEOIS, G., RIGAUX, M.-F., RYCKEBOER, R. en 

DE WOLF, A. (eds.), De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke Macht en de 

Raad van State, Brugge, die Keure, 2006, 195-203. 

HUYTTENS, E., Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831, IV, Brussel, 

Adolphe Wahlen, 1844, 646 p. 

JAMIN, C., "Mission et rôle de la Cour de cassation en France", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 1994, 1461-1495. 

JAMIN, C., "Cour de cassation: le fil et la pelote", Recueil Dalloz 2015, 1641. 

JAMIN, C., "Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle de 

proportionnalité en matière de droits fondamentaux", Revue trimestrielle de droit civil 

2015, 263. 

JANSEN, K., "Wat bedoelt de Hoge Raad?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 

2019, 17-19. 

JANSSENS, R., "Des pourvois dans l’intérêt de la loi", La Belgique Judiciaire 1908, 1169-

1186. 

JANSSENS, R., "Het Hof van Cassatie van België. Enkele hoofdmomenten van zijn 

ontwikkeling", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1977, 95-116. 

JELLINEK, G., L'état moderne et son droit, II, Parijs, Giard & Brière, 1913, 593 p. 

JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., "Publiceer conclusies parket Hoge Raad en wel 

meteen!", Nederlands Juristenblad 2006, 1628-1630. 

JESTAZ, P., "La jurisprudence: réflexions sur un malentendu", Recueil Dalloz 1987, 11-

17. 

JOBARD-BACHELIER, M.-N., BACHELIER, X. en BUK LAMENT, J., La technique de 

cassation: pourvois et arrêts en matière civile, Parijs, Dalloz, 2013, 212 p. 

JOCQUÉ, G., "Prejudiciële vragen aan het Hof van Cassatie" in DE CODT, J., 

DECONINCK, B., HENKES, A., THIJS, D. en VAN DROOGHENBROECK, J.-F. (eds.), 

50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, 

Larcier, 2018, 575-594. 



457 

 

JOLOWICZ, J., "The role of the supreme court at the national and international level" in 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PROCEDURAL LAW (ed.), The role of the 

supreme courts at the national and international level, Thessaloniki, Sakkoulas 

Publications, 1998, 37-63. 

JOLOWICZ, J., On civil procedure, Cambridge, CUP, 2000, 426 p. 

JOUSSE, D., Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, I, Parijs, 

Debure, 1757, 344 p. 

KATZ, E., "The Two-Step Flow of Communication: An Up-To-Date Report on an 

Hypothesis", Public Opinion Quarterly 1957, 61-78. 

KELSEN, H., General theory of law and state, Cambridge (MA), Harvard University Press, 

2009, 516 p. 

KEUKENS, W. en VAN DEN NIEUWENHIJZEN, M., Raad & Daad: over de 

rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 260 p. 

KIM, P., "Beyond Principal-Agent Theories: Law and the Judicial Hierarchy", 

Northwestern University Law Review 2011, 535-576. 

KIRKPATRICK, J., "L’imposition des sommes détournées par une personne physique ou 

par une société et la déductibilité corrélative au titre de frais professionnels du 

remboursement ultérieur des sommes détournées" (noot onder Cass. 22 november 2013), 

Journal de droit fiscal 2013, 327-343. 

KIRKPATRICK, J., "À propos d’un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation 

réalisé sans audience plénière" (noot onder Cass. 20 november 2014), Journal des 

Tribunaux 2015, 407. 

KLAASSEN, C., "De koers van de Hoge Raad: (on)voorspelbaar?", Tijdschrift voor Civiele 

Rechtspleging 2015, 140-147. 

KLEIN, D. en HUME, R., "Fear of Reversal as an Explanation of Lower Court 

Compliance", Law & Society Review 2003, 579-606. 

KÖHNE, M., "Informatie als rechtvaardigende factor voor rechtsvorming: de amicus 

curiae" in KEUKENS, W. en VAN DEN NIEUWENHIJZEN, M. (eds.), Raad & Daad: 

over de rechtsvormende taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 155-166. 

KORTHALS ALTES, E. en GROEN, H., Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer, Kluwer, 

2015, 517 p. 

KORTMANN, C., "Geld voor leven: schadevergoeding voor 'niet beoogd' leven" in 

KORTMANN, C. en HAMEL, B. (eds.), Wrongful Birth en Wrongful Life, Deventer, 

Kluwer, 2004, 5-20. 

KORTMANN, C., "De rechtsvormende taak van de Hoge Raad" in KEUKENS, W. en 

VAN DEN NIEUWENHIJZEN, M. (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende taak 

van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 31-37. 



458 

 

KOTTENHAGEN, R., Van precedent tot precedent. Over de plaats en functie van het 

rechtersrecht in een gecodificeerd rechtstelsel, Arnhem, Gouda Quint, 1986, 389 p. 

KRANS, B., "Noot onder Hoge Raad (NL) 13 september 2013", Nederlandse 

Jurisprudentie 2014, afl. 47, nr. 455. 

KRANS, B., "Rechtsvorming van onderaf", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 

2017, 173-175. 

KRINGS, E., "Kritische kanttekeningen bij een verjaardag", Rechtskundig Weekblad 1987-

88, 169-187. 

KRINGS, E., "Enkele beschouwingen betreffende rechtsstaat, scheiding der machten en 

rechterlijke macht", Rechtskundig Weekblad 1989-90, 169-186. 

KRINGS, E., "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming 

(eerste deel)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, 313-325. 

KRINGS, E., "Aspecten van de bijdrage van het Hof van Cassatie tot de rechtsvorming 

(slot)", Rechtskundig Weekblad 1990-91, 345 - 359. 

KRINGS, E., "La cassation n'est pas un troisième degré de juridiction" in BRUYNEEL, 

A., DE GRYSE, L., FORIERS, P.-A., HEENEN, D., SIMONT, A. en VAN 

DOOSSELAERE, M. (eds.), Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 125-

142. 

KRUITHOF, R., "Schadevergoeding wegens de geboorte van een ongewenst kind?", 

Rechtskundig Weekblad 1986-1987, 2737-2778. 

KRUITHOF, R., "Naar een 'Gouvernement des juges' in het Belgisch verbintenissenrecht?" 

in VAN GERVEN, W. (ed.), Hulde aan prof. dr. R. Kruithof, Antwerpen, Maklu, 1992, 

27-79. 

KRYNEN, J., L'emprise contemporaine des juges, Parijs, Gallimard, 2012, 448 p. 

LACABARATS, A., "Le juge de cassation en Europe: la rédaction des arrêts de la Cour de 

cassation en France" in ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA 

COUR DE CASSATION (ed.), Le juge de cassation en Europe, Parijs, Dalloz, 2012, 87-

90. 

LACOURT, A., "S.C.I. françaises: la Cour de cassation signe la fin de l’égarement" (noot 

onder Cass. 29 september 2016), Revue de planification patrimoniale belge et 

internationale 2016, 298-305. 

LAENENS, J., "De advocaten bij het Hof van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 2002-03, 

1118. 

LAENENS, J., "De appelbevoegdheid van de rechtbanken" (noot onder Cass. 22 september 

2005), Rechtskundig Weekblad 2005-06, 1343. 

LAGASSE, F. en PALUMBO, M., "Action civile naissant d’un délit, délai de prescription 

et Cour de cassation", Journal des Tribunaux de Travail 2007, 473-480. 



459 

 

LAITHIER, Y.-M., "Nullité relative pour vil prix: le revirement didactique de la chambre 

commerciale", Revue des contrats 2016, 435. 

LAMBERT, E., Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux 

Etats-Unis, Parijs, Marcel Giard, 1921, 276 p. 

LANZARA, D., Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle, Issy-Les-

Moulineaux, LGDJ, 2017, 390 p. 

LARHER-LOYER, C., "La jurisprudence d'appel", La Semaine Juridique 1989, nr. 3407. 

LASSER, M., "Judicial (Self-)Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System ", 

Yale Law Journal 1994-95, 1325-1410. 

LASSER, M., Judicial Deliberations: a comparative analysis of judicial transparency and 

legitimacy, Oxford, OUP, 2004, 382 p. 

LASSNER, M., "Révision à propos de la non-application de la loi «Murcef» aux instances 

en cours", Actualité juridique de droit immobilier 2004, 175-178. 

LAURENT, F., Principes de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1869, 590 p. 

LAURENT, F., Avant-Projet du Revision du Code civil, I, Brussel, Bruylant, 1882, 508 p. 

LAURENT, F., Cours élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 634 p. 

LAVRYSEN, L., "Rechterlijke toetsing administratieve (vliegtuig-)boetes terug op het 

juiste spoor" (noot onder Cass. 15 oktober 2009), Nieuw Juridisch Weekblad 2009, 817. 

LAVRYSEN, L., "Protocol 16 bij het EVRM: een stap naar meer rechterlijke dialoog?", 

De Juristenkrant 2018, afl. 370, 5. 

LAWSON, F., A common lawyer looks at the civil law, Ann Arbor, University of Michigan 

Law School, 1953, 238 p. 

LAZARSFELD, P., BERELSON, B. en GAUDET, H., The People's Choice: How the 

Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign, New York, Columbia University 

Press, 1944, 178 p. 

LECLERCQ, M., "Discours prononcé à l'audience d'installation de M. le conseiller De 

Crassier", La Belgique Judiciaire 1858, 673-678. 

LECLERCQ, M., "Discours prononcé à l’audience solennelle de la Cour de cassation le 20 

septembere 1867", Pasicrisie 1867, I, x-xxvii. 

LECLERCQ, M., "Cour de cassation de Belgique. Audience solennelle de rentrée du 15 

octobre 1869. Discours de M. le procureur général Leclercq", La Belgique Judiciaire 1869, 

1425-1438. 

LECLERCQ, P., "De la Cour de cassation" in FAURÈS, J. en DE MEYER, J. (eds.), La 

pensée juridique du Procureur général Paul Leclercq, Brussel, Bruylant, 1953, 29-91. 

LEGROS, R., "Considérations sur les lacunes et l'interprétation en droit pénal" in 

PERELMAN, C. (ed.), Le problème des lacunes en droit, Brussel, Bruylant, 1968, 363-

400. 



460 

 

LEMMENS, P., "De waarborgen van een eerlijk proces in een cassatieprocedure" in 

BRUYNEEL, A., DE GRYSE, L., FORIERS, P., HEENEN, D., SIMONT, A. en VAN 

DOOSSELAERE, M. (eds.), Liber Amicorum Lucien Simont, Brussel, Bruylant, 2002, 149-

165. 

LEMOSSE, M., "La Cour de cassation au dix-neuvième siècle" in ASSOCIATION DES 

MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION (ed.), Le 

Tribunal et la Cour de cassation 1790-1990, Parijs, Litec, 1990, 53-87. 

LENAERTS, H., "Cassatierechtspraak vandaag", Rechtskundig Weekblad 1991-92, 137-

142. 

LERNOUT, L., "Cassatie: oppoetsen of opdoeken?", De Juristenkrant 2002, afl. 46, 2-3. 

LEROY, M., La Loi. Essai sur la théorie de l'autorité dans la démocratie, Parijs, Giard & 

Brière, 1908, 351 p. 

LEVIN, J., How judges reason: the logic of adjudication, New York, Peter Lang, 1992, 

267 p. 

LEVY, B., "Realist Jurisprudence and Prospective Overruling", University of Pennsylvania 

Law Review 1960, 1-30. 

LIBCHABER, R., "Retour sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation, et le rôle de 

la doctrine", Revue trimestrielle de droit civil 2000, 679. 

LIBCHABER, R., "La saisine pour avis, une procédure singulière dans le paysage 

jurisprudentiel", Revue trimestrielle de droit civil 2003, 157. 

LIBCHABER, R., "Une motivation en trompe-l'oeil: les cailloux du Petit Poucet", La 

Semaine Juridique 2016, afl. 22, nr. 632. 

LINDON, R., "La motivation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 

1975, nr. 2681. 

LINDON, R., "La loi du 6 août 1981 serra-t-elle la dernière loi modifiant la procédure 

devant la Cour de cassation?", La Semaine Juridique 1981, nr. 3051. 

LINDQUIST, S. en KLEIN, D., "The Influence of Jurisprudential Considerations on 

Supreme Court Decisionmaking: A Study of Conflict Cases", Law & Society Review 2006, 

135-162. 

LINSMEAU, J. en BOULARBAH, H., "La Cour de cassation, entre le pourvoi et les 

conclusions du ministère public" in VAN ORSHOVEN, P. en STORME, M. (eds.), Amice 

curiae, quo vadis? Het openbaar ministerie in privaatrechtelijke, administratieve en 

sociale zaken, Antwerpen, Kluwer, 2002, 171-194. 

LLEWELLYN, K., The Bramble Bush: the Classic Lectures on the Law and Law School, 

New York, OUP, 2008, 191 p. 

LOCRÉ DE ROISSY, J., La législation civile, commerciale et criminelle de la France, I, 

Parijs, Treuttel et Würtz, 1827, 642 p. 



461 

 

LOKIN, A., "De prejudiciële procedure in kort bestek", Tijdschrift voor de Procespraktijk 

2015, 95-99. 

LOLJEEH, R., "Les revirements nationaux du fait du droit européen" in CARPANO, E. 

(ed.), Le revirement de jurisprudence en droit européen, Brussel, Bruylant, 2012, 347-387. 

LOONSTRA, K. en QUIST, J., "The Dutch Supreme Court versus the Lower Courts: 

Summary Dismissal and the Catalogue of Viewpoints" in HULS, N., ADAMS, M. en 

BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations 

and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 343-368. 

LOTH, M., De Hoge Raad in dialoog; over rechtsvorming in een gelaagde rechtsorde, 

Tilburg, Tilburg University, 2014, 48 p. 

LOUVEL, B., Discours de M. le premier president Louvel, onuitg., 2014, 4 p., 

www.courdecassation.fr/IMG///Discours_PP_140716v2.pdf. 

LOUVEL, B., Discours prononcé en ouverture des travaux de la commission de réflexion 

dédiés à la motivation, onuitg., 2015, 5 p., 

www.courdecassation.fr/IMG/20150914_ouverture_travaux_motiv.pdf. 

LOUVEL, B., La Cour de cassation face aux défis du XXIe siècle, onuitg., 2015, 1-12 p., 

www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/discours_22

02/premier_president_7084/discours_2015_7547/face_defis_31435.html. 

LOUVEL, B., "Réflexions à la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2015, 1326. 

LOYENS, J., "Het onbehagen van de magistratuur. Beschouwingen bij dertig jaar 

mercuriales", Rechtskundig Weekblad 2003-04, 1281-1293. 

MACCORMICK, D. en SUMMERS, R., Interpreting Precedents: A Comparative Study, 

Dartmouth, Ashgate, 1997, 585 p. 

MACOURS, G., "De visie van de Belgische 19de-eeuwse rechtspraak op de subsidiaire rol 

van het oude Romeinse recht" in STEVENS, F., VAN DEN AUWEELE, D. en VAN 

DIEVOET, G. (eds.), Houd voet bij stuk. Xenia juris historiae G. Van Dievoet oblata, 

Leuven, KU Leuven faculteit rechtsgeleerdheid, 1990, 253-289. 

MAES, B., "Naar een vernieuwde en versnelde cassatieprocedure" in DAUWE, B., DE 

GRYSE, B., DE GRYSE, E., MAES, B. en VAN LINT, K. (eds.), Liber Amicorum Ludovic 

De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 387-399. 

MAES, B. en VANNECKE, L., "Schadevergoeding vorderen kan leiden tot de toekenning 

van een vergoeding voor het ambtshalve ingeroepen verlies van een kans zonder wijziging 

van het voorwerp van de vordering" (noot onder Cass. 14 december 2017), Rechtspraak 

Antwerpen Brussel Gent 2018, 356-359. 

MAFFEI, P., "De rol van de opperste gerechtshoven in de totstandkoming van de 

rechtsnorm" in ALEN, A., DAOÛT, F., NIHOUL, P., PEREMANS, E. en VERRIJDT, W. 

(eds.), Libertés, (l)égalité, humanité. Mélanges offerts à Jean Spreutels, Brussel, Bruylant, 

2018, 735-748. 



462 

 

MAGNUS, F., "L’objet social comme critère de limitation à la déduction des frais 

professionnels. Regularité et opportunité?", Tijdschrift voor rechtspersoon en 

vennootschap - Revue pratique des sociétés 2016, 144-161. 

MAHIEU, M. en PIJCKE, G., "Aménagement dans le temps des effets des arrêts rendus 

sur question préjudicielle: la Cour constitutionnelle a franchi le cap" (noot onder GwH 7 

juli 2011), Journal des Tribunaux 2011, 714-719. 

MAMERT DE JUSSIEU DE MONTLUEL, F.-J., Réflexions sur les principes de la justice, 

Parijs, Leclercq, 1779, 120 p. 

MARCADÉ, V., Cours élémentaire de droit civil français ou explication théorique et 

pratique du code civil, I, Parijs, Cotillon, 1850, 624 p. 

MARCHAL, P., "De stijl van de arresten van het Hof van Cassatie in civiele zaken (1832-

2010)" in DAUWE, B., DE GRYSE, B., DE GRYSE, E., MAES, B. en VAN LINT, K. 

(eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Brussel, Larcier, 2010, 401-410. 

MARCK, M., "Rapport complémentaire fait au nom de la commission de la chambre des 

représentants", Pasinomie 1935, 443-453. 

MARCKX, J.-M., "A propos de la valeur des travaux préparatoires dans l'interprétation des 

lois", La Belgique Judiciaire 1927, 257-263. 

MARCUS HELMONS, S., "La présence du ministère public aux délibérations de la Cour 

de cassation ou l'affaire Borgers" in X (ed.), Présence du droit public et des droits de 

l'homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, III, Brussel, Bruylant, 1992, 1379-1390. 

MARGUÉNAUD, J.-P., "De quelques observations de la Cour européenne des droits de 

l'homme sur la Cour de cassation française", Revue trimestrielle de droit civil 2000, 439. 

MARTENS, P., "La Cour de cassation et la Cour d'arbitrage: les paradoxes du respect" in 

X (ed.), Imperat Lex: Liber Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 97-120. 

MARTENS, P., "Que reste-t-il de l'article 6 du Code judicaire?" in DE CODT, J., 

DECONINCK, B., THIJS, D., HENKES, A. en VAN DROOGHENBROECK, J.-F. (eds.), 

50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, 

Larcier, 2018, 183-201. 

MARTENS, S., "Motivering van uitspraken van de cassatierechter" in X (ed.), 

Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1993, 133-153. 

MARTENS, S., "De grenzen van de rechtsvormende taak van de rechter", Nederlands 

Juristenblad 2000, 747-758. 

MARTINAGE-BARANGER, R., "Les idées sur la cassation au XVIIIe siècle", Revue 

historique de droit français et étranger 1969, 244-290. 

MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, I, Parijs, Sirey, 1956, 1358 p. 

MARTYN, G., DEVLOO, R. en JORENS, Y., Een kennismaking met recht en 

rechtspraktijk, Brugge, die Keure, 2014, 520 p. 



463 

 

MASSET, A., "La publicité du prononcé des jugements du tribunal de l’application des 

peines: l’impossible solution?" (noot onder Cass. 24 juli 2007), Jurisprudence de Liège, 

Mons et Bruxelles 2007, 1503-1507. 

MAURY, J., "Observations sur la jurisprudence en tant que source du droit" in X (ed.), Le 

droit privé français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, I, Parijs, 

LGDJ, 1950, 28-50. 

MAUS, M., "Het fiscaal bezwaarrecht van derden" (noot onder Cass. 16 september 2004), 

Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2005, 679-681. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

XVII, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1862, 777 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires: recueil complet des débats 

législatifs et politiques des Chambres françaises de 1800 à 1860, I, Parijs, Impremerie Paul 

Dupont, 1862, 775 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

IX, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1877, 796 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

LIII, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1883, 793 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

XVI, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1883, 805 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

XV, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1883, 798 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

XX, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1885, 784 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

XLIII, Parijs, Impremerie Paul Dupont, 1893, 792 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

XLIV, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1894, 792 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Deuxième série (1800 à 1860), 

CVI, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1902, 781 p. 



464 

 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

LXIX, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1906, 818 p. 

MAVIDAL, J. en LAURENT, E., Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet 

des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799, 

LXXVII, Parijs, Imprimerie Paul Dupont, 1910, 799 p. 

MCMILLION, C. en VANCE, K., "Criticism from Below: the Supreme Court's decision 

to revisit cases", Journal of Law and Courts 2017, 81-103. 

MEERSSCHAUT, F., "s.n.", Tijdschrift voor publiekrecht en bestuurswetenschappen 

2008, 445. 

MEERSSCHAUT, F., "s.n.", Tijdschrift voor publiekrecht en bestuurswetenschappen 

2010, 487. 

MERLIN DE DOUAI, P.-A., Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, III, 

Brussel, Tarlier, 1825, 499 p. 

MERLIN DE DOUAI, P.-A., Répertoire universel et raisoné de jurisprudence, XXVI, 

Brussel, Tarlier, 1827, 460 p. 

MERLIN DE DOUAI, P.-A., Répertoire universel et raisoné de jurisprudence, IV, Parijs, 

Garnery, 1827, 796 p. 

MERLIN DE DOUAI, P.-A., Répertoire universel et raisoné de jurisprudence, XXVII, 

Brussel, Tarlier, 1828, 415 p. 

MERLIN DE DOUAI, P.-A., Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, XXXI, 

Brussel, Tarlier, 1828, 418 p. 

MESDACH DE TER KIELE, C., "Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 

15 octobre 1886", Pasicrisie 1886, I, 3-7. 

MEULDER, A., "De wet van 10 april 2014 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek 

betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure: capita 

selecta" in HOF VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2014, 139-156. 

MEVIS, P., "The Perspective of the Annotator: Some Observations about the Organization 

and Format of the Judgments and Decisions of the Criminal Division of the Supreme Court 

of the Netherlands, and the Role of the Annotator" in HULS, N., ADAMS, M. en 

BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations 

and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 235-249. 

MIERSCH, M., Der sogenannte référé législatif: eine Untersuchung zum Verhältnis 

Gesetzgeber, Gesetz und Richteramt seit dem 18. Jahrhundert, Baden-Baden, Nomos, 

2000, 323 p. 

MIMIN, P., Le style des jugements, Parijs, Librairies techniques, 1970, 421 p. 

MOLFESSIS, N., La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 

246 p. 



465 

 

MOLFESSIS, N., "Les revirements de jurisprudence" in MOLFESSIS, N. (ed.), La Cour 

de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, Economica, 2004, 135-160. 

MOLFESSIS, N., "Les avis spontanés de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2007, 37. 

MOLFESSIS, N., "Loi et jurisprudence", Pouvoirs 2008, afl. 3, 87-100. 

MOLFESSIS, N. en KLEIN, J., "Point de départ de la prescription de l'action en nullité 

d'une convention réglementée et motivation des revirements de jurisprudence" (noot onder 

Cass. (FR) 8 februari 2011), Recueil Dalloz 2011, 1314. 

MONRO, C., The Digest of Justinian, I, Cambridge, CUP, 1904, 399 p. 

MONTAZEL, L., Entre fait et droit: histoire d'un pouvoir judiciaire. Les techniques de la 

cassation civile en France et en Allemagne au XIXème siècle, Frankfurt am Main, Vitorrio 

Klostermann, 1998, 198 p. 

MOONEN, T., "Concours de droits fondamentaux ou concours de juridictions? Evaluation 

des réformes de 2009 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle", Revue belge de droit 

constitutionnel 2011, 111-142. 

MORBÉE, K., "Het Hof van Cassatie als prejudicieel Hof in fiscale zaken?", Tijdschrift 

voor Fiscaal Recht 2013, 191-192. 

