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Vooraf 
(a).Het nieuwe art.806 Ger.W. 
Met de zogenaamde Potpourri I – wet (art.20 wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging 
van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake Justitie – B.S. 
22.10.2015 ed.1) werd volgend artikel 806 ingelast in het Gerechtelijk Wetboek: 
“In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de 
verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen 
strijdig zijn met de openbare orde”. 
In de tekst is geen sprake van “moet” of “is verplicht” maar nochtans kan uit de tekst 
afgeleid worden dat het niet gaat om een mogelijkheid maar om een verplichting. 
 
In het voorontwerp van wet stond: “behalve in zoverre die vorderingen of middelen strijdig 
zijn met de openbare orde of kennelijk ongegrond zijn”. De woorden ‘of kennelijk ongegrond 
zijn’ werden nadien weggelaten. 
Een amendement om in artikel 806 ( na met “… de openbare orde” nog de woorden “of met 
een dwingende regel, dan wel kennelijk ongegrond zijn” werd verworpen.1 
 
(b).Wat is verstek? 
Er is sprake van een procedure bij verstek wanneer werd vastgesteld dat één van de partijen, 
hoewel regelmatig opgeroepen, niet ter zitting verschenen is, zij het de inleidende zitting of 
een latere zitting waarop de zaak is verdaagd of vastgesteld, en deze partij niet concludeert. 
Verstek is mogelijk zowel bij afwezigheid van de eisende als van de verwerende partij, 
hoewel het in de meeste gevallen gaat om de verwerende partij die verstek laat gaan.2 
 
Verstek verlenen gebeurt geenszins automatisch of ambtshalve, maar moet door een partij 
uitdrukkelijk worden gevorderd. 
In bepaalde situaties voorziet het Gerechtelijk Wetboek dat een verstekvonnis geldt als een 
vonnis op tegenspraak. 
 
1 De wetgever koos voor de minimalistische opvatting 
Er zijn twee opvattingen over de taak van de rechter bij verstek, enerzijds de maximalistische 
en anderzijds de minimalistische. 
 
De meerderheidsopvatting was voorheen de maximalistische opvatting en ging uit van het 
principe dat rechtspreken geen loutere formaliteit is. De rechter die bij verstek uitspraak 
doet heeft, volgens deze opvatting, een ruime beoordelingsmacht en heeft bovendien tot 
taak de maatschappelijk zwakkeren te beschermen, meer bepaald de versteklatende partij, 
en is verplicht de materiële waarheid op te sporen. Het verstek kan in het licht van dit 
principe niet beschouwd worden als een instemming met de vordering, maar als een 
betwisting van de vordering, zowel wat de bevoegdheid van de rechter betreft, als wat de 
toelaatbaarheid en de grond van het geschil betreft. In dit opzicht moet de rechter de 
vordering op al deze aspecten nauwkeurig onderzoeken, en hij kan zich niet beperken tot 
een onderzoek van de middelen in rechte. Hij moet er zich tevens van vergewissen dat de 
conclusies van de eiser rechtmatig en wel gestaafd zijn. De rechter moet in deze opvatting 

                                                   
1 zie echter verder het standpunt van het Hof van Cassatie (punt 2.2) 
2 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, derde editie, 

Intersentia 2012, p. 380, nr. 906 



de middelen opwerpen en aanvullen die de versteklatende partij zou hebben kunnen 
inroepen, daaronder begrepen de middelen van louter privaat belang.3  
Het Hof van Cassatie had zich achter deze opvatting geschaard en oordeelde dat de rechter 
bij verstek ook de grond van de zaak moest onderzoeken, zelfs als het over een materie ging 
die niet van openbare orde is.4 
 