MORTIER, R., "La nouvelle motivation de la Cour de cassation", Revue droit des Sociétés 

2016, afl. 7, étude 10. 

MORVAN, P., "Le revirement de jurisprudence pour l'avenir: humble adresse aux 

magistrats ayant franchi le Rubicon", Recueil Dalloz 2005, 247. 

MOSSELMANS, S., "Enkel gesimuleerde dadingen tot verdeling zijn vatbaar voor 

vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde" (noot onder Cass. 3 april 2017,), 

Tijdschrift voor familierecht 2017, 184-189. 

MOULY, C., "Comment rendre les revirements de jurisprudence davantage prévisibles?", 

Petites Affiches 1994, 33. 

MUIR WATT, H., "La motivation des arrêts de la Cour de cassation et l’élaboration de la 

norme" in MOLFESSIS, N. (ed.), La Cour de cassation et l’élaboration du droit, Parijs, 

Economica, 2004, 53-66. 

MULLER, F., La cour de cassation belge à l'aune des rapports entre pouvoir: de sa 

naissance dans le modèle classique de la séparation des pouvoirs à l'aube d'une extension 

de la fonction juridictionnelle 1832-1914/1936, Brugge, die Keure, 2011, 492 p. 

MURPHY, W., "Lower Court Checks on Supreme Court Power", The American Political 

Science Review 1959, 1017-1031. 

MURPHY, W., Elements of judicial strategy, Chicago, The University of Chicago Press, 

1964, 249 p. 

MUYLDERMANS, J., (noot onder Cass. 14 december 2017), Verkeer, aansprakelijkheid, 

verzekering 2018, 40. 



466 

 

NADAL, J.-L., "La jurisprudence de la Cour de Strasbourg: une chance pour le parquet 

général de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 2005, 800-802. 

NIEUWENHUIS, H., "Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel", 

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1976, 494-515. 

NIEUWENHUIS, H., "De kunst van het zaklopen", Nederlands Juristenblad 2000, 687-

689. 

OPPETIT, B., "La résurgence du rescrit", Recueil Dalloz 1991, 105. 

OST, F., "L'interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du 

législateur" in VAN DE KERCHOVE, M. (ed.), L'interprétation en droit: approche 

multidisciplinaire, Brussel, Faculté universitaires Saint-Louis, 1978, 97-184. 

OST, F., "Droit propre, motivation laconique et interprétation restrictive" (noot onder Cass. 

2 december 1992), Journal des Tribunaux 1993, 401-403. 

OST, F. en VAN DROOGHENBROECK, S., "Le droit transitoire jurisprudentiel dans la 

pratique des juridictions belges", Revue de droit de l'ULB 2002, 1-57. 

PAILLIET, J., Manuel de droit civil, commercial et criminel, Brussel, Tarlier, 1834, 719 p. 

PARMENTIER, C., "Interpretation of laws by Supreme Courts: implementation and scope" 

in X (ed.), The competences of supreme courts, Straatsburg, Raad van Europa, 1998, 71-

83. 

PARMENTIER, C., "Du nouveau en matière de frais professionnels fiscalement 

déductibles" (noot onder Cass. 4 juni 2015), Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 

2015, 1507-1509. 

PARMENTIER, C., "La saga fiscale d’un curateur de faillite" (noot onder Cass. 22 

november 2013), Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2015, 57-58. 

PARMENTIER, C., Comprendre la technique de cassation, Brussel, Larcier, 2018, 271 p. 

PARREIN, F., "It is not lonely enough at the top. De tegenstellingen tussen het Hof van 

Cassatie en het Arbitragehof", Jura Falconis 2005-06, 285-330. 

PELETIER, M., "De prejudiciële procedure bij de Hoge Raad in vogelvlucht", EB 

Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2015, 163-164. 

PELLETIER, C., "Quinze ans après: l'efficacité des avis de la Cour de cassation" in X (ed.), 

Libres propos sur les sources du droit: Mélanges en l'honneur de Phillipe Jestaz, Parijs, 

Dalloz, 2006, 429-440. 

PERDRIAU, A., "Les publications de la Cour de cassation", Gazette du Palais 2003, afl. 

4, 2. 

PERELMAN, C., "La motivation des décisions de justice, essai de synthèse" in 

PERELMAN, C. en FORIERS, P. (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, 

Bruylant, 1978, 415-426. 



467 

 

PERREAU, E.-H., Technique de la jurisprudence en droit privé, I, Parijs, Librairie des 

sciences politiques et sociales, 1923, 376 p. 

PERROT, R., "Moyen de cassation: la nouveauté du moyen et la Cour européenne des 

droits de l'homme", Revue trimestrielle de droit civil 2000, 635. 

PETRICK, M., "The Supreme Court and Authority Acceptance", The Western Political 

Quarterly 1968, 5-19. 

PICARD, E., "Quelques réflexions sur le droit et le fait en Cour de cassation" in PICARD, 

E., D'HOFFSCHMIDT, N. en DE LE COURT, J. (eds.), Pandectes belges, CXI, Brussel, 

Larcier, 1919, v-xli. 

PICARD, E. en D'HOFFSCHMIDT, N., Pandectes belges: encyclopédie de législation, de 

doctrine et de jurisprudence belges, XVI, Brussel, Larcier, 1885. 

PIETERSE, L., "Verwijzing naar eerdere rechtspraak. Een eerste verkenning van het 

verschijnsel ‘verwijzing naar eerdere eigen rechtspraak’ door de belastingkamer van de 

Hoge Raad", Maandblad Belasting Beschouwingen 2016, 280-293. 

PIETERSE, L., "Het verschijnsel overzichtsarrest; een oriëntatie", FED Fiscaal Weekblad 

2017, 4-12. 

PINNA, A., "Filtering applications, number of judgements delivered and judicial discourse 

by Supreme Courts: some thoughts based on the French example" in HULS, N., ADAMS, 

M. en BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial 

Deliberations and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 175-187. 

PIRET, J.-M., "Le parquet de cassation", Journal des Tribunaux 1994, 621-631. 

PIRET, J.-M., "'Wrongful life' en de zaak Rukiyé: heeft een genetisch zwaar beschadigde 

foetus een in rechte beschermd belang bij zijn eigen abortus?", Nieuw Juridisch Weekblad 

2011, 354-365. 

PIREYRE, B., "Libre propos sur le projet de dispositif de filtrage des pourvois en 

cassation", Gazette du Palais 2018, 83-86. 

PIWNICA, E., "Commentaire des dispositions de la loi J21 relatives à la Cour de 

cassation", Gazette du Palais 2017, afl. 5, 76. 

PLAISANT, I., "Discours prononcé à l'audience solennelle de la Cour de cassation du 19 

décembre 1833", Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1834, 2-14. 

PLANIOL, M., Traité élémentaire de droit civil, I, Parijs, LGDJ, 1922, 1026 p. 

POLAK, M., "Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht", Rechtsgeleerd 

Magazijn Themis 1984, 228-260. 

POLLOCK, F., Essays in Jurisprudence and Ethics, Londen, MacMillan, 1882, 380 p. 

PONCET, B., Traité des jugemens précédé du traité des actions, Brussel, Tarlier, 1835, 

514 p. 



468 

 

PONSIOEN, C., "Toepassing artikel 81 RO door de civiele kamer van de Hoge Raad; een 

kwantitatief onderzoek tegen de achtergrond van het rapport Hammerstein" in 

CASTERMANS, A.G., HOUBEN, I., JANSEN, K., MEMELINK, P. en NIEUWENHUIS, 

H. (eds.), Het zwijgen van de Hoge Raad, Deventer, Kluwer, 2009, 131-159. 

POPELIER, P., "Rechterlijk overgangsrecht revisited. Over een juridisch vacuüm, een 

prejudicieel arrest en de werking van rechterlijke uitspraken in de tijd" (noot onder Cass. 

20 december 2007), Rechtskundig Weekblad 2007-2008, 1370-74. 

PORTALIS, J.-E.-M., Discours, Rapports et Travaux inédits sur le Code civil, Parijs, 

Joubert, 1844, 495 p. 

PORTALIS, J.-M., "Rapport sur les mémoires adressés au concours pour le prix sur la 

question du droit des gens" in X (ed.), Mémoires de l'Academie royale des sciences morales 

et politiques de l'Institut de France, III, Parijs, Didot Frères, 1841, 399-453. 

PORTUGAELS, N., "De saga van de transactionele verdelingen: rechtsbescherming vs. 

rechtszekerheid", De Juristenkrant 2017, afl. 349, 4. 

PORTUGAELS, N., "Vernietiging van een dading die een einde maakt aan een 

onverdeeldheid wegens benadeling voor meer dan een vierde: tussen rechtszekerheid en 

rechtsbescherming", Notarieel en fiscaal maandblad 2017, 163-171. 

POSNER, R., How judges think, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2008, 387 p. 

PRINS, C., GRIFFIOEN, H. en BROEDERS, D., "Naar een transparantere rechtspraak. 

Geen glans zonder wrijving" in BROEDERS, D., PRINS, C., GRIFFIOEN, H., JONKERS, 

P., BOKHORST, M. en SAX, M. (eds.), Speelruimte voor transparantere rechtspraak, 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, 23-111. 

PUELINCKX-COENE, M., VERSTRAETE, J. en GEELHAND, N., "Overzicht van 

rechtspraak (1988-1995), Erfenissen", Tijdschrift voor Privaatrecht 1997, 133-480. 

RAIKEM, J.-J., Rapport sur l'organisation judiciaire, Brussel, Imprimerie du Moniteur 

belge, 1831, 51 p. 

RAUWS, W., "Kenterende cassatierechtspraak: de overeenkomst ten vroegste op het 

ogenblik van de opzegging" (noot onder Cass. 7 april 2008), Rechtskundig Weekblad 2009-

10, 1343-1345. 

REGOUT, M., "Verba volent, scripta manent. Quant aux conclusions du parquet près la 

Cour de cassation en matière civile" in BOSSUYT, A., DECONINCK, B., DIRIX, E., 

FETTWEIS, A. en FORRIER, E. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, 

Brussel, Larcier, 2011, 213-226. 

REGOUT, M., "Enkele recente ontwikkelingen in de cassatieprocedure in burgerlijke 

zaken" in HOF VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2016, 185-203. 

RÉMY, P., "La part faite au juge", Pouvoirs 2003, afl. 4, 22-36. 

RIGAUX, F., La nature du contrôle de la Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, 482 

p. 



469 

 

RIGAUX, M. en MERGITS, B., "Het dwingend karakter van artikel 15, §2, van de 

gecoördineerde bediendenwetten", Rechtskundig Weekblad 1983-84, 1169-1184. 

RIPERT, G., Les forces créatrices du droit, Parijs, LGDJ, 1955, 431 p. 

RIVIÈRE, H., Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la 

Cour de cassation en matière civile, et dans l'ordre du Code Napoléon, Parijs, Cosse et 

Marchal, 1862, 856 p. 

ROGGE, J., "La perte d’une chance est un dommage indemnisable – Le juge peut évoquer 

d’office la perte sans modifier l’objet de la demande" (noot onder Cass. 14 december 2017), 

Consilio Manuque 2018, 39-42. 

ROLIN, H., "Procedure en cassation" in CENTRE D’ÉTUDES POUR LA RÉFORME DE 

L'ÉTAT (ed.), Réforme de la procédure, III, Brussel, Centre d'études pour la réforme de 

l'état, 1938, 229-344. 

ROMANS, N., "The Role of State Supreme Courts in Judicial Policy Making: Escobedo, 

Miranda and the Use of Judicial Impact Analysis", The Western Political Quarterly 1974, 

38-59. 

ROMBACH, J., "Hoge Raad 7 maart 1980: de Hoge Raad citeert het ontwerp BW en gaat 

openlijk om", Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 1980, 813-816, 824-

827. 

RORIVE, I., Le revirement de jurisprudence: étude de droit anglais et de droit belge, 

Brussel, Bruylant, 2003, 565 p. 

RUBI-CAVAGNA, E., "Les arguments d'opportunité" in DEUMIER, P. (ed.), Le 

raisonnement juridique, Parijs, Dalloz, 2013, 217-247. 

RUTSAERT, J., "Hof van Cassatie en ideaal opperste gerechtshof", Rechtskundig 

Weekblad 1980-81, 2089-2100. 

RUTSAERT, J. en MEEÙS, A., "La Cour de cassation de Belgique", Revue internationale 

de droit comparé 1978, 247-274. 

SACHS, A., The strange alchemy of life and law, Oxford, OUP, 2009, 306 p. 

SALUDEN, M., "La jurisprudence, phénomène sociologique", Archives de philosophie du 

droit 1985, 191-205. 

SALVAT, O., Le revirement de jurisprudence. Etude comparée de droit français et de droit 

anglais, onuitg. doctoraatsthesis Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales 

de Paris (Paris 2), 1983, 542 p. 

SAMOY, I., "Cassatie verwerpt vraag om schadevergoeding voor geboorte", De 

Juristenkrant 2014, afl. 299, 1. 

SAMOY, I. en PEETERS, S., "De Wrongful life-vordering: wat verklaart de Belgische 

NEEN versus de Nederlandse JA?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016, 

85-90. 



470 

 

SANFOURCHE-LAPORTE, P., "De l’application au recours en cassation du principe: les 

Belges sont égaux devant la loi", La Belgique Judiciaire 1849, 657-658. 

SAUVEL, T., "Essai sur la notion de précédent", Recueil Dalloz 1955, 93-96. 

SAUVEL, T., "Histoire du jugement motivé", Revue du droit publique et de la science 

politique en France et à l'étranger 1955, 5-53. 

SCHEYVEN, C., Traité pratiques des pourvois en cassation, Brussel, Bruylant, 1866, 384 

p. 

SCHOLLEN, P., De greep van de wetgever op de rechter, Brugge, die Keure, 2011, 299 p. 

SCHOLTEN, G., "Het stierkalfarrest" (noot onder HR 7 maart 1980), Nederlandse 

Jurisprudentie 1980, 353. 

SCHOLTEN, P., Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch 

Burgerlijk Recht: Algemeen deel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1931, 260 p. 

SCHOORDIJK, H., "Hoe vat(te) de Burgerlijke kamer van de Hoge Raad zijn 

rechtsvormende taak op?" in X (ed.), De plaats van de Hoge Raad Raad in het huidige 

staatsbestel, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 3-63. 

SCHRUVER-BRAVENBOER, M., "Rechtbankendag bij de Hoge Raad", Weekblad voor 

fiscaal recht 2013, 1095. 

SERVERIN, E., De la jurisprudence en droit privé: théorie d'une pratique, Lyon, Presses 

Universitaires de Lyon, 1985, 458 p. 

SIEBURGH, C., "Het civiele parket bij de Hoge Raad. Het juiste midden?" in KEUKENS, 

W. en VAN DEN NIEUWENHIJZEN, M. (eds.), Raad & Daad: over de rechtsvormende 

taak van de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2008, 99-116. 

SIEYÈS, E., Aperçu d'une nouvelle organisation de la justice et de la police en France, 

Parijs, Imprimerie nationale, 1790, 62 p. 

SMETRYNS, A., "De motivering door de cassatierechter in civiele zaken" in BOSSUYT, 

A., DECONINCK, B., DIRIX, E., FETTWEIS, A. en FORRIER, E. (eds.), Liber spei et 

amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 91-95. 

SMITH, C., "Legitimacy of the Ruling: A Formal Approach" in HULS, N., ADAMS, M. 

en BOMHOFF, J. (eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations 

and Beyond, Den Haag, Asser, 2009, 257-264. 

SNIJDERS, G., "Cassatie", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2010, 80-85. 

SNIJDERS, H., Rechtsvinding door de burgerlijke rechter: een kwantitatief 

rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de gerechtshoven, Deventer, Kluwer, 1978, 

268 p. 

SNYDER, O., "Retrospective Operation of Overruling Decisions", Illinois Law Review 

1940-41, 121-153. 



471 

 

SOETAERT, R., "Is een cassatiearrest leesbaar?", Rechtskundig Weekblad 1978-79, 2609 

- 2624. 

SOETAERT, R., "Installatie van de heer Robert Soetaert als eerste voorzitter van het Hof 

van Cassatie", Rechtskundig Weekblad 1990-91, 325-328. 

SOMERHAUSEN, M., "La motivation et la mission normative du juge" in PERELMAN, 

C. en FORIERS, P. (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 

23-36. 

SPIER, J., "Gedachten over een vastgelopen stelsel", Aansprakelijkheid, Verzekering en 

Schade 2014, 33-38. 

SPRONKEN, T., "Prejudiciële vragen bij de Hoge Raad: ook iets voor strafzaken!", 

Nederlands Juristenblad 2013, 335. 

STEINER, E., French Legal Method, Oxford, OUP, 2002, 241 p. 

STEPHEN, L., History of English thought in the eighteenth century, II, New York, Putnam, 

1876, 469 p. 

STERCKX, D., "La transaction-partage consacrée comme pacte de stabilité" (noot onder 

Cass. 3 april 2017), Revue du notariat belge 2017, 561-563. 

STOLK, R., SCHUURMANS, Y. en ESSER, J., "De amicus curiae: een instrument voor 

rechtsvorming of ook voor rechtsbescherming?", Ars Aequi 2019, 9-19. 

STOLKER, C. en SOMBROEK-VAN DOORM, M., "De wrongful life-vordering: 

schadevergoeding of euthanasie?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003, 

496-506. 

STOLP, M. en DE GROOT, J., "Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële 

vragen aan de Hoge Raad (art. 392-394 nieuw Rv)", Maandblad voor Vermogensrecht 

2012, 165-170. 

STORME, M., "Pleidooi voor een procesnoodrecht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1980, 

504-513. 

STORME, M., Het proces: als in een spiegel, Deventer, Kluwer, 1988, 58 p. 

STORME, M., "Recht op recht", Tijdschrift voor Privaatrecht 1993, vii-xiv. 

STORME, M., "De wetgever en de onafhankelijke rechter" in X (ed.), De rol van de rechter 

en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid, 1995, 17-25. 

STORME, M.E., "Bedenkingen bij de door het Hof van Cassatie in het privaatrecht 

gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie 

van een onderschatte rechtsbron: de traditie", Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, 971-1048. 

STORME, M.E., "Pleidooi voor separate opinions in de rechtspraak", De Juristenkrant 

2009, afl. 187, 10. 

STREEFKERK, C., "De prejudiciële procedure bij de Hoge Raad", Trema 2015, 248-255. 



472 

 

TAELMAN, P., "Twee ophefmakende arresten: Europees Hof Rechten van de Mens 20 

februari 1996 over de rol van het Openbaar Ministerie in civiele Zaken en Cass., 5 januari 

1996, over de nietigheidsleer" in Gandaius Actueel II, Antwerpen, Story Scientia, 1997, 

123-146. 

TAELMAN, P., "Cassatie: toch maar niet opdoeken", De Juristenkrant 2002, afl. 47, 2. 

TAELMAN, P., "Pleidooi voor meer dialoog tussen 'opperste' rechters. Praten werkt..." in 

DE BUSSCHER, M., DE GROOTE, B., DE PUYDT, J., DOOLAEGE, A., FORRIER, E., 

TAELMAN, P. en VAN EECKHOUTTE, W. (eds.), Kan dit nog? Liber amicorum Rogier 

de Corte, Mechelen, Kluwer, 2007, 85-96. 

TAELMAN, P., "Potpourri en de burgerlijke rechtspleging" in VANBIERVLIET, W. (ed.), 

De Potpourri-wetten: een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en 

grondslagen voor organisatorische vernieuwingen, Brussel, Larcier, 2017, 1-32. 

TAELMAN, P. en VAN DER HAEGEN, M., "Recht op recht! Publicatie van rechtspraak" 

in DE CORTE, R., DE VOS, M., HUMBLET, P., KÉFER, F. en VAN HOORDE, E. (eds.), 

De taal is gans het recht. Liber amicorum Willy van Eeckhoutte, Mechelen, Kluwer, 2018, 

257-284. 

TARBÉ, A.-P., Lois et réglements à l'usage de la Cour de cassation, Parijs, Roret, 1840, 

504 p. 

TERRIER, F., "La pratique de la procédure de non-admission à la Cour de cassation", 

Justice & Cassation 2013, 95-100. 

TEUBEN, K., "Cassatie", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2012, 102-106. 

THÉRY, P., "La 'jurisprudence' des cours d'appel et l'élaboration de la norme" in 

MOLFESSIS, N. (ed.), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Parijs, Economica, 

2004, 129-132. 

THIJS, D., "Van wandelstok naar zwaard - voorstellen tot modernisering van de 

cassatieprocedures in het licht van het proceseconomisch gebruik van middelen", 

Rechtskundig Weekblad 2016-17, 1043-1057. 

THIJS, D., "Het Gerechtelijk Wetboek: Procesrecht, Organisatierecht en nu ook 

Beleidsrecht van de Rechterlijke Orde. Over een beheersmodel aangepast aan de 

specificiteit en de kleinschaligheid van het Hof van Cassatie" in DE CODT, J., 

DECONINCK, B., HENKES, A., THIJS, D. en VAN DROOGHENBROECK, J.-F. (eds.), 

50 jaar Gerechtelijk Wetboek, wat nu? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme, Brussel, 

Larcier, 2018, 291-307. 

THOMASSEN, W., "Het geheim van de raadkamer en de dissenting opinion", Nederlands 

Juristenblad 2006, 686-690. 

TIMMERMAN, V., "Vier cassaties in het belang der wet: hoe bedrijf je rechtsvorming nu 

echt?" in in R. DE GRAAFF, T. KEIJZER, C. DE KLUIVER en M. SAMADI (eds.), 

Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 321-335. 



473 

 

TOUFFAIT, A., "Conclusions d'un practicien", Revue internationale de droit comparé 

1978, 473-486. 

TOUFFAIT, A. en TUNC, A., "Pour une motivation plus explicite des décisions de justice 

notamment celles de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit civil 1974, 487-

508. 

TOULLIER, C., Le droit civil français suivant l'ordre du code, I, Brussel, Stapleaux, 1820, 

519 p. 

TOURNAUX, S., "L'obiter dictum de la Cour de cassation", Revue trimestrielle de droit 

civil 2011, 45. 

TRAEST, M., "Over het stilzwijgen van de wet en de verplichting voor het Hof van 

Cassatie om prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof", Rechtskundig 

Weekblad 2008-09, 306-315. 

TRICOT, D., "Le fabuleux destin d'une décision de non-admission ou les périls de 

l'interprétation" in X (ed.), Mélanges en l'honneur de Jacques Boré. La création de droit 

jurisprudentiel, Parijs, Dalloz, 2007, 459-467. 

TROPER, M., "La motivation des décisions constitutionnelles" in PERELMAN, C. en 

FORIERS, P. (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, Bruylant, 1978, 287-

302. 

TROPER, M., La théorie du droit, le droit, l'état, Parijs, PUF, 2001, 334 p. 

TROPER, M., "Interprétation" in ALLAND, D. en RIALS, S. (eds.), Dictionnaire de la 

culture juridique, Parijs, PUF, 2003, 843-847. 

TROPER, M., "What is interpretation of the law for the French judge?" in MORIGAWA, 

Y., STOLLEIS, M. en HALPÉRIN, J.-L. (eds.), Interpretation of law in the age of 

enlightenment: from the rule of the king to the rule of law, New York, Springer, 2011, 139-

151. 

TROPER, M. en GRZEGORCZYK, C., "Precedent in France" in MACCORMICK, D. en 

SUMMERS, R. (eds.), Interpreting precedents: a comparative study, Dartmouth, Ashgate, 

1997, 103-140. 

TULKENS, F. en VAN DROOGHENBROECK, S., "La Cour de cassation et la Cour 

européenne des droits de l'homme. Les voies de banalisation" in X (ed.), Imperat Lex. Liber 

Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 121-141. 

TUNC, A., "Conclusions: la Cour suprême idéale" in CENTRE D’ÉTUDES JURIDIQUES 

COMPARATIVES (ed.), La cour judiciaire suprême. Une enquête comparative, Parijs, 

Economica, 1978, 433-471. 

TUNC, A., "Synthèse" in CENTRE D’ÉTUDES JURIDIQUES COMPARATIVES (ed.), 

La cour judiciaire suprême. Une enquête comparative, Parijs, Economica, 1978, 5-83. 

TYLER, T., "Methodology in Legal Research", Utrecht Law Review 2017, 130-141. 



474 

 

VAN BEERS, B., "Recensie M. Buijsen (red.), Onrechtmatig leven? Opstellen naar 

aanleiding van Baby Kelly", Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2009, 65-71. 

VAN BOSSUYT, H., “Toegang tot de rechtspraak en toegankelijke rechtspraak” in 

BOSSUYT, A., DECONINCK, B., DIRIX, E., FETTWEIS, A. en FORRIER, E. (eds.), 

Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 109-115. 

VAN COMPERNOLLE, J., "Tegensprekelijk debat en wapengelijkheid in het 

cassatiegeding: een onvoltooide evolutie" in PARMENTIER, C., GEINGER, H., 

HENKES, A., STORCK, C. en VANDEWAL, C. (eds.), Hof van Cassatie van België 

175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 127-137. 

VAN COMPERNOLLE, J. en VERDUSSEN, M., "La guerre des juges aura-t-elle lieu? À 

propos de l'autorité des arrêts préjudiciels de la Cour d'arbitrage", Journal des Tribunaux 

2000, 297-304. 

VAN CROMBRUGGE, S., "Cassatierechtspraak over beroepskosten: minder spectaculair 

dan ze lijkt", Fiscoloog 2015, afl. 1438, 1-3. 

VAN DAMME, M., "Het stellen van prejudiciële vragen aan het Arbitragehof door het Hof 

van Cassatie en de Raad van State" in X (ed.), Imperat Lex: Liber Amicorum Pierre 

Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 143-175. 

VAN DE KERCHOVE, M., "La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la 

Cour de cassation de Belgique" in VAN DE KERCHOVE, M. (ed.), L'interprétation en 

droit: approche pluridisciplinaire, Brussel, Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 13-

50. 

VAN DE KERCHOVE, M., "Jurisprudence et rationalité juridique", Archives de 

philosophie du droit 1985, 209-242. 

VAN DE SYPE, N., "Geen vergoeding voor wrongful life" (noot onder Cass. 14 november 

2014), Rechtskundig Weekblad 2014-15, 1617-1622. 

VAN DE WOESTEYNE, I., "Beroepskost – Terugbetalinge verduisterde sommen – 

Morele neutraliteit van het fiscaal recht" (noot onder Cass. 14 december 2007), Tijdschrift 

voor Fiscaal Recht 2008, 774-783. 

VAN DEN BERGH, B., "'Recht zkt Zekerheid' voor vaste relatie", Rechtskundig Weekblad 

2010-11, 346-365. 

VAN DEN BERGH, B., "Over de rechtsplegingsvergoeding bij afstand van geding, hoger 

beroep inzake de veroordeling tot de gerechtskosten en cassatie zonder verwijzing" (noot 

onder Cass. 9 juni 2017), Rechtskundig Weekblad 2017-18, 779-782. 

VAN DER BURG, F., "De wil van de wetgever en de rechtsvormende taak van de rechter" 

in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de rechtsontwikkeling in België en 

Nederland, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 49-63. 

VAN DER HAEGEN, M., "Het Hof van Cassatie op het kruispunt van publieke en private 

belangen: pleidooi voor een versterking van de cassatierechtspraak", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 2015, 1235-1309. 



475 

 

VAN DER HAEGEN, M., "Building a Legal Citation Network: the Influence of the Court 

of Cassation on the Lower Judiciary", Utrecht Law Review 2017, 65-76. 

VAN DER HAEGEN, M., "Transformation of the Cassation Model in France, The 

Netherlands and Belgium: Piercing the Legalistic Veil" in UZELAC, A. en VAN RHEE, 

C. (eds.), Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity, Cham, Springer, 2018, 349-

378. 

VAN DIEVOET, E., Het burgerlijk recht in België en Nederland van 1800 tot 1940: de 

rechtsbronnen, Antwerpen, De Sikkel, 1943, 540 p. 

VAN DORPE, L., (noot onder Cass. 3 april 2017), Tijdschrift voor Gentse rechtspraak 

2017, 259. 

VAN DROOGHENBROECK, J.-F., Cassation et juridiction. Iura dicit Curia, Brussel, 

Bruylant, 2004, 919 p. 

VAN DROOGHENBROECK, J.-F., "Yalta pour la notification" (noot bij Cass. 23 juni 

2006), Journal des Tribunaux 2006, 679. 

VAN DROOGHENBROECK, J.-F., "La requalification judiciaire du contrat et des 

prétentions qui en découlent" in WÉRY, P. en STIJNS, S. (eds.), De rol van de rechter in 

het contract, Brugge, die Keure, 2014, 1-73. 

VAN DYCK, J., "Hoe nieuwste cassatierechtspraak over beroepskosten juist 

interpreteren?", Fiscoloog 2015, afl. 1447, 1-2. 

VAN EECKHOUTTE, W., "De rol van de rechter en wetgever bij de rechtsontwikkeling 

in België en Nederland" in X (ed.), De rol van de rechter en de wetgever bij de 

rechtsontwikkeling in België en Nederland, Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1995, 

65-73. 

VAN EECKHOUTTE, W., "Schuifelen op de rechterstoel. De taak van de rechter in het 

Belgisch privaatrechtelijk procesrecht: een kwestie van moeten of mogen" in 

VERENIGING VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN 

BELGIË EN NEDERLAND (ed.), Preadviezen 2015, Den Haag, BJU, 2015, 251-305. 

VAN EIJSDEN, J., (noot onder HR 2 december 2016), Beslissingen in Belastingrecht 2017, 

51. 

VAN ENGELEN, D., "Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een 

licentie van een failliete licentiegever" in DE GRAAFF, R., KEIJZER, T., DE KLUIVER, 

C. en SAMADI, M. (eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad, Nijmegen, Ars Aequi, 2016, 

175-184. 

VAN GERVEN, W., Het beleid van de rechter, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 

Uitgeverij 1973, 167 p. 

VAN GERVEN, W., "Bedrijfsbezetting en verkoop in eigen beheer door werknemers van 

de onderneming", Rechtskundig Weekblad 1976-77, 65-78. 



476 

 

VAN GERVEN, W., "De taak van de rechter in een democratisch bestel" in VAN 

GERVEN, W. en LEIJTEN, J. (eds.), Theorie en praktijk van de rechtsvinding, Zwolle, 

Tjeenk Willink, 1981, 1-33. 

VAN GERVEN, W., "Creatieve rechtspraak", Rechtskundig Weekblad 1997-98, 209-223. 

VAN GERVEN, W. en LIERMAN, S., Algemeen Deel. Veertig jaar later, Mechelen, 

Kluwer, 2010, 603 p. 

VAN HOECKE, M., De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen, Kluwer, 1979, 

432 p. 

VAN HOECKE, M., "De algemene rechtsbeginselen als rechtsbron: een inleiding" in VAN 

HOECKE, M. (ed.), Algemene rechtsbeginselen, Antwerpen, Kluwer, 1991, 1-28. 

VAN HOECKE, M., "Hoe wetenschappelijk is de rechtswetenschap?", Tijdschrift voor 

Privaatrecht 2009, 629-687. 

VAN HOECKE, M., "Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?" in 

VAN HOECKE, M. (ed.), Methodologies of legal research: which kind of method for what 

kind of discipline?, Oxford, Hart Publishing, 2013, 1-18. 

VAN HOECKE, M. en BOUCKAERT, B., Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 2011, 

399 p. 

VAN HOECKE, M. en VANDENBOGAERDE, S., "Basic features of the Belgian legal 

system" in KRUITHOF, M. en DE BONDT, W. (eds.), Introduction to Belgian law, Alphen 

aan den Rijn, Kluwer, 2017, 25-48. 

VAN KAMPEN, S. en GIESEN, I., "Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, valkuilen voor 

de Hoge Raad", Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2013, 1-16. 

VAN OEVELEN, A., "De samenloop van contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid: een koerswijziging in de rechtspraak van het Hof van Cassatie" (noot 

onder Cass. 29 september 2006), Rechtskundig Weekblad 2006-07, 1718-1721. 

VAN OEVELEN, A., "Kritische beschouwingen bij een kritisch vonnis ten aanzien van de 

zgn. loondoorbetalingsarresten van het Hof van Cassatie" (noot onder Politierechtbank 

Brussel 8 februari 2011), Tijdschrift van de Vrederechters 2012, 577-580. 

VAN OPIJNEN, M., Op en in het web, Den Haag, BJU, 2014, 656 p. 

VAN OPIJNEN, M., PERUGINELLI, G., KEFALI, E. en PALMIRANI, M., "Online 

publication of Court Decisions in Europe", Legal Information Management 2017, 136-145. 

VAN OPIJNEN, M. en SANTOS, C., “On the concept of relevance in legal information 

retrieval”, Artificial Intelligence and Law 2017, 65-87. 

VAN OVERBEKE, S., "Verwijzing naar rechtspraak in de rechterlijke beslissing" (noot 

onder Cass. 12 april 1994), Rechtskundig Weekblad 1994-95, 500-502. 

VAN RANSBEECK, R., “Standaardisatie van vonnissen en arresten: opportuniteiten en 

valkuilen bij de digiltalisering van justitie”, Orde van de Dag 2014, 49-57. 



477 

 

VAN RHEE, C. en FU, Y., Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, 

Springer, 2017, 245 p. 

VANDENBOGAERDE, S., Vectoren van het recht: geschiedenis van de Belgische 

juridische tijdschriften, Brugge, die Keure, 2018, 444 p. 

VANHOVE, K., (noot onder Cass. 29 september 2006), Tijdschrift voor bouwrecht en 

onroerend goed 2007, 67. 

VANLERBERGHE, B., "De hervorming van de cassatieprocedure met betrekking tot de 

gevolgen van de cassatie" in P. TAELMAN en B. ALLEMEERSCH, Het burgerlijk proces 

opnieuw hervormd, Antwerpen, Intersentia, 2019, 245-258. 

VANNES, V., "Le caractère impératif de l’article 82 §3: le retour à la raison? Commentaire 

de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 avril 2008", Sociale Kronieken 2009, 241-245. 

VANWELKENHUYZEN, A., "L'attribution de pouvoirs spéciaux et le contrôle judiciaire 

de la constitutionallité des lois", Journal des Tribunaux 1974, 577-584, 597-607. 

VANWELKENHUYZEN, A., "La motivation des revirements de jurisprudence" in 

PERELMAN, C. en FORIERS, P. (eds.), La motivation des décisions de justice, Brussel, 

Bruylant, 1978, 251-286. 

VEEGENS, D., Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1959, 268 p. 

VEEGENS, D., "Nieuw cassatierecht in Nederland", Tijdschrift voor Privaatrecht 1965, 

177-197. 

VEEGENS, D., Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, Tjeenk Willink, 1971, 311 p. 

VEEGENS, D., KORTHALS ALTES, E. en GROEN, H., Cassatie in burgerlijke zaken, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 367 p. 

VEEGENS, D., KORTHALS ALTES, E. en GROEN, H., Cassatie in burgerlijke zaken, 

Deventer, Kluwer, 2005, 517 p. 

VELU, J., L’affaire Delcourt: l'arrêt rendu le 17 janvier 1970 par la Cour européenne des 

droits de l'homme, Brussel, ULB, 1972, 78 p. 

VELU, J., "Vertegenwoordiging en rechterlijke macht (eerste deel)", Rechtskundig 

Weekblad 1996-97, 585-620. 

VELU, J., "Vertegenwoordiging en rechterlijke macht (slot)", Rechtskundig Weekblad 

1996-97, 625-655. 

VELU, S., "La modulation dans le temps des effets des arrêts de la Cour de cassation: de 

la dynamite juridique?" in BOSSUYT, A., DECONINCK, B., DIRIX, E., FETTWEIS, A. 

en FORRIER, E. (eds.), Liber spei et amicitiae Ivan Verougstraete, Brussel, Larcier, 2011, 

143-166. 

VERBIST, J., "De notaris, medewerker van het gerecht en het Hof van Cassatie: één jaar 

cassatierechtspraak" in DE WULF, C., OP DE BEECK, M. en VERSTRAETE, J. (eds.), 

Liber Amicorum Aloïs Van den Bossche, Brugge, die Keure, 2019, 411-427. 



478 

 

VERDUSSEN, M., "Réception des arrêts préjudiciels: un acte d’apaisement de la Cour de 

cassation vers la Cour constitutionnelle" (noot onder Cass. 20 november 2014), Revue 

critique de jurisprudence belge 2016, 197-214. 

VERKERK, R. en VAN RHEE, C., "The Supreme Cassation Court of the Netherlands: 

Efficient Engineer for the Unity and Development of the Law" in VAN RHEE, C. en FU, 

Y. (eds.), Supreme Courts in Transition in China and the West, Cham, Springer, 2017, 77-

96. 

VEROUGSTRAETE, I., "De rechter en de macht" in STORME, M. (ed.), Recht en macht, 

Brussel, Koninklijke academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 

België, 1990, 181-210. 

VEROUGSTRAETE, I., "Het Hof van Cassatie en de motiveringsplicht" in X (ed.), 

Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1061-1087. 

VEROUGSTRAETE, I., "Introduction. Juge de cassation" in X (ed.), Imperat Lex: Liber 

Amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, 1-12. 

VEROUGSTRAETE, I., "Cassatie in civiele zaken (Belgisch recht)" in VERENIGING 

VOOR DE VERGELIJKENDE STUDIE VAN HET RECHT VAN BELGIË EN 

NEDERLAND (ed.), Preadviezen over de werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den 

Haag, BJU, 2007, 143-181. 

VEROUGSTRAETE, I., "Cassatie: vereenvoudiging, gezag en democratie" in 

PARMENTIER, C., GEINGER, H., HENKES, A., STORCK, C. en VANDEWAL, C. 

(eds.), Hof van Cassatie van België 175ste verjaardag, Brussel, Larcier, 2008, 203-216. 

VEROUGSTRAETE, I., "Toegang tot rechterlijke beslissingen: de beschikbaarheid van 

rechtspraak" in POPELIER, P. en VAN NIEUWENHOVE, J. (eds.), Toegang tot de wet 

Brugge, die Keure, 2008, 47-57. 

VEROUGSTRAETE, I., "Van cassatie naar revisie" in DAUWE, B., DE GRYSE, B., DE 

GRYSE, E., MAES, B. en VAN LINT, K. (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, 

Brussel, Larcier, 2010, 445-462. 

VEROUGSTRAETE, I., "La technique de cassation, l'art d'avoir toujours raison?" in X 

(ed.), Contestation, Combats et Utopies. Liber Amicorum Christine Matray, Brussel, 

Larcier, 2015, 659-675. 

VEROUGSTRAETE, I., "Les revirements de la Cour de cassation" (noot onder Cass. 12 

juni 2015), Journal des Tribunaux 2016, 453-456. 

VEROUGSTRAETE, I., "Prejudiciële vragen voor het Hof van Cassatie en het Benelux 

Gerechtshof" in TAELMAN, P. (ed.), Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, 

Mechelen, Kluwer, 2016, 35-85. 

VERSTIJLEN, F., "Hoe om te gaan met ‘omgaan’? Over de verschillende manieren van 

omgaan door de Hoge Raad", Tijdschrift voor Insolventierecht 2015, 174-181. 



479 

 

VERSTRAELEN, S., "Toen barstte de bom: het Grondwettelijk Hof handhaaft in een 

prejudicieel arrest de gevolgen van een vastgestelde ongrondwettigheid", Rechtskundig 

Weekblad 2011-12, 1230-1241. 

VERSTRAELEN, S., Rechterlijk overgangsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 500 p. 

VERSTRAELEN, S., "La Cour de cassation, en audience plénière, confirme un revirement 

de sa jurisprudence: l’appréciation des effets dans le temps d’un arrêt rendu sur question 

préjudicielle revient à la Cour constitutionnelle" (noot onder Cass. 5 februari 2016), 

Journal des Tribunaux 2016, 514-516. 

VERSTRAELEN, S., "Arrest uitgesproken in voltallige zitting: ongrondwettige lacunes en 

de temporele werking van prejudiciële arresten onder de loep" (noot onder Cass. 5 februari 

2016), Rechtskundig Weekblad 2016-17, 1414-1419. 

VERSTRAETE, J., "Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een 

deelgenoot kan niet opkomen tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor 

meer dan een vierde", Tijdschrift voor Notarissen 2017, 381-388. 

VIGNEAU, V., "Le regime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation", 

Recueil Dalloz 2010, 102-111. 

VILLEY, M., Seize Essais de Philosophie de Droit, Parijs, Dalloz, 1969, 371 p. 

VINES, K., "The Role of Circuit Courts of Appeal in the Federal Judicial Process: A Case 

Study", Midwest Journal of Political Science 1963, 305-319. 

VOULET, J., "L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation", La Semaine Juridique 

1970, nr. 2305. 

VRANKEN, J., "Keuzevrijheid en verantwoordingsplicht van de rechter in civiele zaken" 

in X (ed.), Gemotiveerd gehuldigd. Opstellen aangeboden aan Mr. C.D. van Boeschoten, 

Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 229-243. 

VRANKEN, J., Mr. C. Asser's inleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk 

recht. Algemeen deel***, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 218 p. 

VRANKEN, J., "Toeval of beleid? Over rechtsvorming door de hoogste rechters", 

Nederlands Juristenblad 2000, 1-5. 

VRANKEN, J., "Verhullend argumenteren in het vermogensrecht", Nederlands tijdschrift 

voor rechtsfilosofie en rechtstheorie 2004, 9-34. 

VUYE, H. en WOUTERS, V., "Beroepskosten XXL: de U-bocht van het Hof van 

Cassatie", Knack 24 juli 2015, www.knack.be/nieuws/belgie/beroepskosten-xxl-de-u-

bocht-van-het-hof-van-cassatie/article-opinion-589221.html. 

WALINE, M., "Le pouvoir normatif de la jurisprudence" in X (ed.), La technique et les 

principes du droit public. Etudes en l'honneur de Georges Scelle, II, Parijs, LGDJ, 1950, 

613-632. 

WALL, J., "Prospective overruling - it's about time", Otago Law Review 2009, 131-148. 



480 

 

WANTIEZ, C., "L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne 

la validité de la fixation d’un préavis de licenciement ou de démission antérieure au congé" 

(noot onder Cass. 7 april 2008), Revue critique de jurisprudence belge 2009, 490-499. 

WANTIEZ, M., "Les clauses sur préavis antérieures au congé" (noot onder Cass. 7 april 

2008), Journal des Tribunaux de Travail 2008, 209-210. 

WARLOMONT, R., "L'autorité du précédent judiciaire dans la jurisprudence de la Cour 

de cassation en Belgique et en France", Annales de droit et de sciences politiques 1951, 69-

81. 

WASBY, S., The Impact of the United States Supreme Court: Some Perspectives, 

Homewood (IL), The Dorsey Press, 1970, 305 p. 

WAUTERS, A., "Het arrest Borgers van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", 

Rechtskundig Weekblad 1991-92, 1105-1107. 

WEBER, J.-F., "Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile", 

Bulletin d'information de la Cour de cassation 2009, afl. 702, 6-17. 

WEBER, J.-F., "L'accès au juge de cassation et le traitement des pourvois par la Cour de 

cassation française" in DRAGO, G., FAUVARQUE-COSSON, B. en GORÉ, M. (eds.), 

L'accès au juge de cassation, Parijs, Société de législation comparée, 2015, 59-81. 

WELLDON, J., The rethoric of Aristotle translated with an analysis and critical notes, 

Londen, McMillan, 1886, 306 p. 

WENDELL HOLMES JR., O., "The path of the law", Harvard Law Review 1897, afl. 8, 

457-478. 

WIARDA, G., "Le Hoge Raad des Pays-Bas", Revue internationale de droit comparé 1978, 

275-291. 

WIARDA, G., Drie typen van rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1980, 111 p. 

WIBIER, R., "De Hoge Raad op drift", Weekblad voor privaatrecht, notariaat en 

registratie 2015, 49-57. 

WICKERS, T., "La question préjudicielle: nouvelle garantie ou fardeau pour le 

justiciable?" in L'ASSOCIATION BORDELAISE DES JURISTES EN CONTENTIEUX 

PUBLICS (ed.), Le procès à l'épreuve de la question préjudicielle, Brussel, Bruylant, 2014, 

57-65. 

WIELANT, F., Practijke civile, Antwerpen, Henrik Van der Loe, 1573, 350 p. 

WILLEMS, H., "De Hoge Raad gespiegeld: een visie vanuit de feitenrechtspraak", Trema 

2005, 253-257. 

WINKEL, L., "Das Vorabentscheidungsverfahren Beim Europaischen Gerichtshof und 

Dessen Historische Vorbilder", Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2007, 231-237. 

WOLODKIEWICZ, W., "'Livre préliminaire' 'titre préliminaire' dans le projet et dans le 

texte définitif du Code Napoléon", Revue historique de droit français et étranger 2005, 

441-455. 



481 

 

WOLTERS, P., "Empirische gegevens in de rechtswetenschap", Nederlands Juristenblad 

2010, 2083-2087. 

WORTMANN, S., "Noot onder Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015", Nederlandse 

Jurisprudentie 2015, afl. 51, 6061-6063. 

WYLLEMAN, B., "De verplichting van de rechter om ambtshalve rechtsgronden op te 

werpen" in HOF VAN CASSATIE (ed.), Jaarverslag, 2017, 161-198. 

X, Règlement de la procédure civile des Pays-Bas autrichiens, Brussel, Pauwels, 1787, 202 

p. 

X, Observations du Tribunal de cassation sur le projet de Code civil, Parijs, Imprimerie de 

la République, 1801/1802, 451 p. 

X, Analyse des observations des tribunaux d'appel et du tribunal de cassation sur le projet 

de code civil, Parijs, Hérault, 1802, 977 p. 

X, Code civil des français suivi de l'exposé des motifs, II, Parijs, Firmin Didot, 1804, 422 

p. 

X, Discussion du Conseil d'Etat et du Tribunat sur le Code civil, II, Parijs, Firmin Didot, 

1838, 838 p. 

X, "Stand van zaken in de FBB-dossiers" (noot onder Cass. 11 september 2014), Tijdschrift 

voor Fiscaal Recht 2015, 250. 

ZENATI, F., La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991. 

ZENATI, F., "La saisine pour avis de la Cour de cassation", Recueil Dalloz 1992, 247-254. 

ZENATI, F., "La nature de la Cour de cassation", Bulletin d'information de la Cour de 

cassation 2003, afl. 575, www.courdecassation.fr. 

ZENATI, F., "La motivation des décisions et les sources du droit", Recueil Dalloz 2007, 

1553. 

ZUCKERMAN, A., Zuckerman on Civil Procedure. Principles of Practice, Londen, Sweet 

& Maxwell, 2013, 1506 p. 

ZUYLEN, V., "La lésion d’un partage transactionnel: échec et mat!" (noot onder Cass. 3 

april 2017), Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2018, 83-93. 

ZWEIGERT, K. en KÖTZ, H., Introduction to Comparative Law, Oxford, OUP, 1998, 714 

p. 

  



482 

 

2. RECHTSPRAAK 
 

2.1 België 

 

2.1.1 Hof van Cassatie 

Cass. Brussel 7 december 1829, Pasicrisie 1829, I, 316. 