Daartegenover stond/staat de (thans door de wetgever gekozen) minderheidsopvatting, de 
minimalistische opvatting die er vanuit gaat dat het tot de essentiële taak van de rechter 
behoort om erover te waken dat eenieder de kans kreeg om voor hem te verschijnen. 
Eenmaal die processuele bescherming verleend werd dient de rechter, met uitzondering van 
de openbare orde, zich niet in te laten met de gegrondheid van de eis. Op die manier 
ondervindt de aanwezige partij geen nadeel van de afwezigheid van de andere partij en 
behoudt de afwezige partij alle rechten bij het aanwenden van het rechtsmiddel dat de wet 
haar ter beschikking stelt.5  
In dat verband wordt onder meer verwezen naar het beginsel van de autonomie van de 
procespartijen, volgens hetwelk het recht op tegenspraak exclusief aan de partijen 
toebehoort. Dit omvat het recht om voor de rechter te verschijnen. De partijen hebben dus 
de vrije keuze om dit recht al dan niet uit te oefenen. Het is de rechter dan ook niet 
toegestaan, behoudens in die gevallen die de openbare orde aanbelangen, de uitoefening 
van dit recht door de partijen te corrigeren. Hij moet de keuze van de partijen respecteren. 
Hierbij kan men zich, aldus A. SMETS, de vraag stellen in hoeverre de afwezigheid van de 
verweerder een uiting is van zijn vrije keuze om niet te verschijnen gezien het geringe aantal 
gevallen van onvrijwillig verstek het, volgens haar, niet onredelijk is een vermoeden van 
weloverwogen afwezigheid voorop te stellen.6  
 
In het nieuwe artikel 806 Ger W werd dus geopteerd voor de minimalistische opvatting en 
zou dus enkel de al dan niet strijdigheid met de openbare orde mogen worden onderzocht 
bij verstek. Hiermee wordt het pad geëffend voor de strekking die meent dat de rechter bij 
verstek het gevraagde zonder meer dient toe te kennen.7 
De vraag stelt zich dan ook wat onder het begrip “openbare orde” moet worden verstaan. 
 
2. Het begrip ‘openbare orde’ 
2.1 Het klassieke begrip 
Van het begrip “openbare orde” wordt terecht gezegd dat het een “open definitie” of een 
“evolutief begrip” is. 
 
De openbare orde omvat alles wat de essentiële belangen van de staat en van de 
collectiviteit betreft enerzijds, en in het privaat recht, de fundamentele juridische 

                                                   
3 A. SMETS, Het recht op tegenspraak in civiele geschillen, Die Keure 2009, p. 477 nr. 656; E. BREWAEYS, 

De procedure bij verstek, in: Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Kluwer, losbladig, IV.5-193 
4 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, Derde editie, 

Intersentia 2012 p. 387 nr. 926 met verwijzing naar Cass. 13 juni 1985, Arr. Cass. 1984 - 85, 1423; adde: Cass. 

14 november 2006, www.cass.be; zie ook in die zin: Pol. Brugge 4 december 2006, RW 2007-08, 1085 
5 A. SMETS, Het recht op tegenspraak in civiele geschillen, Die Keure 2009, p. 479 nr. 657; M. 

CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, Story Publishers 2009, 429 
6 A. SMETS, Het recht op tegenspraak in civiele geschillen, Die Keure 2009, p. 484-485, nr. 661-662 
7 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri I – Gerechtelijk Recht, Intersentia 2015, p.112 

http://www.cass.be/


grondslagen waarop de economische en morele ordening van een welbepaalde samenleving 
berust.8  
Het Hof van Cassatie gaf in een arrest van 13 december 2013 volgende definitie:” Van 
openbare orde is datgene wat de essentiële belangen van de Staat of de gemeenschap raakt 
of wat in het privaat recht de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of 
morele orde van de maatschappij berust.”9 
 
De VALKS JURIDISCH WOORDENBOEK geeft volgende definitie van het begrip openbare 
orde:10  
   - algemeen: bijzondere categorie van dwingende rechtsregels die gekenmerkt worden door 
het feit dat zij de bescherming beogen van het algemeen belang, dit is het geheel van 
essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap en de juridische grondslagen, 
waarop de economische of morele orde van de maatschappij geacht wordt te rusten ( art. 6 
BW ); 
   -  in het internationaal privaatrecht – of: internationale openbare orde: fundamentele 
beginselen en waarden van een rechtsorde die zich verzetten tegen de toepassing van het in 
aanmerking komende buitenlandse recht en/of tegen de erkenning of tenuitvoerlegging van 
een buitenlandse beslissing (art. 21 Wetboek IPR)  
 