Cass. 3 januari 1837, Pasicrisie 1837, I, 7. 

Cass. 29 juli 1841, Pasicrisie 1842, I, 15. 

Cass. 10 februari 1842, Pasicrisie 1842, I, 135. 

Cass. 16 februari 1843, Pasicrisie 1843, I, 183. 

Cass. 8 juni 1843, Pasicrisie 1844, I, 7. 

Cass. 27 juni 1845, Pasicrisie 1845, I, 392. 

Cass. 19 maart 1846, Pasicrisie 1847, I, 230. 

Cass. 26 juni 1847, Pasicrisie 1847, I, 406. 

Cass. 18 november 1847, La Belgique Judiciaire 1849, 232. 

Cass. 22 februari 1849, Pasicrisie 1849, I, 142. 

Cass. 8 juni 1849, Pasicrisie 1850, I, 81. 

Cass. 23 juli 1849, La Belgique Judiciaire 1849, 1531. 

Cass. 13 juli 1850, Pasicrisie 1850, I, 402. 

Cass. 6 mei 1853, Pasicrisie 1853, I, 336. 

Cass. 6 februari 1862, Pasicrisie 1862, I, 161. 

Cass. 10 juli 1862, Pasicrisie 1862, I, 289. 

Cass. 21 december 1863, Pasicrisie 1863, I, 389. 

Cass. 1 juli 1864, Pasicrisie 1864, I, 873. 

Cass. 10 januari 1867, Pasicrisie 1867, I, 117. 

Cass. 28 januari 1867, Pasicrisie 1867, I, 211. 

Cass. 29 mei 1868, Pasicrisie 1868, I, 339. 

Cass. 31 mei 1881, Pasicrisie 1881, I, 292. 

Cass. 23 oktober 1890, Journal des Tribunaux 1890, 1242. 

Cass. 12 juli 1894, Pasicrisie 1894, I, 263. 

Cass. 18 juli 1895, Pasicrisie 1895, I, 257. 

Cass. 7 oktober 1915, Pasicrisie 1915-16, I, 453. 



483 

 

Cass. 23 december 1915, Pasicrisie 1917, I, 4. 

Cass. 11 februari 1919, Pasicrisie 1919, I, 9. 

Cass. 14 december 1922, Pasicrisie 1923, I, 110. 

Cass. 12 juli 1923, Pasicrisie 1923, I, 424. 

Cass. 18 november 1924, Pasicrisie 1925, I, 25. 

Cass. 9 februari 1925, Pasicrisie 1925, I, 129. 

Cass. 28 maart 1927, Pasicrisie 1927, I, 187. 

Cass. 26 januari 1928, Pasicrisie 1928, I, 63. 

Cass. 21 juni 1928, Pasicrisie 1928, I, 201. 

Cass. 21 juni 1928, Pasicrisie 1928, I, 200. 

Cass. 27 september 1928, Pasicrisie 1928, I, 235. 

Cass. 10 december 1928, Pasicrisie 1929, I, 36. 

Cass. 4 juli 1929, Pasicrisie 1929, I, 261. 

Cass. 26 september 1929, Pasicrisie 1929, I, 310. 

Cass. 6 maart 1930, Pasicrisie 1930, I, 139. 

Cass. 12 mei 1930, Pasicrisie 1930, I, 221. 

Cass. 17 november 1932, Pasicrisie 1933, I, 9. 

Cass. 23 maart 1933, Pasicrisie 1933, I, 176. 

Cass. 18 mei 1933, Pasicrisie 1933, I, 234. 

Cass. 31 januari 1935, Pasicrisie 1935, I, 133. 

Cass. 23 mei 1935, Pasicrisie 1935, I, 254. 

Cass. 8 juli 1935, Pasicrisie 1935, I, 315. 

Cass. 28 mei 1936, Pasicrisie 1936, I, 273. 

Cass. 16 juni 1936, Pasicrisie 1936, I, 297. 

Cass. 4 november 1937, Pasicrisie 1937, I, 327. 

Cass. 3 februari 1938, Pasicrisie 1938, I, 33. 

Cass. 29 mei 1941, Pasicrisie 1941, I, 207. 

Cass. 21 oktober 1943, Arresten Cassatie 1944, 5. 

Cass. 21 november 1946, Arresten Cassatie 1946, 400. 

Cass. 3 oktober 1949, Pasicrisie 1950, I, 48. 



484 

 

Cass. 26 september 1949, Pasicrisie 1950, I, 33. 

Cass. 10 januari 1950, Arr. Cass. 1950, 281. 

Cass. 20 januari 1950, Arresten Cassatie 1950, 312. 

Cass. 20 januari 1950, Pasicrisie 1950, I, 333. 

Cass. 20 april 1950, Arresten Cassatie 1950, 517. 

Cass. 18 juni 1951, Arresten Cassatie 1951, 621. 

Cass. 10 januari 1956, Arr. Cass. 1956, 359. 

Cass. 14 juni 1956, Pasicrisie 1956, I, 1111. 

Cass. 15 juni 1956, Arresten Cassatie 1956, 873. 

Cass. 8 oktober 1957, Journal pratique de droit fiscal et financier 1958, 71. 

Cass. 6 april 1960, Arr. Cass. 1960, 722. 

Cass. 2 mei 1961, Pasicrisie 1961, I, 926. 

Cass. 31 mei 1961, Pasicrisie 1961, I, 1057. 

Cass. 9 oktober 1962, Pasicrisie 1963 I, 174. 

Cass. 14 februari 1963, Pasicrisie 1963, I, 673. 

Cass. 21 februari 1967, Arresten Cassatie 1967, 789. 

Cass. 29 mei 1967, Pasicrisie 1967, I, 1138. 

Cass. 11 maart 1968, Arresten Cassatie 1968, 921. 

Cass. 2 mei 1969, Rechtskundig Weekblad 1968-1969, 1929. 

Cass. 21 mei 1970, Pasicrisie 1970, I, 827. 

Cass. 18 juni 1970, Arr. Cass. 1970, 979. 

Cass. 27 mei 1971, Arr.Cass 1971, 959. 

Cass. 15 februari 1973, Arresten Cassatie 1973, 601. 

Cass. 7 december 1973, Arresten Cassatie 1974, 395. 

Cass. 3 mei 1974, Arresten Cassatie 1974, 967. 

Cass. 25 juni 1974, Arresten Cassatie 1974, 1196. 

Cass. 23 december 1974, Arresten Cassatie 1975, 480. 

Cass. 31 mei 1976, Arresten Cassatie 1975-76, 1082. 

Cass. 26 september 1978, Arresten Cassatie 1978-79, 116. 

Cass. 24 oktober 1978, Arresten Cassatie 1978-79, 212. 



485 

 

Cass. 11 april 1979, Rechtskundig Weekblad 1979-80, 834. 

Cass. 5 juni 1979, Arresten Cassatie 1978-1979, 1163. 

Cass. 20 juni 1979, Arresten Cassatie 1978-1979, 1260. 

Cass. 21 januari 1982, Pasicrisie 1982, I, 623. 

Cass. 17 juni 1982, AR 6556, www.juridat.be. 

Cass. 14 oktober 1982, Arr. Cass. 1983, 237. 

Cass. 27 oktober 1982, AR 2463, www.juridat.be. 

Cass. 10 januari 1983, Arresten Cassatie 1982-83, 601. 

Cass. 14 april 1983, Pasicrisie 1983, I, 866. 

Cass. 6 oktober 1983, Pasicrisie 1984, I, 136. 

Cass. 25 oktober 1983, Arresten Cassatie 1983-1984, 225. 

Cass. 15 december 1983, Rechtskundig Weekblad 1984-85, 1247. 

Cass. 14 februari 1986, Arresten Cassatie 1985-86, 837. 

Cass. 27 februari 1987, F.1305.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 december 1987, Pasicrisie 1988, I, 505. 

Cass. 6 januari 1988, Arresten Cassatie 1987-1988, 569. 

Cass. 1 juni 1988, Arresten Cassatie 1987-88, 1273. 

Cass. 15 december 1988, Arresten Cassatie 1988-89, 469. 

Cass. 11 april 1989, Arresten Cassatie 1988-89, 902. 

Cass. 10 mei 1989, Arresten Cassatie 1988-89, 1053. 

Cass. 29 juni 1989, AR 8384, www.juridat.be. 

Cass. 24 september 1990, Arresten Cassatie 1990-91, 72. 

Cass. 21 januari 1993, Rechtskundig Weekblad 1992-93, 1248. 

Cass. 27 januari 1993, AR 264, Arresten Cassatie 1993, 119. 

Cass. 23 februari 1993, AR 6000, Arresten Cassatie 1993, 217. 

Cass. 21 oktober 1993, AR 9616, Arresten Cassatie 1993, 859. 

Cass. 12 april 1994, P.93.0230.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 april 1994, F.93.0045.N, www.juridat.be. 

Cass. 19 mei 1994, AR 9459, Arresten Cassatie 1994, 500. 

Cass. 22 december 1994, C.94.0035.F, www.juridat.be. 



486 

 

Cass. 19 mei 1995, F.93.0019.N, www.juridat.be. 

Cass. 1 december 1995, F.95.0044.F, www.juridat.be. 

Cass. 29 april 1996, S.95.0059.N, www.juridat.be. 

Cass. 19 september 1996, C.95.0386.F, www.juridat.be. 

Cass. 9 december 1996, S.96.0098.N, www.juridat.be. 

Cass. 17 februari 1997, S.96.0081.F, www.juridat.be. 

Cass. 23 mei 1997, C.95.0053.N, www.juridat.be. 

Cass. 1 oktober 1997, P.97.0506.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 november 1997, C.96.0352.F, www.juridat.be. 

Cass. 17 december 1997, P.97.1119.F, www.juridat.be. 

Cass. 30 december 1997, P.97.1690.N, Arresten Cassatie 1997, 1437. 

Cass. 2 februari 1998, S.97.0099.N, www.juridat.be. 

Cass. 20 februari 1998, F.96.0127.F, www.juridat.be. 

Cass. 19 maart 1998, C.95.0024.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 april 1998, C.95.0017.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 juni 1998, P.97.1075.F, www.juridat.be. 

Cass. 24 juni 1998, P.98.0359.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 oktober 1998, S.97.0122.F, Arresten Cassatie 1998, 954. 

Cass. 29 oktober 1998, C.96.0449.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 november 1998, P.98.0019.F, www.juridat.be. 

Cass. 14 december 1998, S.98.0036.N, www.juridat.be. 

Cass. 15 februari 1999, C.98.0055.F, www.juridat.be. 

Cass. 18 mei 1999, P.97.1518.N, www.juridat.be. 

Cass. 25 mei 1999, P.99.0517.N, www.juridat.be. 

Cass. 17 juni 1999, C.98.0164.F, www.juridat.be. 

Cass. 30 juni 1999, P.99.0814.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 september 1999, P.98.1282.N, Arresten Cassatie 1999, 1039. 

Cass. 20 september 1999, S.98.0056.F, www.juridat.be. 

Cass. 2 december 1999, Rechtskundig Weekblad 1999-00, 1235. 

Cass. 11 januari 2000, P.99.1387.N, www.juridat.be. 

http://www.juridat.be/


487 

 

Cass. 14 januari 2000, C.98.0260.F, www.juridat.be. 

Cass. 8 februari 2000, P.97.0515.N, www.juridat.be. 

Cass. 8 mei 2000, S.98.0144.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 september 2000, C.99.0514.F, www.juridat.be. 

Cass. 27 september 2000, P.00.0287.F, www.juridat.be. 

Cass. 10 oktober 2000, P.98.1591.N, www.juridat.be. 

Cass. 8 november 2000, P.00.0898.F, www.juridat.be. 

Cass. 18 januari 2001, F.99.0114.F, www.juridat.be. 

Cass. 24 januari 2001, P.00.1402.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 februari 2001, P.00.1532.F, www.juridat.be. 

Cass. 16 februari 2001, C.99.0477.N, www.juridat.be. 

Cass. 19 februari 2001, C.99.0014.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 april 2001, S.00.0147.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 april 2001, S.99.0167.F, www.juridat.be. 

Cass. 2 mei 2001, P.01.0175.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 mei 2001, S.00.0146.N, www.juridat.be. 

Cass. 12 juli 2001, C.99.0506.F, www.juridat.be. 

Cass. 28 september 2001, C.00.0066.F, www.juridat.be. 

Cass. 17 oktober 2001, P.01.1021.F, www.juridat.be. 

Cass. 6 november 2001, P.00.0444.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 november 2001, F.00.0090.N, www.juridat.be. 

Cass. 4 december 2001, P.00.0540.N, www.juridat.be. 

Cass. 10 december 2001, C.98.0270.N, www.juridat.be. 

Cass. 30 januari 2002, P.01.1393.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 februari 2002, P.01.1045.F, www.juridat.be. 

Cass. 4 maart 2002, C.01.0284.N, www.juridat.be. 

Cass. 7 maart 2002, C.00.0187.N, www.juridat.be. 

Cass. 17 juni 2002, S.01.0148.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 juni 2002, C.00.0093.F, www.juridat.be. 

Cass. 27 juni 2002, F.00.0095.N, www.juridat.be. 

http://www.juridat.be/


488 

 

Cass. 27 juni 2002, C.00.0427.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 oktober 2002, P.02.0828.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 februari 2003, P.02.1139.F, www.juridat.be. 

Cass. 14 maart 2003, C.02.0142.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 april 2003, P.03.0049.F, www.juridat.be. 

Cass. 10 april 2003, C.01.0329.F, www.juridat.be. 

Cass. 13 juni 2003, C.01.0320.N, www.juridat.be. 

Cass. 19 juni 2003, F.01.0066.F, www.juridat.be. 

Cass. 9 oktober 2003, D.02.0008.N, www.juridat.be. 

Cass. 14 oktober 2003, P.03.0518.N, www.juridat.be. 

Cass. 3 december 2003, P.02.0828.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 december 2003, F.99.0080.F, Fiscale jurisprudentie 2004, 425. 

Cass. 16 december 2003, P.03.1147.N, www.juridat.be. 

Cass. 16 januari 2004, C.03.0370.F, www.juridat.be. 

Cass. 13 februari 2004, C.03.0203.F, www.juridat.be. 

Cass. 25 februari 2004, P.03.1430.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 april 2004, P.03.1537.N, www.juridat.be. 

Cass. 25 juni 2004, C.03.0606.F, www.juridat.be. 

Cass. 2 september 2004, C.01.0186.F, www.juridat.be. 

Cass. 16 september 2004, F.03.0055.F, www.juridat.be. 

Cass. 16 september 2004, F.03.0063.F, www.juridat.be. 

Cass. 22 oktober 2004, F.03.0028.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 november 2004, P.04.0849.N, www.juridat.be. 

Cass. 16 november 2004, P.04.0644.N, www.juridat.be. 

Cass. 17 november 2004, P.04.1075.F, www.juridat.be. 

Cass. 26 november 2004, C.03.0498.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 december 2004, F.03.0006.F, www.juridat.be. 

Cass. 2 december 2004, C.03.0633.F, www.juridat.be. 

Cass. 6 januari 2005, C.02.0522.F, www.juridat.be. 

Cass. 22 februari 2006, P.06.0270.F, www.juridat.be. 



489 

 

Cass. 14 april 2005, C.03.0148.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 juni 2005, C.03.0105.F, www.juridat.be. 

Cass. 22 september 2005, C.03.0427.N, Arresten Cassatie 2005, 1719. 

Cass. 17 november 2005, C.03.0430.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 december 2005, C.05.0516.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 januari 2006, C.05.0007.N, www.juridat.be. 

Cass. 21 april 2006, C.02.0018.F, Pasicrisie 2006, 899. 

Cass. 1 juni 2006, C.05.0494.N, www.juridat.be. 

Cass. 23 juni 2006, F.05.0021.F, Pasicrisie 2006, 1497. 

Cass. 27 juni 2006, P.05.1491.N, www.juridat.be. 

Cass. 30 juni 2006, C.05.0117.F, www.juridat.be. 

Cass. 23 augustus 2006, P.06.1119.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 september 2006, C.03.0502.N, www.juridat.be. 

Cass. 23 oktober 2006, S.05.0010.F, www.juridat.be. 

Cass. 22 januari 2007, S.04.0088.N, www.juridat.be. 

Cass. 27 april 2007, D.06.0010.N, www.juridat.be. 

Cass. 15 mei 2007, P.07.0047.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 mei 2007, D.06.0007.F, www.juridat.be. 

Cass. 6 juni 2007, P.07.0689.F, www.juridat.be. 

Cass. 24 juli 2007, P.07.0959.N, Arresten Cassatie 2007, 1516. 

Cass. 7 augustus 2007, P.07.1106.F, www.juridat.be. 

Cass. 18 september 2007, P.07.0005.N, www.juridat.be. 

Cass. 18 oktober 2007, F.06.0089.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 november 2007, C.06.0251.F, www.juridat.be. 

Cass. 4 december 2007, P.07.1163.N, www.juridat.be. 

Cass. 14 december 2007, F.05.0098.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 december 2007, C.07.0227.N, www.juridat.be. 

Cass. 17 januari 2008, Rechtskundig Weekblad 2008-09, 1184. 

Cass. 17 januari 2008, F.07.0057.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 januari 2008, H.07.0001.F, www.juridat.be. 



490 

 

Cass. 10 maart 2008, S.06.0061.N, onuitg. 

Cass. 4 april 2008, F.06.0100.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 april 2008, S.07.0098.F, Pasicrisie 2008, 829. 

Cass. 5 juni 2008, C.06.0019.N, www.juridat.be. 

Cass. 6 juni 2008, P.08.0151.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 juni 2008, S.07.0082.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 augustus 2008, P.08.1065.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 september 2008, P.08.1317.N, www.juridat.be. 

Cass. 14 oktober 2008, P.08.1329.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 oktober 2008, P.08.0547.F, www.juridat.be. 

Cass. 3 november 2008, S.07.0013.N, Nieuw Juridisch Weekblad 2009, 360. 

Cass. 14 november 2008, F.06.0129.N, www.juridat.be. 

Cass. 25 november 2008, P.07.0345.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 december 2008, C.07.0333.F, www.juridat.be. 

Cass. 6 februari 2009, C.07.0341.N, www.juridat.be. 

Cass. 25 februari 2009, P.08.1818.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 april 2009, C.08.0465.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 april 2009, C.07.0471.N, www.juridat.be. 

Cass. 25 mei 2009, S.08.0009.N, www.juridat.be. 

Cass. 26 mei 2009, P.08.1288.N, www.juridat.be. 

Cass. 28 mei 2009, C.06.0248.F, www.juridat.be. 

Cass. 8 juni 2009, S.08.0129.N, www.juridat.be. 

Cass. 25 juni 2009, C.07.0595.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 juni 2009, F.07.0083.N, www.juridat.be. 

Cass. 30 juni 2009, P.08.1773.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 september 2009, P.09.0458.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 september 2009, C.08.0245.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 oktober 2009, C.09.0383.F, www.juridat.be. 

Cass. 15 oktober 2009, C.09.0019.N, Arresten Cassatie 2009, 2322. 

Cass. 16 oktober 2009, F.08.0021.F, www.juridat.be. 



491 

 

Cass. 27 oktober 2009, P.09.0939.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 november 2009, S.08.0106.F, www.juridat.be. 

Cass. 17 november 2009, P.09.0903.N, www.juridat.be. 

Cass. 21 december 2009, S.04.0129.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 december 2009, C.03.0328.F, www.juridat.be. 

Cass. 22 december 2009, P.09.1256.N, www.juridat.be. 

Cass. 28 januari 2010, C.09.0036.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 januari 2010, C.08.0267.F, www.juridat.be. 

Cass. 4 februari 2010, C.08.0596.N, www.juridat.be. 

Cass. 4 februari 2010, C.09.0246.N, www.juridat.be. 

Cass. 10 februari 2010, P.09.1697.F, www.juridat.be. 

Cass. 4 maart 2010, C.08.0032.N - C.08.0033.N - C.08.0037.N, www.juridat.be. 

Cass. 13 april 2010, P.10.0005.N, www.juridat.be. 

Cass. 20 mei 2010, C.07.0172.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 juni 2010, P.10.0872.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 juni 2010, P.10.0006.N, www.juridat.be. 

Cass. 4 november 2010, C.07.0191.F, www.juridat.be. 

Cass. 8 december 2010, P.10.1892.F, www.juridat.be. 

Cass. 17 januari 2011, C.08.0303.F-C.09.0461.F, www.juridat.be. 

Cass. 26 januari 2011, P.11.0035.F, www.juridat.be. 

Cass. 22 februari 2011, P.10.1806.N, www.juridat.be. 

Cass. 20 april 2011, P.11.0012.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 april 2011, C.08.0452.F, www.juridat.be. 

Cass. 29 september 2011, C.09.0570.N, www.juridat.be. 

Cass. 30 september 2011, C.10.0619.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 oktober 2011, H.11.0001.F, www.juridat.be. 

Cass. 24 november 2011, H.11.0002.N, www.juridat.be. 

Cass. 13 maart 2012, P.11.1750.N, www.juridat.be. 

Cass. 27 maart 2012, P.11.1701.N, www.juridat.be. 

Cass. 14 augustus 2012, P.12.1293.N, www.juridat.be. 



492 

 

Cass. 15 oktober 2012, S.10.0190.N, www.juridat.be. 

Cass. 30 oktober 2012, P.12.0423.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 november 2012, C.12.0146.N, www.juridat.be. 

Cass. 23 november 2012, F.11.0050.N, www.juridat.be. 

Cass. 3 januari 2013, C.12.0172.F, www.juridat.be. 

Cass. 6 februari 2013, P.13.0172.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 maart 2013, C.11.0756.F, www.juridat.be. 

Cass. 3 mei 2013, C.12.0425.N, www.juridat.be. 

Cass. 27 mei 2013, S.12.0081.F, www.juridat.be. 

Cass. 11 juni 2013, P.13.0780.N, Arresten Cassatie 2013, 1459. 

Cass. 14 juni 2013, C.13.0170.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 juni 2013, C.12.0290.F, www.juridat.be. 

Cass. 25 juni 2013, P.13.0535.N, www.juridat.be. 

Cass. 21 november 2013, F.11.0175.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 november 2013, F.10.0036.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 december 2013, H.13.0001.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 februari 2014, P.14.0148.F, www.juridat.be. 

Cass. 1 juli 2014, P.14.0969.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 september 2014, F.13.0053.F, www.juridat.be. 

Cass. 19 september 2014, F.13.0143.N, www.juridat.be. 

Cass. 13 november 2014, F.13.0145.F, www.juridat.be. 

Cass. 14 november 2014, C.13.0441.N, www.juridat.be. 

Cass. 20 november 2014, C.13.0435.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 november 2014, H.14.0001.F, www.juridat.be. 

Cass. 15 december 2014, S.13.0069.F, www.juridat.be. 

Cass. 15 december 2014, S.12.0081.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 januari 2015, C.12.0601.N, www.juridat.be. 

Cass. 6 februari 2015, C.13.0612.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 februari 2015, P.15.0160.F, www.juridat.be. 

Cass. 9 maart 2015, S.12.0062.N, www.juridat.be. 

http://www.juridat.be/


493 

 

Cass. 19 maart 2015, C.10.0597.F, www.juridat.be. 

Cass. 24 maart 2015, P.14.1298.N, www.juridat.be. 

Cass. 3 april 2015, C.13.0035.N, www.juridat.be. 

Cass. 16 april 2015, C.13.0305.F, www.juridat.be. 

Cass. 28 april 2015, P.14.1341.N, www.juridat.be. 

Cass. 15 mei 2015, C.12.0568.N, www.juridat.be. 

Cass. 4 juni 2015, F.14.0165.F, www.juridat.be. 

Cass. 4 juni 2015, F.14.0185.F-F.14.0189.F, Pasicrisie 2015, 1477. 

Cass. 12 juni 2015, F.13.0163.N, Arresten Cassatie 2015, 1550. 

Cass. 19 juni 2015, F.13.0069.N, onuitg. 

Cass. 19 juni 2015, F.14.0145.N, onuitg. 

Cass. 4 september 2015, F.14.0128.F, www.juridat.be. 

Cass. 2 oktober 2015, C.14.0172.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 oktober 2015, P.15.1257.F, www.juridat.be. 

Cass. 29 oktober 2015, C.14.0305.N, www.juridat.be. 

Cass. 27 november 2015, C.14.0389.F, www.juridat.be. 

Cass. 10 december 2015, C.13.0558.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 januari 2016, C.15.0095.N, www.juridat.be. 

Cass. 28 januari 2016, C.14.0237.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 januari 2016, C.14.0006.F, www.juridat.be. 

Cass. 5 februari 2016, C.15.0011.F, www.juridat.be. 

Cass. 8 februari 2016, C.15.0170.N, www.juridat.be. 

Cass. 10 maart 2016, F.14.0034.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 maart 2016, F.14.0120.F, www.juridat.be. 

Cass. 18 maart 2016, C.12.0388.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 april 2016, F.14.0097.N, www.juridat.be. 

Cass. 7 april 2016, F.14.0209.N, www.juridat.be. 

Cass. 13 april 2016, P.16.0429.F, www.juridat.be. 

Cass. 21 april 2016, C.15.0286.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 mei 2016, P.16.0545.F, www.juridat.be. 



494 

 

Cass. 6 juni 2016, S.16.0003.F, www.juridat.be. 

Cass. 9 juni 2016, C.15.0433.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 september 2016, P.14.0019.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 september 2016, F.14.0206.N, www.juridat.be. 

Cass. 6 september 2016, P.16.0917.N, www.juridat.be. 

Cass. 8 september 2016, C.15.0385.F, www.juridat.be. 

Cass. 20 september 2016, P.13.1652.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 september 2016, F.14.0006.F, Pasicrisie 2016, 1837. 

Cass. 17 oktober 2016, C.11.0062.F, www.juridat.be. 

Cass. 26 oktober 2016, P.16.0288.F-P.16.0290.F, www.juridat.be. 

Cass. 7 november 2016, C.15.0023.N, www.juridat.be. 

Cass. 15 november 2016, P.16.1037.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 november 2016, C.15.0409.F, www.juridat.be. 

Cass. 13 december 2016, P.16.0421.N, www.juridat.be. 

Cass. 16 december 2016, D.16.0008.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 december 2016, C.10.0051.F, www.juridat.be. 

Cass. 4 januari 2017, P.16.0843.F, www.juridat.be. 

Cass. 10 januari 2017, P.14.0856.N, www.juridat.be. 

Cass. 31 januari 2017, P.16.1004.N, www.juridat.be. 

Cass. 17 februari 2017, C.16.0195.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 februari 2017, P.17.0191.F, www.juridat.be. 

Cass. 10 maart 2017, C.14.0162.N, www.juridat.be. 

Cass. 14 maart 2017, P.17.0010.N, www.juridat.be. 

Cass. 21 maart 2017, P.15.0153.N, www.juridat.be. 

Cass. 24 maart 2017, F.15.0048.N, www.juridat.be. 

Cass. 30 maart 2017, F.16.0037.F, onuitg. 

Cass. 31 maart 2017, C.14.0349.N, www.juridat.be. 

Cass. 3 april 2017, C.15.0508.N, www.juridat.be. 

Cass. 18 april 2017, P.17.0105.N, www.juridat.be. 

Cass. 25 april 2017, P.17.0080.N, www.juridat.be. 

http://www.juridat.be/


495 

 

Cass. 8 mei 2017, C.16.0121.N, www.juridat.be. 

Cass. 10 mei 2017, P.17.0461.F, www.juridat.be. 

Cass. 8 september 2017, F.16.0103.F, onuitg. 

Cass. 29 september 2017, F.15.0010.F, www.juridat.be. 

Cass. 9 oktober 2017, S.12.0062.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 oktober 2017, P.17.0215.F, www.juridat.be. 

Cass. 12 oktober 2017, C.17.0278.N, www.juridat.be. 

Cass. 31 oktober 2017, P.17.0255.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 november 2017, C.16.0083.N, www.juridat.be. 

Cass. 16 november 2017, F.15.0034.N, www.juridat.be. 

Cass. 27 november 2017, C.15.0345.F, www.juridat.be. 

Cass. 29 november 2017, P.17.1145.F, www.juridat.be. 

Cass. 11 december 2017, S.16.0012.F, www.juridat.be. 

Cass. 14 december 2017, C.16.0296.N, www.juridat.be. 

Cass. 14 december 2017, C.17.0236.N, www.juridat.be. 

Cass. 12 januari 2018, F.16.0127.F, www.juridat.be. 

Cass. 18 januari 2018, F.16.0015.N, www.juridat.be. 

Cass. 12 februari 2018, S.17.0047.N, www.juridat.be. 

Cass. 13 februari 2018, P.17.1023.N, www.juridat.be. 

Cass. 8 maart 2018, C.17.0402.N, www.juridat.be. 

Cass. 12 maart 2018, S.15.0060.N, www.juridat.be. 

Cass. 20 maart 2018, P.17.1017.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 maart 2018, C.17.0067.N, www.juridat.be. 

Cass. 23 maart 2018, F.17.0065.F, www.juridat.be. 

Cass. 10 april 2018, P.17.1135.N, www.juridat.be. 

Cass. 16 april 2018, C.13.0008.N, www.juridat.be. 

Cass. 17 april 2018, P.18.0028.N, www.juridat.be. 

Cass. 26 april 2018, C.16.0192.N, www.juridat.be. 

Cass. 3 mei 2018, C.17.0121.N, www.juridat.be. 

Cass. 3 mei 2018, C.17.0387.N, www.juridat.be. 

http://www.juridat.be/


496 

 

Cass. 4 mei 2018, C.17.0410.F, www.juridat.be. 

Cass. 24 mei 2018, C.17.0514.N, www.juridat.be. 

Cass. 19 juni 2018, P.18.0467.N, www.juridat.be. 

Cass. 28 juni 2018, F.17.0016.N, www.juridat.be. 

Cass. 29 augustus 2018, P.18.0902.N, www.juridat.be. 

Cass. 11 september 2018, P.17.0839.N, www.juridat.be. 

Cass. 2 oktober 2018, P.18.691.N, www.juridat.be. 

Cass. 30 oktober 2018, P.18.0552.N, www.juridat.be. 

Cass. 9 november 2018, C.17.0220.N-C.17.0318.N, www.juridat.be. 

Cass. 13 november 2018, P.18.0787.N, www.juridat.be. 

Cass. 16 november 2018, C.16.0065.N, www.juridat.be. 

Cass. 22 november 2018, C.17.0126.F, www.juridat.be 

Cass. 27 november 2018, P.18.0007.N, www.juridat.be. 

Cass. 27 november 2018, P.18.0689.N, www.juridat.be. 

Cass. 26 februari 2019, P.18.1028.N, www.juridat.be. 

Cass. 26 februari 2019, P.18.1067.N, www.juridat.be. 

 

2.1.2 Grondwettelijk Hof 

Arbitragehof 5 juli 1990, nr. 25/1990, www.const-court.be. 

Arbitragehof 4 juli 1991, nr. 18/1991, www.const-court.be. 

Arbitragehof 8 juli 1993, nr. 56/1993, www.const-court.be. 

Arbitragehof 1 december 1993, nr. 83/1993, www.const-court.be. 

Arbitragehof 27 juni 1996, nr. 39/1996, www.const-court.be. 

Arbitragehof 19 februari 1997, nr. 8/1997, www.const-court.be. 

Arbitragehof 30 april 1997, nr. 24/1997, www.const-court.be. 

Arbitragehof 14 oktober 1997, nr. 58/1997, www.const-court.be. 

Arbitragehof 7 december 1999, nr. 128/1999, www.const-court.be. 

Arbitragehof 1 maart 2000, nr. 26/2000, www.const-court.be. 

Arbitragehof 30 oktober 2001, nr. 131/2001, www.const-court.be. 

Arbitragehof 17 januari 2002, nr. 14/2002, www.const-court.be. 

Arbitragehof 6 november 2002, nr. 157/2002, www.const-court.be. 

http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
http://www.const-court.be/
http://www.const-court.be/


497 

 

Arbitragehof 27 november 2002, nr. 169/2002, www.const-court.be. 

Arbitragehof 24 juni 2003, nr. 58/2003, www.const-court.be. 

Arbitragehof 24 september 2003, nr. 124/2003, www.const-court.be. 

Arbitragehof 17 december 2003, nr. 170/2003, www.const-court.be. 

Arbitragehof 22 juli 2004, nr. 136/2004, www.const-court.be. 

Arbitragehof 16 november 2005, nr. 166/2005, www.const-court.be. 

Arbitragehof 7 december 2005, nr. 177/2005, www.const-court.be. 

Arbitragehof 21 juni 2006, nr. 102/2006, www.const-court.be. 

GwH 7 november 2007, nr. 135/2007, www.const-court.be. 

GwH 19 december 2007, nr. 162/2007, www.const-court.be. 

GwH 17 april 2008, nr. 65/2008, www.const-court.be. 

GwH 31 juli 2008, nr. 111/2008, www.const-court.be. 

GwH 26 november 2009, nr. 191/2009, www.const-court.be. 

GwH 26 november 2009, nr. 192/2009, www.const-court.be. 

GwH 16 september 2010, nr. 103/2010, www.const-court.be. 

GwH 7 juli 2011, nr. 125/2011, www.const-court.be. 

GwH 30 oktober 2013, nr. 143/2013, www.const-court.be. 

GwH 16 januari 2014, nr. 3/2014, www.const-court.be. 

GwH 6 juni 2014, nr. 86/2014, www.const-court.be. 

GwH 27 januari 2016, nr. 13/2016, www.const-court.be. 

GwH 20 oktober 2016, nr. 126/2016, www.const-court.be. 

GwH 17 november 2016, nr. 143/2016, www.const-court.be. 

GwH 16 maart 2017, nr. 38/2017, www.const-court.be. 

GwH 17 oktober 2017, nr. 124/2017, www.const-court.be. 

GwH 7 juni 2018, nr. 72/2018, www.const-court.be. 

GwH 18 oktober 2018, nr. 145/2018, www.const-court.be. 

 

2.1.3 Feitenrechtspraak 

Brussel 20 juni 1830, Pasicrisie 1830, II, 154. 

Brussel 20 juni 1831, Pasicrisie 1831, II, 160. 

Gent 21 juni 1923, Pasicrisie 1932, II, 111. 



498 

 

Rb. Hasselt 10 november 1994, Rechtskundig Weekblad 1994-95, 1087. 

Rb. Brussel 7 juni 2002, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 2002, 483. 

Rb. Brussel 21 april 2004, Journal des Tribunaux 2004, 716. 

Pol. Verviers 5 mei 2008, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2008, 294. 

Rb. Luik 9 januari 2009, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2009, 207. 

Rb. Brussel 15 januari 2009, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2009, 197. 

Rb. Luik 2 februari 2009, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2009, 173. 

Rb. Brussel 12 november 2009, Revue générale des assurances et des responsabilités 2010, 

14635. 

Pol. Brussel 16 november 2009, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2010, 130. 

Rb. Kortrijk 18 februari 2010, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2011-12, 198. 

Rb. Brugge 1 april 2010, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2011, 24. 

Rb. Doornik 26 april 2010, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles 2011, 209. 

Brussel 25 mei 2010, Revue générale des assurances et des responsabilités 2010, nr. 14674. 

Brussel 21 september 2010, Revue générale des assurances et des responsabilités 2010, nr. 

14675. 

Pol. Brussel 15 oktober 2010, Tijdschrift voor verzekeringen 2011, 353. 

Pol. Brussel 21 oktober 2010, Verkeer Aansprakelijkheid Verzekering 2011, 28. 

Pol. Brussel 8 februari 2011, Tijdschrift van de politierechters 2012, 204. 

Gent 3 november 2011, Rechtskundig Weekblad 2012-13, 1308. 

Bergen 12 oktober 2012, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2014-15, 172. 

Luik 18 oktober 2012, Revue générale des assurances et des responsabilités 2013, 14976. 

Rb. Gent 24 oktober 2013, Nieuw Juridisch Weekblad 2014, 800. 

Pol. Brussel 7 november 2013, Tijdschrift van de politierechters 2014, 84. 

Pol. Brussel 21 november 2013, Tijdschrift van de politierechters 2014, 87. 

Rb. Brugge 8 januari 2014, Rechtskundig Weekblad 2013-14, 1543. 

Gent 13 november 2014, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2016-17, 109. 

Antwerpen 22 september 2015, 2014/AR/276, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, 410. 

Pol. West-Vlaanderen, afd. Brugge 6 september 2016, Rechtskundig Weekblad 2017-18, 

1155. 

 



499 

 

2.2 Frankrijk 

 

2.2.1 Cour de cassation 

Cass. (FR) 25 oktober 1798 (4 brumaire jaar VII), Recueil générale des lois et arrêts 1791 

- an XII, 118. 

Cass. (FR) 25 mei 1799 (6 prairial jaar VII), Recueil générale des lois et arrêts 1791 - an 

XII, 203. 

Cass. (FR) 7 juni 1799 (19 prairial jaar VII), Recueil générale des lois et arrêts 1791 - an 

XII, 209. 

Cass. (FR) 2 februari 1808, Recueil générale des lois et arrêts 1808, 183. 

Cass. (FR) 25 mei 1814, Journal du Palais XII, 217. 

Cass. (FR) 22 november 1865, Recueil Dalloz 1866, 108. 

Cass. (FR) ch. req. 24 februari 1868, Recueil Dalloz 1868, 308. 

Cass. (FR) 19 januari 1869, Recueil Dalloz 1872, 96. 

Cass. (FR) 15 april 1872, Recueil Dalloz 1872, 176. 

Cass. (FR) 20 mei 1969, nr. 67-11.414, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 24 mei 1975, nr. 73-13.556, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 29 april 1980, nr. 78-41.262, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 15 oktober 1985, nr. 84-12.309, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 31 mei 1988, nr. 86-17.495, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 31 mei 1991, nr. 90-20.105, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 9 oktober 1992, nr. 92-05.000, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 9 oktober 1992, nr. 92-010.00, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 9 oktober 1992, nr. 92-08.000, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 10 maart 1993, nr. 91-11.310, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 14 juni 1993, nr. 09-30.006, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 9 juli 1993, nr. 09-30.007, www.courdecassation.fr. 

Cass. (FR) avis 9 juli 1993, nr. 09-30.010, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 8 oktober 1993, nr. 09-30.009, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 8 oktober 1993, nr. 09-30.011, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 29 november 1993, nr. 09-30.013, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 29 november 1993, nr. 09-30.016, www.legifrance.gouv.fr. 



500 

 

Cass. (FR) avis 24 januari 1994, nr. 09-30.018, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 24 januari 1994, nr. 09-30.019, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 11 maart 1994, nr. 09-30.021, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 4 november 1994, nr. 09-40.018, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 16 december 1994, nr. 09-40.021, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 16 juni 1995, nr. 09-50.009, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 4 oktober 1996, nr. 09-60.005, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 25 november 1997, nr. 95-22.240, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 19 januari 1998, nr. 09-70.010, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 23 maart 1998, nr. 09-70.014, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 6 juli 1998, nr. 98-00.006, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 7 oktober 1998, nr. 97-10.267, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 16 november 1998, nr. 09-80.010, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 12 april 1999, nr. 99-00.003, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 31 mei 1999, nr. 99-20.008, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 27 oktober 1999, nr. 98-44.627, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 10 januari 2000, nr. 09-90.013, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 21 maart 2000, nr. 98-11.982, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 27 april 2000, nr. 02-00.004, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 10 juli 2000, nr. 02-02.000, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 20 oktober 2000, nr. 02-00.014, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 17 november 2000, nr. 99-13.701, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 14 mei 2001, nr. 01-00.001, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 13 juli 2001, nr. 98-19.190, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 8 oktober 2001, nr. 01-00.006, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 9 oktober 2001, nr. 00-14.564, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 28 november 2001, nr. 00-14.248, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 27 februari 2002, nr. 00-17.902, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 29 april 2002, nr. 02-00.001, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 9 juli 2002, nr. 99-12.554, www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


501 

 

Cass. (FR) 7 januari 2003, nr. 00-46.476, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 4 maart 2003, nr. 01-03.410, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 7 juli 2003, nr. 00-00.001, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 23 januari 2004, nr. 03-13.617, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 17 februari 2004, nr. 01-17.569, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 7 juni 2004, nr. 00-40.003, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 8 juli 2004, nr. 01-10.426, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 23 november 2004, nr. 01-13.592, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 23 november 2004, nr. 02-17.507, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 17 december 2004, nr. 03-40.008, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 24 januari 2005, nr. 04-00.005, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 18 mei 2005, nr. 02-20.613, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 2 september 2005, nr. 05-00.007, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 13 september 2005, nr. 03-43.361 www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 16 december 2005, nr. 05-00.026, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 24 januari 2006, nr. 01-16.684, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 7 maart 2006, nr. 04-10.101, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 10 juli 2006, nr. 06-00.007, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 26 september 2006, nr. 06-00.010, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 13 november 2006, nr. 06-00.011, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 13 november 2006, nr. 06-00.013, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 21 december 2006, nr. 00-20.493, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 29 januari 2007, nr. 07-00.003, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 13 maart 2007, nr. 05-16.627, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 23 april 2007, nr. 07-00.008, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 29 juni 2007, nr. 06-18.141, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 8 oktober 2007, nr. 07-00.012, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 29 oktober 2007, nr. 07-00.014, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 13 november 2007, nr. 05-13.248, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 7 april 2008, nr. 08-00.001, www.legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/


502 

 

Cass. (FR) 17 september 2008, nr. 07-41.656, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 12 november 2008, nr. 08-10.138, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 24 november 2008, nr. 08-00.012, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 26 januari 2009, nr. 08-00.013, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 11 maart 2009, nr. 07-18.581, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 30 april 2009, nr. 07-15.582, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 14 mei 2009, nr. 08-15.899, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 11 juni 2009, nr. 07-14.932, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 11 juni 2009, nr. 08-16.914, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 6 november 2009, nr. 08-17.095, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 10 december 2009, nr. 08-14.141, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 26 oktober 2010, nr. 09-68.928, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 18 november 2010, nr. 09-13.265, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 8 februari 2011, nr. 10-11.896, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 4 april 2011, nr. 11-00.002, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 15 april 2011, nr. 10-17.049, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 21 september 2011, nr. 08-41.512, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 10 oktober 2011, nr. 11-00.005, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 12 december 2011, nr. 11-00.007, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 31 januari 2012, nrs. 11-20.232-11-20.233, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 11 april 2012, nr. 11-21.609, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 10 mei 2012, nr. 11-19.270, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 25 juni 2012, nr. 12-00.005, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 5 juli 2012, nr. 11-18.132, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 17 september 2012, nr. 12-00.011, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 26 september 2012, nr. 10-28.032, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 22 oktober 2012, nr. 12-00.012, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 28 november 2012, nr. 11-17.941, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 14 januari 2013, nr. 12-00.014, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 28 maart 2013, nr. 11-13.323, www.legifrance.gouv.fr. 



503 

 

Cass. (FR) avis 8 april 2013, nr. 13-70.002, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 4 december 2013, nr. 12-26.066, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 14 januari 2014, nr. 12-29.253, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 30 januari 2014, nr. 12-24.145, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 3 juli 2014, nr. 14-40.026, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 9 juli 2014, nr. 12-20.864, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 22 september 2014, nr. 14-70.006, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 17 maart 2015, nr. 12-15.117, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 22 oktober 2015, nrs. 14-11.776-14-21.515 www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 8 december 2015, nr. 14-19.589, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 4 januari 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:AV16001, 

www.courdecassation.fr. 

Cass. (FR) avis 29 februari 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:AV16002, 

www.courdecassation.fr. 

Cass. (FR) 22 maart 2016, nr. 14-14.218, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 30 maart 2016, nr. 16-90.005, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 6 april 2016, nr. 15-10.552 www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 19 mei 2016, nr. 15-12.767, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 23 mei 2016, nr. 16-70.002, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 15 juni 2016, nr. 14-87.712, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 21 juni 2016, nr. 14-25.344, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 4 juli 2016, nr. 16-70.004, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 6 juli 2016, nrs. 15-17.346-15-19.341, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 12 september 2016, nr. 16-70.008, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 4 oktober 2016, nrs. 15-10.775-15-10.778, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 12 oktober 2016, nr. 15-18.659, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 13 oktober 2016, nr. 15-16.872, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 15 november 2016, nr. 14-26.287, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 23 november 2016, nr. 15-83.649, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 30 november 2016, nr. 15-21.946, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 9 januari 2017, nr. 16-70.011, www.legifrance.gouv.fr. 



504 

 

Cass. (FR) 22 februari 2017, nr. 14-82.526, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 22 februari 2017, nr. 15-27.809, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 24 februari 2017, nr. 15-20.411, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 27 februari 2017, nr. 17-70.001, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 1 maart 2017, nr. 15-22.946, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 5 mei 2017, nr. 17-70.005, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 26 mei 2017, nr. 17-70.006, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 31 mei 2017, nr. 16-16.949, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 4 juli 2017, nr. 17-70.008, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 5 juli 2017, nr. 15-25.121, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 12 juli 2017, nr. 16-22.548, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 26 oktober 2017, nr. 17-70.010, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 9 november 2017, nr. 16-20.404, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 22 november 2017, nr. 13-19.855, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 6 december 2017, nr. 16-81.857, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 20 december 2017, nr. 17-70.016, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 20 december 2017, nr. 17-70.034, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 27 februari 2018, nr. 17-85.710, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 28 februari 2018, nr. 16-21.476, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 21 maart 2018, nr. 16-28.741 www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 4 april 2018, nr. 18-70.002, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 6 april 2018, nr. 18-70.001, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 12 april 2018, nr. 18-70.004, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 30 mei 2018, nr. 16-20.634, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 16-27.825, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 17-18.177, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 11 juli 2018, nr. 17-22.381, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 12 september 2018, nr. 14-19.589, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 12 september 2018, nr. 17-11.361, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 18 september 2018, nr. 13-88.632, www.legifrance.gouv.fr. 



505 

 

Cass. (FR) 5 oktober 2018, nr. 10-19.053, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 25 oktober 2018, nr. 17-11.248, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 9 november 2018, nr. 17-16.335, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 15 november 2018, nr. 17-26.156, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) avis 5 december 2018, nr. 18-96.002, www.legifrance.gouv.fr. 

Cass. (FR) 14 februari 2019, nr. 17-26.403, www.legifrance.gouv.fr. 

 

2.2.2 Andere 

RvS (FR) 11 mei 2004, nr. 255886, www.legifrance.gouv.fr. 

Conseil constitutionnel (FR) 12 mei 2010, nr. 2010-605 DC, www.legifrance.gouv.fr. 

Conseil constitutionnel (FR) 6 oktober 2010, nr. 2010-39 QPC, www.legifrance.gouv.fr. 

RvS (FR) 19 april 2013, nr. 340093, www.legifrance.gouv.fr. 

 

2.3 Nederland 

2.3.1 Hoge Raad 

Hoge Raad (NL) 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, Lindenbaum/Cohen, 

Nederlandse Jurisprudentie 1919, 161. 

Hoge Raad (NL) 10 maart 1941, ECLI:NL:HR:1941:111, Nederlandse Jurisprudentie 

1941, 510. 

Hoge Raad (NL) 30 januari 1959, ECLI:NL:HR:1959:AI1600, Quint/Te Poel, Nederlandse 

Jurisprudentie 1959, 548. 

Hoge Raad (NL) 7 oktober 1959, ECLI:NL:HR:1959:AY0928, Beslissingen in 

Belastingzaken 1959, 355. 

Hoge Raad (NL) 7 maart 1980, ECLI:NL:HR:1980:AB7443, van de Witte/Bosch, 

Nederlandse Jurisprudentie 1980, 353. 

Hoge Raad (NL) 27 november 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4271, Boon/Van Loon, 

Nederlandse Jurisprudentie 1982, 503. 

Hoge Raad (NL) 12 oktober 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4874, Nederlandse 

Jurisprudentie 1985, 230. 

Hoge Raad (NL) 16 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, Nederlandse Jurisprudentie 

1987, 251. 

Hoge Raad (NL) 15 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC4154, Nederlandse Jurisprudentie 

1987, 810. 

Hoge Raad (NL) 14 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC3450, Nederlandse 

Jurisprudentie 1989, 901. 

http://www.legifrance.gouv.fr/


506 

 

Hoge Raad (NL) 16 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC0051, Nederlandse 

Jurisprudentie 1991, 475. 

Hoge Raad (NL) 24 april 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0577, Nederlandse Jurisprudentie 

1992, 688. 

Hoge Raad (NL) 4 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1523, Nederlandse 

Jurisprudentie 1995, 249. 

Hoge Raad (NL) 21 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2286, Nederlandse 

Jurisprudentie 1999, 145. 

Hoge Raad (NL) 24 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2471, Nederlandse 

Jurisprudentie 1999, 96. 

Hoge Raad (NL) 6 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA9342, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 juni 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1998, 799. 

Hoge Raad (NL) 17 augustus 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2286, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 15 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2816, Nederlandse 

Jurisprudentie 1999, 574. 

Hoge Raad (NL) 12 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2756, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3364, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 17 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3880, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 1 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8717, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 22 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2242, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2809, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3956, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5163, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AB2865, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 28 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE1544, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7345, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 24 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8772, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7830, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 18 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6164, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213, www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/


507 

 

Hoge Raad (NL) 22 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AO9006, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3477, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT5958, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 8 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4569, Van Der Werff/ BLG 

Hypotheekbank, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AV7405, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 9 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5025, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3523, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 26 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD4375, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 28 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0419, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0191, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 16 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 mei 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH4720, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 5 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2815, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL3178, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 23 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK8097, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 10 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0387, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 28 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2823, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9232, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0002, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3048, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 30 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO1337, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 18 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4937, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784, ASR/Achmea, 

www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 27 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BR4542, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 15 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5531, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 2 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5402, www.rechtspraak.nl. 



508 

 

Hoge Raad (NL) 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5582, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4889, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0548, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1780, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 9 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ6526, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7016, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, Koot Beheer/Tideman, 

www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1614, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788, Cruijff/Tirion Uitgevers, 

www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3157, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 21 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3958, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1084, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1910, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, Coface Finanz 

GMBH/Intergamma BV, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736 www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 1 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:770, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1342, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1385, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, ABN Amro Bank/Berzona, 

www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2901, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677 www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:396, www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/


509 

 

Hoge Raad (NL) 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:357, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 27 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:465, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:643, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689, JPR Advocaten/Gunning q.q., 

www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:760, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1354, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1359, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 5 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1463, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1602, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1740, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 30 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3197, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3568, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:252, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:335, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:340, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1029, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1031, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1121, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1514, www.rechtspraak.nl. 



510 

 

Hoge Raad (NL) 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1515, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 augustus 2016, ECLI:NL:HR:2016:1928, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2017, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 6 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2019, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2735, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2837, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:346, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:638, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 10 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:942, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1233, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1277, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1273, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1274, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 5 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2250, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2455, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2560, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2614, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2628, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2629, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2681, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2986, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3054, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 8 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3081, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3185, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3186, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3268, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269, www.rechtspraak.nl. 



511 

 

Hoge Raad (NL) 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:118, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:142, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:236, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:266, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:345, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:488, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:726, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:729, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:897 www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:914, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1218, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1221, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 12 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1899, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 26 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1985, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2119, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2123, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2126, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 27 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2192, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2222, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 11 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2292, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2361, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2397, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 11 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:4, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 11 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:38, www.rechtspraak.nl. 



512 

 

Hoge Raad (NL) 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:31, www.rechtspraak.nl. 

Hoge Raad (NL) 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:80, www.rechtspraak.nl. 

2.3.2 Andere 

Gerechtshof 's-Gravenhage 26 maart 2003, ECLI:NL:GHSGR:2003:AF626, 

www.rechtspraak.nl. 

Rb. Midden-Nederland (ktr.) 18 december 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:7614, 

www.rechtspraak.nl. 

 

2.4 Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

EHRM 17 januari 1970, nr. 2689/65, Delcourt/België, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 26 april 1979, nr. 6538/74, The Sunday Times/Verenigd Koninkrijk, 

hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 13 juni 1979, nr. 6833/74, Marckx/België, hudoc.echr.coe.int. 

ECRM 9 december 1986, nr. 10938/84, Kaufman/België, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 30 oktober 1991, nr. 12005/86, Borgers/België, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 24 februari 1994, nr. 12547/86, Bendenoun/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 19 april 1994, nr. 16034/90, van de Hurk/Nederland, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 9 december 1994, nr. 18390/91, Ruiz Torija/Spanje, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 20 november 1995, nr. 17849/91, Pressos Compania Naviera S.A./België, 

hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 22 november 1995, nr. 20166/92, S.W./Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 20 februari 1996, nr. 15764/89, Lobo Machado/Portugal, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 20 februari 1996, nr. 19075/91, Vermeulen/België, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 25 juni 1997, nr. 20122/92, Van Orshoven/België, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 19 februari 1998, nr. 20124/92, Higgins/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 31 maart 1998, nr. 23043/93, Reinhardt en Slimane-Kaïd/Frankrijk, 

hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 28 september 1999, nr. 29340/95, Civet/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 8 februari 2000, nr. 27362/95, Voisine/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 21 maart 2000, nr. 34553/97, Dulaurans/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 4 juli 2000, nr. 43149/98, Kok/Nederland, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 29 augustus 2000, nr. 40490/98, Jahnke & Lenoble/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 18 januari 2001, nr. 27238/95, Chapman/Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int. 



513 

 

EHRM 6 maart 2001, nr. 39291/98, Hamaïdi/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 7 juni 2001, nr. 39594/98, Kress/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 3 december 2002, nr. 48221/99, Berger/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 28 januari 2003, nr. 34763/02, Burg/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 24 juni 2003, nr. 1814/02, Stepinska/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 26 juni 2003, nr. 45019/98, Pascolini/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 1 juli 2003, nr. 37801/97, Suominen/Finland, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 14 oktober 2003, nr. 53892/00, Lilly France/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 17 februari 2004, nr. 62033/00, Société Anonyme Habitations à Loyers Modérés 

Terre et Famille/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 25 mei 2004, nr. 1956/02, Andret et al./Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 6 oktober 2005, nr. 1513/03, Draon/ Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 6 oktober 2005, nr. 11810/03, Maurice/ Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 13 oktober 2005, nr. 65399/01, Clinique des Acacias et al./Frankrijk, 

hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 10 oktober 2006, nr. 40403/02, Pessino/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 28 november 2008, nr. 36391/02, Salduz/ Turkije, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 18 december 2008, nr. 20153/04, Unédic/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 13 januari 2009, nr. 926/05, Taxquet/België, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 9 juni 2009, nr. 33401/02, Opuz/Turkije, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 3 november 2009, nr. 8065/04, Pages/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 7 januari 2010, nr. 25965/04, Rantsev/Cyprus & Rusland, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 14 januari 2010, nr. 36815/03, Atanasovski/Voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 30 november 2010, nr. 3573/05, Baliklicesme Beldesi Tarim Kalkinma 

Kooperatifi/Turkije, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 12 april 2011, nr. 16261/08, Hoare/Verenigd Koninkrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 26 mei 2011, nr. 23228/08, Legrand/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 16 juni 2011, nr. 19535/08, Pascaud/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 30 augustus 2011, nr. 32820/08, Boumaraf/Fankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 16 februari 2012, nr. 17814/10, Tourisme d'affaires/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 10 mei 2012, nr. 26219/08, Magnin/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 



514 

 

EHRM 7 februari 2013, nr. 16574/08, Fabris/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 4 juni 2013, nr. 54984/09, Marc-Antoine/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 21 oktober 2013, nr. 42750/09, Del Rio Prada/Spanje, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 9 januari 2014, nr. 71658/10, Viard/Frankrijk, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 3 februari 2015, nr. 57592/08, Hutchinson/Verenigd Koninkrijk, 

hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 5 februari 2015, nr. 22251/08, Bochan/Oekraïne, hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 13 september 2016, nr. 50541/08, Ibrahim et al./Verenigd Koninkrijk, 

hudoc.echr.coe.int. 

EHRM 29 november 2016, nr. 24221/13, Carmel Saliba/Malta, hudoc.echr.coe.int. 

 

2.5 Varia 

 

Marbury v. Madison, 5 U.S., 137 (1803). 

Great Northern Ry. Co. v. Sunburst Oil & Refining Co., 287 U.S., 358 (1932). 

HvJ 5 februari 1963, ECLI:EU:C:1963:1, Van Gend & Loos/Nederlandse administratie der 

belastingen, eur-lex.europa.eu. 

HvJ 8 april 1976, ECLI:EU:C:1976:56, Defrenne/Sabena, eur-lex.europa.eu. 

McKay v. Essex Area Health Authority [1982], 2 All ER 771. 

Bundesgerichtshof (DE) 18 januari 1983, nr. VI ZR 114/81, BGHZ 1986, 240. 

Trib. féd. (Zwitserland) 10 juli 2008, 4A 190/2008, www.bger.ch. 

HvJ 16 november 2016, ECLI:EU:C:2016:878, Soulier & Doke/Premier Ministre, eur-

lex.europa.eu   



515 

 

BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: UNIVARIAAT TABELLENRAPPORT 
 

Deze bijlage omvat de ruwe cijfergegevens van de tabellen weergegeven in het proefschrift. 

 

 

 

 

Tabel 6 (vraag B.1): de opdracht van het Hof van Cassatie 

Het Hof van 

Cassatie moet… 

Helemaal 

niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Enigszins 

niet 

akkoord 

Neutraal Enigszins 

akkoord 

Akkoord Volledig 

akkoord 

Totaal 

A. de 

rechtseenheid 

bevorderen 

0,83% 

(1) 

1,67% 

(2) 

0,00% 

(0) 

4,17% 

(5) 

11,67% 

(14) 

40,00% 

(48) 

41,67% 

(50) 

 

100% 

(120) 

B. de 

rechtsontwikkeling 

aansturen 

2,50% 

(3) 

1,67% 

(2) 

10,83% 

(13) 

7,50% 

(9) 

25,83% 

(31) 

31,67% 

(38) 

20,00% 

(24) 

100% 

(120) 

C. fouten van de 

feitenrechters uit 

de rechtsorde 

halen 

3,33% 

(4) 

5,83% 

(7) 

3,33% 

(4) 

16,67% 

(20) 

23,33% 

(28) 

30,00% 

(36) 

17,50% 

(21) 

100% 

(120) 
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Tabel 7 (vraag B.2): bronnen van rechtsvinding 

 

 

 

 

 

 

 

Belang voor de 

rechtsvinding van 

… 

Helemaal 

niet 

belangrijk 

Niet 

belangrijk 

Enigszins 

onbelangrijk 

Neutraal Enigszins 

belangrijk 

Belangrijk Erg 

belangrijk 

Totaal 

A. de wet (in de 

meest brede zin) 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

26,67% 

(32) 

72,50% 

(87) 

100% 

(120) 

B. ministeriële 

omzendbrieven 

12,50% 

(15) 

21,67% 

 (26) 

21,67% 

(26) 

15,83% 

(19) 

23,33% 

(28) 

4,17% 

(5) 

0,83% 

(1) 

100% 

(120) 

C. gepubliceerde 

rechtspraak van 

feitenrechters 

0,00% 

(0) 

4,17% 

(5) 

2,50% 

(3) 

10,83% 

(13) 

29,17% 

(35) 

44,17% 

(53) 

9,17% 

(11) 

100% 

(120) 

D. arresten van het 

Hof van Cassatie 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

0,00% 

(0) 

2,50% 

(3) 

6,67% 

(8) 

43,33% 

(52) 

46,67% 

(56) 

100% 

(120) 

E. arresten van het 

Grondwettelijk Hof 

0,83% 

(1) 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

3,33% 

(4) 

6,67% 

(8) 

33,33% 

(40) 

55,00% 

(66) 

100% 

(120) 

F. arresten van 

supranationale hoven 

2,50% 

(3) 

0,83% 

(1) 

0,00% 

(0) 

7,50% 

(9) 

13,33% 

(16) 

34,17% 

(41) 

41,67% 

(50) 

100% 

(120) 

G. beslissingen van 

buitenlandse 

rechtscolleges 

7,50% 

(9) 

13,33% 

(16) 

25,00% 

(30) 

24,17% 

(29) 

23,33% 

(28) 

6,67% 

(8) 

0,00% 

(0) 

100% 

(120) 

H. rechtsleer in 

tijdschriften 

0,00% 

(0) 

2,50% 

(3) 

4,17% 

(5) 

5,00% 

(6) 

34,17% 

(41) 

46,67% 

(56) 

7,50% 

(9) 

100% 

(120) 

I. rechtsleer in 

(hand)boeken of 

cursussen 

0,00% 

(0) 

1,67% 

(2) 

3,33% 

(4) 

8,33% 

(10) 

35,83% 

(43) 

41,67% 

(50) 

9,17% 

(11) 

100% 

(120) 

J. zelf of door 

rechtscollege 

bijgehouden archief 

van eerdere 

uitspraken 

0,00% 

(0) 

1,67% 

(2) 

0,83% 

(1) 

9,17% 

(11) 

24,17% 

(29) 

40,00% 

(48) 

24,17% 

(29) 

100% 

(120) 

K. zelf, of in het eigen 

rechtscollege, 

bijgehouden 

documentatie 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

1,67% 

(2) 

9,17% 

(11) 

20,00% 

(24) 

50,00% 

(60) 

18,33% 

(22) 

100% 

(120) 
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Tabel 8 (vraag B.3): mening over het Hof van Cassatie 

Het Hof van Cassatie… Helemaal 

niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Enigszins 

niet 

akkoord 

Neutraal Enigszins 

akkoord 

Akkoord Volledig 

akkoord 

Totaal 

A. bevestigt meestal een 

meerderheidsinterpretatie 

0,83% 

(1) 

5,83% 

(7) 

7,50% 

(9) 

28,33% 

(34) 

32,50% 

(39) 

25,00% 

(30) 

0,00% 

(0) 

100% 

(120) 

B. geeft blijk van een 

grote standvastigheid 

1,67% 

(2) 

1,67% 

(2) 

14,17% 

(17) 

15,00% 

(18) 

34,17% 

(41) 

32,50% 

(39) 

0,83% 

(1) 

100% 

(120) 

C. geeft blijk van een 

groot respect voor de 

bestaande rechtstraditie 

0,00% 

(0) 

1,67% 

(2) 

6,67% 

(8) 

25,00% 

(30) 

35,00% 

(42) 

30,00% 

(36) 

1,67% 

(2) 

100% 

(120) 

D. vindt vaak navolging 0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

2,50% 

(3) 

6,67% 

(8) 

20,00% 

(24) 

59,17% 

(71) 

11,67% 

(14) 

100% 

(120) 

E. verrast vaak met zijn 

interpretaties 

0,83% 

(1) 

7,50% 

(9) 

30,83% 

(37) 

29,17% 

(35) 

25,00% 

(30) 

6,67% 

(8) 

0,00% 

(0) 

100% 

(120) 

F. is vernieuwend 2,50% 

(3) 

10,00% 

(12) 

25,83% 

(31) 

40,83% 

(49) 

20,83% 

(25) 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

100% 

(120) 

G. houdt de vinger aan de 

pols van 

maatschappelijke 

ontwikkelingen 

1,67% 

(2) 

!,33% 

(10) 

20,83% 

(25) 

38,33% 

(46) 

28,33% 

(34) 

2,50% 

(3) 

0,00% 

(0) 

100% 

(120) 

H. heeft veel impact op 

de praktijk 

0,00% 

(0) 

1,67% 

(2) 

2,50% 

(3) 

16,67% 

(20) 

23,33% 

(28) 

33,33% 

(40) 

22,50% 

(27) 

100% 

(120) 

 

 

Tabel 9 (vraag D.1): Volgzaamheid van de respondent 

Hoe vaak… Nooit Bijna 

nooit 

Zelden Soms Vaak Frequent Zeer 

frequent 

Totaal 

A. Raadpleegt u 

cassatierechtspraak 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

0,83% 

(1) 

16,67% 

(20) 

14,17% 

(17) 

24,17% 

(29) 

44,17% 

(53) 

100% 

(120) 

B. Volgt u relevante 

cassatierechtspraak 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

5,00% 

(6) 

25,00% 

(30) 

36,67% 

(44) 

33,33% 

(40) 

100% 

(120) 

C. Neemt u 

cassatieleerstuk 

letterlijk over 

4,17% 

(5) 

2,50% 

(3) 

6,67% 

(8) 

23,33% 

(28) 

23,33% 

(28) 

17,50% 

(21) 

22,50% 

(27) 

100% 

(120) 

D. parafraseert u 

cassatieleerstuk  

3,33% 

(4) 

2,50% 

(3) 

7,50% 

(9) 

19,17% 

(23) 

29,17% 

(35) 

22,50% 

(27) 

15,83% 

(19) 

100% 

(120) 
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Tabel 10 (vraag C.1): beoordeling van de huidige motiveringsstijl 

Hoe evalueert 

u in het 

algemeen de 

kwaliteit van 

de volgende 

elementen van 

een 

cassatiearrest: 

Heel 

negatief 

Negatief Enigszins 

negatief  

Neutraal Enigszins 

positief 

Positief Heel 

positief 

Totaal 

A. de 

duidelijkheid 

van de 

formulering 

1,67% 

(2) 

7,50% 

(9) 

17,50% 

(21) 

15,00% 

(18) 

29,17% 

(35) 

24,17% 

(29) 

5,00% 

(6) 

100% 

(120) 

B. de 

begrijpelijkheid 

van de erin 

vervatte 

rechtsregel 

0,83% 

(1) 

5,00% 

(6) 

14,17% 

(17) 

18,33% 

(22) 

33,33% 

(40) 

23,33% 

(28) 

5,00% 

(6) 

100% 

(120) 

C. de 

motivering 

2,50% 

(3) 

5,83% 

(7) 

23,33% 

(28) 

15,00% 

(18) 

30,83% 

(37) 

18,33% 

(22) 

4,17% 

(5) 

100% 

(120) 

D. de structuur 2,50% 

(3) 

4,17% 

(5) 

9,17% 

(11) 

15,00% 

(18) 

30,83% 

(37) 

35,00% 

(42) 

3,33% 

(4) 

100% 

(120) 

E. de logica 0,83% 

(1) 

1,67% 

(2) 

7,50% 

(9) 

20,83% 

(25) 

28,33% 

(34) 

35,00% 

(42) 

5,83% 

(7) 

100% 

(120) 

F. de 

begrijpelijkheid 

voor juristen 

0,00% 

(0) 

3,33% 

(4) 

5,83% 

(7) 

18,33% 

(22) 

35,00% 

(42) 

34,17% 

(41) 

3,33% 

(4) 

100% 

(120) 

G.  de 

begrijpelijkheid 

voor 

rechtzoekenden 

25,00% 

(30) 

30,00% 

(36) 

23,33% 

(28) 

13,33% 

(16) 

6,67% 

(8) 

0,83% 

(1) 

0,83% 

(1) 

100% 

(120) 
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Tabel 11 (vraag C.2): evaluatie van nieuwe motiveringselementen 

Impact op de 

begrijpelijkheid van 

een cassatiearrest 

van… 

Heel 

negatief 

Negatief Enigszins 

negatief 

Neutraal Enigszins 

positief 

Positief Heel 

positief 

Totaal 

A. verwijzingen naar 

cassatierechtspraak 

0,83% 

(1) 

4,17% 

(5) 

6,67% 

(8) 

39,17% 

(47) 

24,17% 

(29) 

20,00% 

(24) 

5,00% 

(6) 

100% 

(120) 

B. verwijzingen naar 

rechtspraak van 

feitenrechters 

0,83% 

(1) 

9,17% 

(11) 

8,33% 

(10) 

47,50% 

(57) 

21,67% 

(26) 

11,67% 

(14) 

0,83% 

(1) 

100% 

(120) 

C. verwijzingen naar 

buitenlandse rechtspraak 

4,17% 

(5) 

15,00% 

(18) 

15,00% 

(18) 

45,00% 

(54) 

12,50% 

(15) 

7,50% 

(9) 

0,83% 

(1) 

100% 

(120) 

D. verwijzingen naar 

rechtspraak van 

supranationale 

rechtscolleges 

1,67% 

(2) 

3,33% 

(4) 

7,50% 

(9) 

30,00% 

(36) 

25,83% 

(31) 

31,67% 

(26) 

10,00% 

(12) 

100% 

(120) 

E. verwijzingen naar 

rechtsleer 

1,67% 

(2) 

5,00% 

(6) 

8,33% 

(10) 

31,67% 

(38) 

27,50% 

(33) 

24,17% 

(29) 

1,67% 

(2) 

100% 

(120) 

F. de mogelijkheid van 

dissenting opinions 

4,17% 

(5) 

6,67% 

(8) 

13,33% 

(16) 

16,67% 

(20) 

19,17% 

(23) 

26,67% 

(32) 

13,33% 

(16) 

100% 

(120) 

G. expliciete juridische 

overwegingen2354 

0,00% 

(0) 

0,00% 

(0) 

3,33% 

(4) 

10,83% 

(13) 

20,83% 

(25) 

44,17% 

(53) 

20,83% 

(25) 

100% 

(120) 

H. niet-juridische 

overwegingen2355 

3,33% 

(4) 

12,50% 

(15) 

11,67% 

(14) 

33,33% 

(40) 

20,00% 

(24) 

17,50% 

(21) 

1,67% 

(2) 

100% 

(120) 

I. weergave van de 

feitelijke 

omstandigheden van het 

geschil 

1,67% 

(2) 

6,67% 

(8) 

3,33% 

(4) 

17,50% 

(21) 

30,00% 

(36) 

30,83% 

(37) 

10,00% 

(12) 

100% 

(120) 

 

Tabel 12 (vraag E.1): prejudiciële procedure 

Prejudiciële 

procedure  

Heel 

negatief 

Negatief Enigszins 

negatief  

Neutraal Enigszins 

positief 

Positief Heel 

positief 

Totaal 

A. Invloed op de 

opdracht van het Hof 

van Cassatie 

7,50% 

(9) 

17,50% 

(21) 

17,50% 

(21) 

20,83% 

(25) 

20,83% 

(25) 

13,33% 

(16) 

2,50% 

(3) 

100% 

(120) 

B. Invloed op de 

opdracht van de 

feitenrechters 

7,50% 

(9) 

23,33% 

(28) 

18,33% 

(22) 

15,83% 

(19) 

16,67% 

(20) 

14,17% 

(17) 

4,17% 

(5) 

100% 

(120) 

C. Hoe staat u 

tegenover een 

prejudiciële procedure 

13,33% 

(16) 

21,67% 

(26) 

19,17% 

(23) 

10,83% 

(13) 

15,83% 

(19) 

12,50% 

(15) 

6,67% 

(8) 

100% 

(120) 

  

                                                 
2354 In de enquête werd hierbij als voorbeeld gegeven: “overwegingen van rechtszekerheid, rechtseenheid, 

samenhang in het recht, parlementaire voorbereiding, wetsgeschiedenis, …” 
2355 In de enquête werd hierbij als voorbeeld gegeven: “socio-economische, ethische of maatschappelijke 

overwegingen, …” 
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BIJLAGE 2: ANTWOORDEN OP VRAAG E.2 
 

Deze bijlage omvat de 58 antwoorden gegeven op de open vraag in de enquête (E.2) in 

verband met de prejudiciële procedure. Deze antwoorden zijn in willekeurige volgorde 

weergegeven. 

 

1. Het is de taak van de feitenrechter om zelf knopen door te hakken, ook bij 

wetsinterpretatieproblemen. De partij die het met die interpretatie niet eens is, moet 

zich dan maar in Cassatie voorzien. 

De prejudiciële procedure vertraagt alleen maar de procesgang. 

Mocht dergelijke procedure via wet ingevoerd worden, dan zou ik die wel hanteren, 

doch enkel indien nodig (dus niet zo er 'kennelijk' geen interpretatieprobleem is ) 

2. Le préalable d'une question préjudicielle pourrait être un facteur de passivité du 

juge du fond dans le développement de la jurisprudence, celle-ci se construisant 

d'abord à partir des faits mis en évidence par le dossier et qui mènent à la question 

en droit. Et ce serait dommage de passer cette étape et cette construction (aussi 

nourrie par les réflexions doctrinales). 

 Le juge du fond est l'observateur premier des évolutions sociétales; c'est parce qu'il 

les identifie et les (= les faits) replace d'abord dans l'ensemble du contexte juridique, 

qu'il peut aménager celui-ci pour donner une solution à la contestation. Jamais une 

règle ne résout tous les cas. Le risque est énorme d'étouffer la cour de cassation par 

des questions préjudicielles dans des dossiers où, sans celle-ci, le juge du fond aurait 

pu mettre fin au litige sans qu''aucune des parties n'aille solliciter la cour de 

cassation. 

3. statuer sur les difficultés d'interprétation d'une règle de droit fait partie intégrante 

du rôle du juge du fond - dans les limites du rôle et du contrôle de la cour 

constitutionnelle pour sa propre compétence - et cette difficulté se présente très 

couramment 

généraliser cette voie réduirait le rôle des juges du fond à statuer en fait 

que dire de la longueur des procédures.......... 

La réponse à la question suivante est, nonobstant ces remarques, positive dans la 

mesure où et quand cette procédure serait obligatoire ou demandée par les deux 

parties en cause... 

4. Utilisée à bon escient, càd dans 1% des dossiers maximum, cette procédure 

permettrait d'offrir une bien plus grande sécurité juridique aux parties au terme de 

l'instance d'appel et éviterait un effet dramatique de la cassation: la suite de 

l'instance d'appel après des années de procédure, quand tout le monde est dégoûté, 

et parfois sans réel enjeu. 

Malheureusement, il y a fort à parier que de nombreux collègues en profitent pour 

déléguer leur devoir de trancher, de réfléchir et de prendre un risque en prenant 

position en déléguant tout ce qui est controversé ou difficile à la Cour de cassation. 

De même, en fonction de la manière dont les questions seront formulées, elles 
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risquent de faire basculer la Cour de cass vers un rôle de juge du fond (p. ex. si les 

questions sont colorées par de nombreuses circonstances factuelles qui influencent 

le raisonnement du juge du fond et dont il aimerait que la Cass en tienne compte 

aussi). 

5. Sommige rechters zullen dit als een gemakkelijkheidsoplossing aanwenden. 

Bovendien kan de formulering van de vragen inhouden dat het Hof van Cassatie 

impliciet uitspraak moet doen over feitenkwesties 

6. lorsqu'une nouvelle disposition légale entre en vigueur, le texte peut donner 

ouverture à diverses interprétations. 

Je suis favorable à une forme de question préjudicielle, sous la réserve que la 

solution juridique doit 1) être motivée (ce que la Cour ne fait pas, elle affirme sans 

chercher à expliquer et convaincre) 2) demeurer facultative 3) être donnée 

rapidement (les délais devant la C. const. sont trop longs). 

7. L'interprétation des textes est la base du travail du juge du fonds, il n'a pas à le sous-

traiter à la cour de cassation. 

Cela entraînerait un blocage de la procédure si le juge du fonds est paresseux ou pas 

très malin... 

Ce serait une catastrophe à mon avis. 

8. Alourdissement, perte de temps. 

9. Het vertragend effect en de bijkomende discussie over het nut/de noodzaak aan een 

prejudiciële vraag lijken me negatieve punten te zijn, en dit zeker in zaken die ook 

zonder dergelijke procedure op een juridisch correcte wijze en in alle redelijkheid 

kunnen worden beslecht. 

10. Il me paraît essentiel de permettre au(x) juge(s) du fond d'interpréter le droit vivant 

en considération des faits de la cause avant qu'un contrôle "abstrait" de la norme ne 

soit effectué. Anticiper l'interprétation abstraite risque d'aboutir à des 

interprétations sans prises sur la réalité, voire bloquantes pour trouver des solutions 

adaptées aux faits de la cause. Par ailleurs, beaucoup d'évolutions jurisprudentielles 

majeures sont issues de la jurisprudence des juges du fond, qui sont immergés dans 

la réalité sociale. Un mécanisme de question préjudicielle en interprétation risque 

d'aboutir à un conservatisme accru de la jurisprudence. Enfin, la tâche du juge 

consiste à prendre ses responsabilités (quitte à prendre le risque d'une réformation 

ou d'une cassation, lorsque c'est nécessaire) pour trancher le litige de la manière la 

plus juste possible. Un mécanisme de question préjudicielle risque de 

déresponsabiliser les juges du fond. 

11. Lorsqu'une loi est peu claire (exemple droit transitoire de la procédure en divorce 

en 2007), la pratique reste indécise jusqu'à décision de la Cour de cassation et ce 

n'est pas bon pour la sécurité juridique. Une telle procédure est de nature à l'assurer 

plus rapidement. 

12. Hoe zou een dergelijke procedure zich verhouden tot de parrallelle mogelijkheid bij 

het Grondwettelijk Hof... 

13. Une telle question préjudicielle permettrait à la Cour de cassation de favoriser 

l'unité du droit, mais en retirant aux juges leur mission d'interpréter la loi.  
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Par ailleurs, cela risque de rendre difficile l'évolution de la jurisprudence, seule la 

Cour de cassation étant susceptible d'initier une telle évolution. 

Enfin, pour certains contentieux, cela entraînerait une surcharge du travail de la 

Cour de cassation et une augmentation du retard dans la prise de décisions 

définitives par les juges. 

14. La cour de cassation est, malgré tout, plus en phase avec les juridictions de fond 

que la cour constitutionnelle. Présidant le TAP, la cassation est le seul recours 

contre mes jugements. La possibilité de questions préjudicielles permettrait 

d'éclaircir des "zones d'ombre" de la Loi du 17.05.2006 qui a été particulièrement 

mal rédigée et modifiée 

15. Les problèmes relatifs à l'interprétation d'une norme faisant partie de l'ordre 

juridique interne belge sont très rares. 

Partant de ce constat, l'intérêt d'une telle proposition est marginal voire inexistant. 

16. La procédure préjudicielle permettrait de comprendre plus aisément et plus 

clairement la portée exacte de certains arrêts de la Cour de cassation 

17. Het tijdsverlies is mijns inziens een belangrijk nadeel dat niet opweegt tegen het 

voordeel. 

18. il incombe aux juges du fond de prendre une décision et le fait de recourir à la cour 

de cassation pour une difficulté d'interprétation non seulement ralentirait la 

procédure mais laisserait la cour de cassation seule juge pour trancher le litige. 

en outre, il ne faut pas négliger la tendance des juges à gagner du temps, surtout en 

cas de difficultés.... 

19. - een arrest op prej vraag heeft precedentenwaarde maar dat wringt als niet alle 

argumenten voor de verworpen stelling werden aangevoerd 

- feitenrechters die niet durven trancheren gaan vragen stellen -> vertraging 

- advocaten gaan eindeloos concluderen over nut van vragen en hun formulering; 

ze gaan de formulering van de vraagstelling betwisten 

- door de slechte kwaliteit van de wetgeving valt er steeds wel een vraag te stellen 

-> vrees dat de voordelen niet opwegen tegen nadelen 

- het grote voordeel van streven naar rechtseenheid (zij het met behoud 

onafhankelijkheid) kan ook gedaan worden door verplichte communicatie door 

magistraten aan elkaar van rechtspraak; door intervisie tussen magistraten -> andere 

rechtscultuur. Prej vraag cass is eens iets nieuw maar past in een hiërarchisch en 

doods denken. Wat we nodig hebben is open communicatie, het delen van 

informatie, het (durven) vragen van verduidelijking over wat men niet kent: er is 

veel kennis maar we delen ze niet. We wachten wel, vrij passief eigenlijk, op het 

orakel van cass, of het nu een gewoon arrest is dan wel één op prej vraag. Doods en 

saai. Zelf denken en in overleg gaan; een levendige communicatie nastreven. 

20. Kan misbruikt worden door de procespartijen - kan aanleiding geven tot 

aanzienlijke vertraging van de rechtsgang 

21. Risque qu'un arriéré important au niveau de la Cour de cassation soit créé. 

22. Trage rechtspraak is geen goede rechtspraak. Mensen verwachten een vonnis of 

arrest binnen de maand dat hun zaak beslecht, geen ingewikkelde juridische 

spielerei . Dat is leuk voor de doctorandi en rechtsleer maar niet meer dan dat. 
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23. Het antwoord op de vraag, lijkt me in grote mate afhankelijk te zijn van de 

werkingsmiddelen (personeel) voor het beantwoorden van prejudiciële vragen 

beschikbaar zou worden gesteld. Ook is het van groot belang te weten wat het 

voorwerp van de vraagstelling wel en niet zou kunnen zijn, hoe lang het zou mogen 

duren om op de vraag te antwoorden, enz. Ik stel me ook de vraag of de taak van de 

feitenrechter niet in belangrijke mate zou veranderd worden, meer bepaald omdat 

hij zich zou kunnen veroorloven de juridische kwestie door te spelen; hij zou dan 

minder strikt juridisch onderlegd moeten zijn... 

24. procedureel manoeuver  

tijdverlies bij reeds beslechte beslissingen 

mogelijke tussenprocedures of iets als vaste cassatierechtspraak kent of niet 

25. In principe zou de wet voldoende duidelijk moeten zijn, wat helaas dikwijls niet het 

geval is. De mogelijkheid tot prejudiciële vraagstelling aan het HvC zou mogelijks 

een wildgroei aan procedurele vragen tot gevolg hebben wat net extra door de 

feitenrechter te nemen hindernissen creëert (motiveringsvereiste, doorlooptijden 

vergroten wat tegenwoordig quasi het belangrijkste beoordelingscriterium vormt - 

niet in het minst voor de minister/wetgever) dan vermijdt. 

26. Indien het onderwerp van de prejudiciële vraag niet zou worden ingeperkt, leidt de 

prejudiciële procedure potentieel tot toename van de kosten voor bijstand van een 

advocaat, tot mateloze vertraging en ook tot overbelasting van het HvC. De basis 

moet blijven: de feitenrechter moet het oplossen en als het fout is gelopen, kan het 

HvC worden geadieerd.  De prejudiciële procedure zou desgevallend nuttig kunnen 

worden ingesteld voor een beperkt aantal rechtsvragen (bvb. zoals in Frankrijk en 

Nederland). 

27. Tijdverlies in de bodemprocedure. Beslechten van (binnenlandse) rechtsvragen 

behoort tot de kerntaken van de rechter. 

28. Het invoeren van een prejudiciële procedure zal leiden tot een beperking van de 

beoordelingsvrijheid van de feitenrechter. 

29. Een prejudiciële procedure kan toekomstige dure en tijdrovende cassatieprocedures 

verminderen, maar zal de rechtsgang ook vertragen 

30. Vertraging procedure, feitenrechters durven geen standpunt meer in te nemen. 

31. vertraging van de procedure (scheppen van precedenten in omvangrijke dossiers 

met advocaten, die procedurepleiters zijn) en aantasting van de onafhankelijkheid 

van de bodem/ feitenrechter 

32. 1/ prejudiciële vraag = zeer ernstige vertraging van de procesduur. Is zeker in zaken 

van eerstelijnsrechtspraak echt niet verantwoord.  

2/ de opdracht van het Hof van Cassatie is totaal anders dan deze van de 

feitenrechters en al zeker van de eerstelijnsrechters. De lagere rechtbanken moeten 

een feitelijke beoordeling maken en de rechtsregels daarop toepassen. Soms moet 

echter ook pragmatisch worden gehandeld. Het Hof van Cassatie beoordeelt de 

feiten niet, behoudens de marginale toetsing, en heeft m.i. geen ruimte voor 

pragmatisme. 
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33. Een cassatieprocedure in burgerlijke zaken is vrij duur. Partijen zien er vaak van af 

om deze te voeren. Een prejudiciële vraagstelling zou hier deels aan kunnen 

verhelpen. 

34. Het recht is - zeker gelet op de verschillende pot pourri-wetten - de laatste jaren aan 

een enorme evolutie begonnen. Het is juist dat een prejudiciële procedure de 

rechtsgang in eerste instantie zou vertragen, dus op het einde van de rit zou er een 

tijdswinst zijn: ipv lange tijd in het ongewisse te zijn omtrent het standpunt van 

Cassatie, en derhalve uitspraken te vellen die mogelijks gecasseerd zou worden, 

opnieuw verwezen, opnieuw gedagvaard, opnieuw gepleit etc etc etc, zou je op die 

manier het standpunt van Cassatie op voorhand kunnen kennen. Globaal gezien zou 

dit een tijdswinst maar ook een financieel voordeel kunnen opleveren (besparing op 

procedure-kosten in geval van cassatie) 

35. Ik vrees voor een verstarring van de rechtspraak. In de huidige stand van zaken staat 

Cassatie op een strikte lezing van art. 6 GerW (de bodemrechter mag aan (Cassatie-

)rechtspraak geen algemene draagwijdte geven) en het steunt de "ongehoorzame 

rechter" die de consensus durft te doorbreken, dan toch in vraag te stellen (Zie 

HENKENS, A, “De openbare orde in het fiscaal recht”, RW, 2016-17/17, 643). Het 

risico is zeer groot dat Cassatie zich zal beperken tot een abstracte redenering met 

het resultaat dat de bodemrechter zijn flexibiliteit verliest. Ik betwijfel of ik in zo 

een omgeving kan, laat staan wil, functioneren. 

36. Kan tijdswinst opleveren en een voorafgaande toetsing inhouden van bepaalde 

meningen. 

37. Regelmatig wordt de rechter geconfronteerd met terugkerende "zuiver juridische" 

problemen die een eenvoudig antwoord behoeven, met name een ja of een neen. 

Het is hemeltergend dat de rechtzoekende pas weet hoe ver hij staat als hij aan het 

eindpunt van een gerechtelijke procedure is gekomen. 

38. Ik vind de huidige structuur van rechtsvorming prima. Feitenrechters worden met 

een bepaald juridisch probleem geconfronteerd waarover dan meerdere theorieën 

ontstaan. Het is dan aan het Hof van Cassatie om een beslissing te nemen n.a.v. een 

cassatieberoep. Ik ben geen voorstander om dit te beslechten via een prejudiciële 

procedure. 

39. ik vrees ook voor de vertraging van de rechtsgang en de daarmee gepaard gaande 

terughoudendheid en ook de schroom van rechters om prejudiciële vragen te stellen. 

40. Het zou de procedures erg vertragen. Feitenrechters moeten zelf kunnen 

interpreteren, ze zijn verstandig en zelfstandig genoeg om dat zelf te doen. Totaal 

nutteloos. 

41. Ik denk dat het de taak is van de feitenrechter om te beslissen, ook in geval van een 

interpretatieprobleem. Een systeem van prejudiciële vragen zou feitenrechters ertoe 

kunnen brengen een deel van de beoordeling te ontwijken. Het systeem zou zeker 

vertraging meebrengen. Belangrijker vind ik dat het systeem zou kunnen 

meebrengen dat de vernieuwingen in het recht trager gaan. Vaak ontstaat een 

wijziging in de rechtspraak doordat feitenrechters afwijken van wat de klassieke 

regel is (zoals die blijkt uit onder meer de rechtspraak van Cassatie), waarna 

Cassatie volgt of niet. Feitenrechters wijken (denk ik) sneller af van de 
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cassatierechtspraak dan cassatie zelf zou doen, omdat ze geconfronteerd worden 

met feiten waarop ze die klassieke regel liever niet toepassen, of omdat ze jonger 

zijn, of omdat ze bewust of onbewust oordelen vanuit onder meer wat u hierboven 

aanduidde als niet-juridische elementen. 

42. Sommige cassatiearresten zijn zo summier opgesteld dat wij nog met bepaalde 

juridische vragen blijven zitten. Door de mogelijkheid te krijgen zelf welbepaalde 

vragen te stellen kunnen we hier een antwoord op 'uitlokken'. Anderzijds mag 

dergelijke vraag de procedure niet te veel vertragen. 

43. Een arrest van het Hof van Cassatie is naar mijn oordeel vaak gekleurd door de 

feitelijke omstandigheden die ten grondslag liggen. Niet alleen de 

wettigheidstoetsing ligt aan de basis van de beslissingen (alhoewel formeel alleen 

deze) maar ook de volgens de raadsheren billijke resultaten. Vandaar dat ook de 

cassatierechtspraak al eens veranderd, wat met de ene feitelijke omstandigheid 

zogezegd wettelijk is ( in feite billijk) blijkt bij andere feitelijke omstandigheden 

plots onwettig ( en volgens de leden van het hof onbilliljk). Bovendien rekt cassatie 

de wet soms wel erg uit om de openbare veiligheid niet in gevaar te brengen ( dank 

aan de Antigoonrechtspraak waar wettelijke voorschriften als waardeloos 

beschouwd worden). Het instellen van ene prejudicële procedure zal altijd 

aanleiding geven tot een feitelijke beperking van de beoordelingsmogelijk van het 

Hof van Cassatie,maar bovendien een nodeloze lange procedure veroorzaken. 

Bovendien is het een miskenning van de intelligentie en rechtskennis ( potentie om 

een wet te lezen en te begrijpen). Een rechter ten gronde kent de feitelijke 

omstandigheden immens beter dan gelijk welke raadsheer in het Hof van Cassatie 

en is beter geplaatst om te oordelen . 

44. Ik vrees voor extra discussies voor de feitenrechter en vertraging van het 

procedureverloop. Voornl. op niveau van eerste aanleg is het van belang om tot een 

snelle beslissing te komen. 

Uitzonderlijk kan een prejudiciële vraag wel nuttig zijn en kan deze vermijden dat 

rechtsmiddelen - met meer vertraging tot gevolg - zouden volgen. Het zou de 

rechtszekerheid ten geode komen. Ik zou het uiterst zelden toepassen maar indien 

nodig wel doen, vandaar enigszins positief. 

45. zie de (reeds bestaande!) ervaring met prejudiciële vragen in het kader van het 

mededingingsrecht (zie wetboek economisch recht!). Het Hof van Cassatie geeft 

binnen de zes maanden antwoord en men vermijdt aldus misschien 8 jaar te moeten 

procederen alvorens men het gedacht van het Hof heeft over de kwestie.  

46. zal rechtsgang sterk vertragen omdat is misbruik zal van gemaakt worden voor elke 

vraag  

feitenrechter is misschien niet meer nodig, tenzij als doorgeefluik naar cassatie, 

want elke juridische vraag zal naar cassatie gaan (advocaat zal steeds subsidiair 

vragen) terwijl feitenrechters ook in staat zijn om juridisch te oordelen (wat het 

werk ook boeiend maakt..) 

47. Vaak worden dergelijke procedures - die met de beste bedoelingen worden 

ingevoerd - misbruikt, voornamelijk in de strafprocessen. Het neemt niet weg dat 
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er soms nood aan kan zijn, maar evengoed dient er aandacht besteed te worden aan 

de kwaliteit van het wetgevend werk bij de bron en de taak van de Raad van State. 

Bovendien zou de taak van het Hof van Cassatie hierdoor essentieel veranderen, 

verruimd worden wat niet altijd positief is. Dergelijke procedure zou ook maar 

nuttig zijn als de uitspraken bindend zijn. 

48. De steeds meer wisselende wetgeving brengt zowel voor de burger als bij de rechter 

groeiende interpretatieproblemen mee, waarbij pas vaak jaren later blijkt welke 

interpretatie de juiste is. Vooral bij het interpreteren van procedurele kwesties, die 

zich in de strafprocedure vaak voordoen door de recente wetswijzigigingen, is het 

voor eenieder van belang dat zo vlug mogelijk duidelijkheid bestaat. De prejudiciële 

procedure zou daar een oplossing kunnen voor bieden. 

49. mogelijks worden latere beroepsprocedures of cassatieprocedures vermeden door 

al in eerste aanleg de mening van het Hof van Cassatie te kennen. 

50. Bij de benoeming van rechters moet vooral kwaliteit worden nagestreefd. Rechters 

zullen dan zelf in staat zijn de arresten van het Hof van Cassatie te raadplegen en 

toe te passen op een rechtsvraag. Een prejudiciële procedure zou enkel de procedure 

vertragen en de werklast voor het Hof van Cassatie enorm verhogen, zonder dat 

daar een voldoende verhoging van de middelen tegenover zou staan. 

51. De prejudiciële procedure lijkt mij op het eerste gezicht neer te komen op het 

uitbesteden van de taak die de feitenrechter momenteel heeft. De feitenrechter moet 

zelf een interpretative aan de betrokken rechtsregel geven. Bovendien lijkt mij dit 

te impliceren dat het standpunt van het Hof van Cassatie bindend is, wat in strijd is 

met de huidige draagwijdte van de cassatie arresten. 

52. waaraan zou Cassatie dan iets toetsen ? Het grondwettelijk hof toets aan de 

grondwet, het EU hof aan de EU regels maar wat zou Cassatie dan toetsen aan wat 

? In de volgende vraag lees ik dat het zou gaan om een interpretatieprobleem. Wat 

is een interpretatieprobleem en wat is een kwalificatieprobleem van de feiten ?  

Het is aan de wetgever om heldere wetgeving te maken niet aan het Hof van 

Cassatie om te verhelderen.   

53. Werkoverlast bij het Hof van Cassatie 

Vertraging van de procedure ten gronde 

De meeste geschillen moeten beslecht worden in eerste aanleg, beroep moet 

uitzondering zijn en cassatie een zeldzaamheid 

Een rechter in eerste aanleg moet gekwalificeerd zijn om een beslissing te durven 

nemen. Klinkt het niet dan botst het. Er is steeds (of toch meestal) beroep mogelijk. 

54. Het kan de procedure vertragen 

55. Het zou positief om in situaties waarbij er duidelijke sprake is van een rechtsvraag 

met twee strekkingen in de rechtsleer en rechtspraak, het standpunt van het Hof van 

Cassatie te kunnen uitlokken. Nu moet men wachten tot deze vraag eens in het kader 

van een andere procedure door partijen wordt gesteld en voorgelegd aan het Hof 

van Cassatie. Mogelijk negatieve impact is natuurlijk dat dit tot een vertraging zou 

kunnen leiden in de rechtsgang, wanneer dit de pas en te onpas zou gebeuren door 

de feitenrechters. 
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56. het is aan de feitenrechter die meestal (zeker in eerste aanleg) meer voeling met de 

realiteit en maatschappij heeft om de feiten aan een rechtsregel te toetsen, het stellen 

van een dergelijke vraag zie ik deels als een verschuiven van verantwoordelijkheid 

(feitenrechter moet beslissen) en deels als vertraging van rechtsgang 

57. Naar mijn mening gaat dit de procedure te veel vertragen en gaan partijen zich vaak 

met opzet beroepen op het toepassen van een prejudiciële procedure juist om 

vertraging te crëeren. Dit lijkt mij niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid. 

58. Indien interpretatie nodig is, staat dat aanvankelijk niet los van de feiten, het 

concrete geval. Dat van bij het begin afzonderen en "delegeren" aan het Hof van 

Cassatie is kunstmatig, en bemoeilijk waarschijnlijk de behoorlijke rechtsvinding, 

inhoudelijk en wat de duur van de procedure betreft. 
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BIJLAGE 3: ENQUÊTE 

 

 

Deze bijlage bevat op de volgende bladzijden de Nederlandstalige en de Franstalige versie 

van de enquête. 



Geachte magistraat,

Deze enquête kadert in mijn doctoraal onderzoek dat ik als aspirant van het FWO-
Vlaanderen voer aan de Universiteit Gent onder de begeleiding van prof. dr. Dirk
Heirbaut en prof. dr. Piet Taelman. Dit onderzoek draagt als titel: ‘Het Hof van
Cassatie als lichtbaken van het Belgische rechtsbestel? Theoretische en empirische
toetsing’. In dit onderzoek analyseer ik de verhouding tussen het Hof van Cassatie en
de feitenrechters. Mijn onderzoek maakt gebruik van verschillende methodes: de
klassieke tekstanalyse van gepubliceerde rechtspraak, de traditionele
literatuurstudie, en geavanceerde data-analyse aan de hand van
computerprogramma’s. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, zijn ook de
persoonlijke standpunten van magistraten bijzonder belangrijk. Het is de bedoeling
om via deze enquête de manier waarop de feitenrechters naar het Hof van Cassatie
kijken in kaart te brengen. De vragen proberen eerst een profielschets te maken van
uw ervaring in de magistratuur, specifiek met betrekking tot het Hof van Cassatie.
Vervolgens wordt gepeild naar uw perceptie omtrent de cassatierechtspraak en het
gebruik dat u ervan maakt. Een laatste deel handelt over een mogelijke prejudiciële
procedure bij het Hof.

U zou mij een groot plezier doen door deze vragenlijst in te vullen, die volledig
anoniem is. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden. De vertrouwelijkheid
van uw antwoorden is gegarandeerd. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts
enkele minuten in beslag.

Ik dank u zeer hartelijk voor uw medewerking, die een wezenlijke bijdrage vormt tot
het succesvol beëindigen van mijn doctoraatsstudie. Ik beantwoord graag uw
eventuele vragen. Ook opmerkingen zijn welkom.

Matthias Van Der Haegen

matthiasr.vanderhaegen@ugent.be



Sectie A: Algemene informatie

A1.  In welk rechtsgebied bent u benoemd als magistraat?

 
Antwerpen

Bergen

Brussel

Gent

Luik

A2. In welk rechtscollege zetelt u thans als magistraat?

 
hof van beroep (burgerlijk)

hof van beroep (correctioneel)

arbeidshof

rechtbank van eerste aanleg (burgerlijk/familie en jeugd)

rechtbank van eerste aanleg (correctioneel/strafuitvoering)

rechtbank van koophandel

arbeidsrechtbank

vredegerecht

politierechtbank

A3. Hoeveel anciënniteit heeft u in dit rechtscollege ?

 
0-5 jaar

6-15 jaar

16-25 jaar

> 25 jaar



A4. Zetelde u voordien in een ander rechtscollege?

 
nee

ja, hof van beroep (burgerlijk)

ja, hof van beroep (correctioneel)

ja, arbeidshof

ja, rechtbank van eerste aanleg (burgerlijk/familie en jeugd)

ja, rechtbank van eerste aanleg (correctioneel/strafuitvoering)

ja, rechtbank van koophandel

ja, arbeidsrechtbank

ja, vredegerecht

ja, politierechtbank

A5. Hoeveel anciënniteit had u in dit rechtscollege?

 
0-5 jaar

6-15 jaar

16-25 jaar

> 25 jaar

A6. Hoeveel keer heeft het Hof van Cassatie reeds beslissingen vernietigd
die door u of door een kamer waarin u zetelde werden geveld?

 
0-5 keer

6-15 keer

16-25 keer

> 25 keer

A7. Hoeveel keer heeft het Hof van Cassatie een cassatieberoep tegen een
beslissing die u of een kamer waarin u zetelde geveld had,
onontvankelijk verklaard of verworpen?

 
0-5 keer

6-15 keer

16-25 keer

> 25 keer



A8. Hoeveel keer heeft het Hof van Cassatie een zaak na vernietiging
verwezen naar u of naar een kamer waarin u zetelde? 

 

 
0-5 keer

6-15 keer

16-25 keer

> 25 keer

Sectie B: Kijk op het Hof van Cassatie

B1. Geef aan in welke mate u akkoord gaat met volgende uitspraken op
een schaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7 (volledig akkoord):

 
1 - helemaal

niet
akkoord

2 - niet
akkoord

3 - 
enigszins

niet akkoord 4 - neutraal

5 -
enigszins
akkoord

6 -
akkoord

7 - volledig
akkoord

Het Hof van Cassatie moet de rechtseenheid bevorderen

Het Hof van Cassatie moet de rechtsontwikkeling aansturen

Het Hof van Cassatie moet fouten van de feitenrechters uit
de rechtsorde halen

B2. Duid aan hoe belangrijk u de rol vindt van volgende factoren in de
rechtsvinding op een glijdende schaal van 1 (helemaal niet belangrijk)
tot 7 (erg belangrijk):

 

 
1 - helemaal

niet
belangrijk

2 -
onbelangrij

k

3 - enigszins
onbelangrij

k 4 - neutraal

5 -
enigszins
belangrijk

6 -
belangrijk

7 - erg
belangrijk

De wet (in de meest brede zin)

Ministeriële omzendbrieven

Gepubliceerde rechtspraak van feitenrechters

Arresten van het Hof van Cassatie

Arresten van het Grondwettelijk Hof

Arresten van supranationale hoven

Beslissingen van buitenlandse rechtscolleges



1 - helemaal
niet

belangrijk

2 -
onbelangrij

k

3 - enigszins
onbelangrij

k 4 - neutraal

5 -
enigszins
belangrijk

6 -
belangrijk

7 - erg
belangrijk

Rechtsleer in tijdschriften

Rechtsleer in (hand)boeken of cursussen

Het zelf, of in het eigen rechtscollege, bijgehouden archief
van eerdere uitspraken

De zelf, of in het eigen rechtscollege, bijgehouden
documentatie

B3. Duid aan op een glijdende schaal van 1 (helemaal niet akkoord) tot 7
(volledig akkoord) welke beweringen over de cassatierechtspraak
toepasselijk zijn op de rechtstak waarin u voornamelijk actief bent:

 

 
1 - helemaal

niet
akkoord

2 - niet
akkoord

3 - 
enigszins

niet akkoord 4 - neutraal

5 -
enigszins
akkoord

6 -
akkoord

7 - volledig
akkoord

Het Hof van Cassatie bevestigt meestal een
meerderheidsinterpretatie

Het Hof van Cassatie geeft blijk van een grote
standvastigheid

Het Hof van Cassatie geeft blijk van groot respect voor de
bestaande rechtstraditie

Het Hof van Cassatie vindt vaak navolging

Het Hof van Cassatie verrast vaak met zijn interpretaties

Het Hof van Cassatie is vernieuwend

Het Hof van Cassatie houdt de vinger aan de pols van
maatschappelijke ontwikkelingen

Het Hof van Cassatie heeft veel impact op de praktijk

Sectie C: Redactie van de cassatiearresten

C1. Hoe evalueert u in het algemeen de kwaliteit van de volgende
elementen van een cassatiearrest op een schaal van 1 (heel negatief)
tot 7 (heel positief):

1 - heel
negatief 2 - negatief

3 -
enigszins
negatief 4 - neutraal

5 -
enigszins
positief 6 - positief

7 - heel
positief

De duidelijkheid van de formulering

De begrijpelijkheid van de erin vervatte rechtsregel

De motivering



1 - heel
negatief 2 - negatief

3 -
enigszins
negatief 4 - neutraal

5 -
enigszins
positief 6 - positief

7 - heel
positief

De structuur

De logica

De begrijpelijkheid voor juristen

De begrijpelijkheid voor rechtzoekenden

C2. Geef voor elk van de volgende factoren aan op een schaal van 1 (heel
negatief) tot 7 (heel positief) welke impact zij zouden hebben op de
begrijpelijkheid van een cassatiearrest :

 
Dissenting opinions: dit laat raadsheren die zich niet aansluiten bij de meerderheid toe om hun argumenten uiteen te zetten in een bijlage bij het

arrest.

Expliciete juridische overwegingen: bv. overwegingen van rechtszekerheid, rechtseenheid, samenhang in het recht, parlementaire voorbereiding,
wetsgeschiedenis, etc.

Niet-juridische overwegingen: bv. socio-economische, ethische of maatschappelijke overwegingen, etc.

1 - heel
negatief 2 - negatief

3 -
enigszins
negatief 4 - neutraal

5 -
enigszins
positief 6 - positief

7 - heel
positief

Verwijzingen naar cassatierechtspraak

Verwijzingen naar rechtspraak van feitenrechters

Verwijzingen naar buitenlandse rechtspraak

Verwijzingen naar rechtspraak van supranationale
rechtscolleges

Verwijzingen naar rechtsleer

De mogelijkheid van dissenting opinions

Expliciete juridische overwegingen

Niet-juridische overwegingen

Weergave van de feitelijke omstandigheden van het geschil

Sectie D: Invloed cassatierechtspraak

D1. Duid aan op een schaal van 1 (nooit) tot 7 (zeer frequent):

1 - nooit
2 - bijna

nooit 3 - zelden 4 - soms 5 - vaak 6 - frequent
7 - zeer
frequent

Hoe vaak raadpleegt u de cassatierechtspraak, via gelijk
welk medium, wanneer u wordt geconfronteerd met een

juridisch probleem?



1 - nooit
2 - bijna

nooit 3 - zelden 4 - soms 5 - vaak 6 - frequent
7 - zeer
frequent

Wanneer een cassatiearrest relevant is voor het beslechten
van een juridisch vraagstuk dat u moet beoordelen, hoe vaak

volgt u dan inhoudelijk de stelling die uit dat arrest blijkt?

Indien u de stelling die uit een cassatiearrest blijkt tot de
uwe maakt, hoe vaak neemt u die stelling letterlijk over in

uw beslissing?

Indien u de stelling die uit een cassatiearrest blijkt tot de
uwe maakt, hoe vaak parafraseert u die stelling in uw

beslissing?

Sectie E: Prejudiciële procedure

In het verleden werden voorstellen geformuleerd om een algemene prejudiciële procedure in het leven te roepen bij het Hof
van Cassatie (Wetsvoorstel tot instelling van het verzoek tot uitlegging bij het Hof van Cassatie, Stukken Kamer 1995-96, nr.
49/206-1). Rechters zouden daardoor, ambtshalve of op verzoek van een partij, een prejudiciële vraag kunnen stellen aan het
Hof wanneer zij geconfronteerd worden met een rechtsregel die in het voorliggende geval interpretatiemoeilijkheden met zich
meebrengt. Het stellen van een prejudiciële vraag brengt logischerwijs een vertraging in de rechtsgang met zich mee.

E1. Beantwoord de volgende vragen op een schaal van 1 (heel negatief) tot
7 (heel positief):

1 - heel
negatief 2 - negatief

3 -
enigszins
negatief 4 - neutraal

5 -
enigszins
positief 6 - positief

7 - heel
positief

Welke invloed zou het invoeren van een dergelijke
prejudiciële procedure volgens u hebben op de opdracht van

het Hof van Cassatie?

Welke invloed zou het invoeren van een dergelijke
prejudiciële procedure volgens u hebben op de opdracht van

de feitenrechters?

Hoe staat u tegenover het invoeren van een dergelijke
prejudiciële procedure voor het Hof van Cassatie?

E2. Kunt u uw antwoorden op de vorige vragen in verband met de
prejudiciële procedure verder toelichten (optioneel)?



E3. In het geval een dergelijke prejudiciële procedure voor het Hof van
Cassatie bestond, zou u principieel bereid zijn om een prejudiciële
vraag te stellen tot uitklaring van een interpretatieprobleem omtrent
de draagwijdte van een rechtsregel waarmee u geconfronteerd wordt?

 

 
nee

ja

Ik dank u zeer hartelijk voor het beantwoorden van deze enquête. Ik beantwoord
graag uw eventuele vragen. Ook opmerkingen zijn welkom.

Matthias Van Der Haegen

matthiasr.vanderhaegen@ugent.be
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Cher magistrat,

J’effectue cette enquête dans le cadre de la recherche doctorale que je mène à
l’Université de Gand en tant qu’aspirant FWO-Vlaanderen sous la direction du Prof.
Dr. Dirk Heirbaut et du Prof. Dr. Piet Taelman. Cette recherche s’intitule « La Cour
de cassation comme phare du système judiciaire belge ? Examen théorique et
empirique ». Dans celle-ci, j’analyse les rapports entre la Cour de cassation et les
juges du fond. Ma recherche fait usage de différentes méthodes : l’analyse textuelle
classique de la jurisprudence publiée, la étude traditionnelle de littérature, et une
analyse de données avancée au moyen de programmes informatiques. Afin d’obtenir
une vision la plus complète possible de la problématique, les points de vue personnels
des magistrats sont également primordiaux. Le but de cette enquête est de faire le
point sur la manière dont les juges du fond voient la Cour de cassation. Les questions
visent d'abord à obtenir un aperçu de votre expérience dans la magistrature,
notamment en ce qui concerne la Cour de cassation. Ensuite, les questions sondent
votre perception de la jurisprudence de la Cour et l’usage que vous en faites. Une
dernière partie concerne une éventuelle procédure préjudicielle devant la Cour.

Cela serait pour moi un immense plaisir si vous remplissiez cette enquête, qui, bien-
entendu, est entièrement anonyme. Aucune donnée personnelle ne sera enregistrée.
La confidentialité de vos réponses est garantie. Cela ne vous prendra par ailleurs que
quelques minutes.

Je vous remercie très chaleureusement de votre collaboration, qui constitue un apport
substantiel à l’avancée de ma recherche doctorale. Je me tiens à votre disposition
pour d’éventuelles questions. Vos remarques sont naturellement les bienvenues.

Matthias Van Der Haegen

matthiasr.vanderhaegen@ugent.be



Partie A: Informations générales

A1. Dans quel ressort êtes-vous nommé magistrat ?

 
Anvers

Mons

Bruxelles

Gand

Liège

A2. Dans quelle Cour ou quel tribunal siégez-vous actuellement en tant
que magistrat ?

 
cour d'appel (civil)

cour d'appel (correctionnel)

cour du travail

tribunal de première instance (civil/famille et jeunesse)

tribunal de première instance (correctionnel/exécution des peines)

tribunal de commerce

tribunal du travail

justice de paix

tribunal de police

A3. Quelle ancienneté avez-vous dans cette Cour ou dans ce tribunal ?

 
0-5 an(s)

6-15 ans

16-25 ans

> 25 ans



A4. Siégiez-vous auparavant dans une autre Cour ou dans un autre
tribunal ?

 

 

 
non

oui, cour d'appel (civil)

oui, cour d'appel (correctionnel)

oui, cour du travail

oui, tribunal de première instance (civil/famille et jeunesse)

oui, tribunal de première instance (correctionnel/exécution des peines)

oui, tribunal de commerce

oui, tribunal du travail

oui, justice de paix

oui, tribunal de police

A5. Quelle ancienneté aviez-vous dans cette Cour ou dans ce tribunal ?

 
0-5 an(s)

6-15 ans

16-25 ans

> 25 ans

A6. Combien de fois la Cour de cassation a-t-elle annulé des décisions
prononcées par vous ou par une chambre dans laquelle vous siégiez ?

 
0 - 5 fois

6 - 15 fois

16- 25 fois

> 25 fois

A7. Combien de fois la Cour de cassation a-t-elle rejeté ou déclaré
irrecevable un pourvoi en cassation contre une décision que vous ou
une chambre dans laquelle vous siégiez aviez prise ?

 
0 - 5 fois

6 - 15 fois

16- 25 fois

> 25 fois



A8. Combien de fois la Cour de cassation a-t-elle renvoyé une affaire
après annulation, à vous ou à la chambre dans laquelle vous siégiez ?

 

 
0 - 5 fois

6 - 15 fois

16- 25 fois

> 25 fois

Partie B: Point de vue sur la Cour de cassation

B1. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les propositions
suivantes, sur une échelle allant de 1 (absolument pas d’accord) à 7
(tout à fait d’accord) :

1 -
absolument
pas d'accord

2 - pas
d'accord

3 - plutôt
en

désaccord 4 - neutre
5 - plutôt
d'accord 6 - d'accord

7 - tout à
fait

d'accord

La Cour de cassation doit favoriser l’unité du droit

La Cour de cassation doit diriger le développement du droit

La Cour de cassation doit retirer de l’ordre juridique les
fautes des juges du fond

B2. Indiquez, sur une échelle allant de 1 (pas important du tout) à 7 (très
important), l'importance que vous accordez aux facteurs suivants
dans la construction du droit ("rechtsvinding") :

 

 
1 - pas

important
du tout

2 - pas
important

3 - un peu
sans

importance 4 - neutre
5 - peu

important
6 -

important
7 - très

important

La loi (au sens le plus large)

Les circulaires ministérielles

La jurisprudence publiée des juges du fond

Arrêts de la Cour de cassation

Arrêts de la Cour constitutionnelle

Arrêts des Cours supranationales

Décisions des Cours et tribunaux étrangers

Doctrine dans les revues



1 - pas
important

du tout
2 - pas

important

3 - un peu
sans

importance 4 - neutre
5 - peu

important
6 -

important
7 - très

important

Doctrine dans les manuels, livres et cours

Des jugements passés issus de vos archives ou de celles de
votre propre Cour ou tribunal

Votre propre documentation ou celle de votre Cour ou de
votre tribunal

B3. Indiquez, sur une échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait
d'accord), quelles allégations sur la jurisprudence de la Cour de
cassation sont applicables au domaine juridique dans lequel vous êtes
principalement actif :

 
1 - pas du

tout
d'accord

2 - pas
d'accord

3 - plutôt
en

désaccord 4 - neutre
5 - plutôt
d'accord 6 - d'accord

7 - tout à
fait

d'accord

La Cour de cassation confirme souvent une interprétation
majoritaire

La Cour de cassation fait preuve d’une grande constance

La Cour de cassation témoigne d’un grand respect pour la
tradition juridique existante

La Cour de cassation est souvent suivie

Les interprétations de la Cour de cassation surprennent
souvent

La Cour de cassation est novatrice

La Cour de cassation suit de près l'évolution sociale

La Cour de cassation a un grand impact sur la pratique

Partie C: Rédaction des arrêts de cassation

C1. De manière générale, comment évalueriez-vous la qualité des éléments
suivants des arrêts de la Cour de cassation sur une échelle de 1 (très
négatif) à 7 (très positif) :

 

1 - très
négatif 2 - négatif

3 - plutôt
négatif 4 - neutre

5 - plutôt
positif 6 - positif

7 - très
positif

La clarté de la formulation

La compréhensibilité de la règle de droit y énoncée

La motivation

La structure



1 - très
négatif 2 - négatif

3 - plutôt
négatif 4 - neutre

5 - plutôt
positif 6 - positif

7 - très
positif

La logique

La compréhensibilité pour les juristes

La compréhensibilité pour les justiciables

C2. Veuillez indiquer pour chacun des facteurs suivants quel impact ils
auraient sur la compréhensibilité d'un arrêt de cassation, sur une
échelle allant de 1 (très négatif) à 7 (très positif) :

 

 

 
Opinions dissidentes : çela permet aux magistrats qui ne se rallient pas à l'opinion majoritaire de présenter leurs arguments en annexe de l'arrêt.

Des considérations juridiques explicites : ex., des considérations sur la sécurité juridique, sur l'unité du droit, sur la cohérence du droit, sur les
travaux parlementaires, sur l'histoire du droit, etc.

Des considérations non juridiques : ex., des considérations socio-économiques, éthiques, sociétales, etc.

1 - très
négatif 2 - négatif

3 - plutôt
négatif 4 - neutre

5 - plutôt
positif 6 - positif

7 - très
positif

Référence à la jurisprudence de la Cour de cassation

Référence à la jurisprudence des juges du fond

Référence à la jurisprudence étrangère

Référence à la jurisprudence des Cours et tribunaux
supranationaux

Référence à la doctrine

La possibilité d’opinions dissidentes

Des considérations juridiques explicites

Des considérations non juridiques

Aperçu des circonstances factuelles du litige



Partie D: L’influence de la jurisprudence de la Cour de cassation

D1. Veuillez indiquer sur une échelle allant de 1 (jamais) à 7 (très
fréquent) :

  

1 - jamais

2 -
presque
jamais

3 -
rarement 4 - parfois

5 -
souvent 6 - fréquent

7 - très
fréquent

À quelle fréquence consultez-vous – par quel moyen que ce
soit – la jurisprudence de la Cour de cassation lorsque vous

êtes confronté à un problème juridique ?

Quand un arrêt de cassation est pertinent pour la résolution
d’une question juridique que vous devez trancher, à quelle

fréquence suivez-vous la thèse défendue par cet arrêt ?

Si vous reprenez la thèse d’un arrêt de la Cour de cassation,
à quelle fréquence mentionnez-vous explicitement l’arrêt

dans votre décision ?

Si vous reprenez la thèse d’un arrêt de la Cour de cassation,
à quelle fréquence paraphrasez-vous l’arrêt dans votre

décision ?

Partie E: Procédure préjudicielle

Dans le passé, des propositions ont été émises afin de mettre en place une procédure préjudicielle générale devant la Cour de
cassation (Proposition de loi portant création d'une requête en interprétation devant la Cour de cassation, Documents
parlementaires 1995-96, nr. 49/206-1). Les juges pourraient, d’office ou sur la requête de l’une des parties, poser une question
préjudicielle à la Cour de cassation quand ils sont confrontés à une règle de droit qui dans l’affaire en cause implique une
difficulté d’interprétation. Une telle question préjudicielle entraîne logiquement un retard dans la procédure.

 

E1. Répondez aux questions suivantes sur une échelle de 1 (très négatif) à
7 (très positif) :

1 - très
négatif 2 - négatif

3 - plutôt
négatif 4 - neutre

5 - plutôt
positif 6 - positif

7 - très
positif

Quelle influence une telle procédure préjudicielle aurait-elle
selon vous sur la mission de la Cour de cassation ?

Quelle influence une telle procédure préjudicielle aurait-elle
selon vous sur la mission des juges du fond ?

Comment vous positionnez-vous par rapport à l’introduction
d’une telle procédure préjudicielle devant la Cour de

cassation ?



E2. Pourriez-vous commenter vos réponses aux questions précédentes sur
la procédure préjudicielle (optionnel) ?

 

 

E3. Si une telle procédure préjudicielle devant la Cour de cassation
existait, seriez-vous prêt à poser une telle question préjudicielle afin
d'éclairer un problème d'interprétation en ce qui concerne la portée
d'une règle de droit à laquelle vous êtes confrontée ?

 

 

 
non

oui

Je vous remercie très chaleureusement de votre collaboration. Je me tiens à votre
disposition pour d’éventuelles questions. Vos remarques sont naturellement les
bienvenues.

Matthias Van Der Haegen

matthiasr.vanderhaegen@ugent.be
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