2.2 Recente rechtsleer11 
D. SCHEERS en P. THIRIAR benadrukken dat de wetgever duidelijk voor de minimalistische 
strekking koos: 
“De nieuwe bepaling van artikel 806 Ger W geeft echter geen ruimte voor de maximalistische 
strekking en effent het pad voor de strekking dat de rechter bij verstek het gevraagde zonder 
meer dient toe te kennen.” 
Zij besluiten: “Doordat artikel 806 Ger W thans niet meer uitdrukkelijk voorziet dat de rechter 
kan optreden in geval van een kennelijk ongegronde vordering, bestaat de kans dat de 
rechtspraak het begrip openbare orde in artikel 806 Ger W heel ruim gaat interpreteren om 
de rechter toch de mogelijkheid te geven om een overdreven eis of een onrechtmatig 
schadebeding af te wijzen. De wetgever geeft zelf de aanzet om het begrip openbare orde zo 
te bekijken dat een overdreven vordering tot onderhoudsgeld zou kunnen worden afgewezen 
of een overdreven intrest of schadebeding. Dit standpunt verdient geen navolging en kan 
leiden tot een zo ruime invulling van het begrip openbare orde dat het iedere zin gaat 
verliezen. Het valt zeer te betreuren dat de mogelijkheid voor de rechter om ambtshalve op 
te treden wanneer een eis kennelijk ongegrond is, niet werd weerhouden.”12 
 
 
 

                                                   
8 Antwerpen, 2 februari 2010, NJW 2010, 757, noot CL: absolute nietigheid van de verhuring van een pand 
bestemd voor raamprostitutie, met verwijzing naar: Cass. 9 november 1948, Pas. 1948, I, 699; H. DE PAGE, 
Traité élémentaire de droit civil belge, I, Brussel, Bruylant 1962, p. 111; L. CORNELIS, Algemene theorie van de 
verbintenis, deel I, Antwerpen – Groningen, Intersentia 2000, nr. 107, p. 130 
9 Cass. 13 december 2016, P.16.0421.N 
10 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN  ORSHOVEN, eds., De VALKS JURIDISCH WOORDENBOEK, tweede herziene 
en uitgebreide druk, Intersentia 2004, 
11 Zie ook: J. FLO, L. JANSENS, Vlaams Pleitgenootschap, eds., Smaakmakers in het procesrecht. Over 
buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten, Intersentia 2016 p. 127-154 
12 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri 1 – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2015, 112 - 113 



P. TAELMAN en K. BROECKX geven volgende commentaar: 
“Uit de parlementaire voorbereiding volgt een duidelijke keuze voor de minimalistische 
strekking. Uit het door de minister gegeven overzicht van de taak van de rechter bij verstek 
volgt duidelijk wat door hem minimaal moet worden nagegaan en afgetoetst alvorens over 
de vordering uitspraak te doen (ook al is ‘openbare orde’uit zijn aard, geen glashelder 
criterium). Hieruit kan niet besloten worden dat de rechter, in het bijzonder omwille van de 
dynamiek van een begrip zoals ‘de openbare orde’ niet verder zou mogen gaan en - ook bij 
verstek - exorbitante, overtrokken vorderingen (niet?) zou mogen milderen. Een dergelijke 
houding zal overigens bijdragen tot de proces-economie, omdat hiermee het aantekenen van 
verzet omwille van het manifest overtrokken karakter van de eis kan worden voorkomen.”13 
 
Het Hof van Cassatie oordeelde recentelijk: 
“Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de wetgever het aan de rechter heeft 
overgelaten om het begrip openbare orde nader in te vullen. 
  Van openbare orde is datgene wat de essentiële belangen van de Staat of de gemeenschap 
raakt of wat in het privaat recht de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische 
of morele orde van de maatschappij berust. 
  In de context van artikel 806 Gerechtelijk Wetboek is het inwilligen van een kennelijk 
ongegronde vordering of een kennelijk ongegrond verweer strijdig met de openbare orde. 
  De rechter bij verstek die de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij 
niet inwilligt moet vaststellen dat het inwilligen ervan strijdig is met de openbare orde”.14 
 
2.3 Een aantal concrete situaties 
De vraag is wat onder openbare orde moet verstaan worden in een aantal situaties waarin 
artikel 806 Ger W botst met het rechtsgevoel van de gevatte magistraat, zoals: 

- er wordt een schadebeding gevorderd dat manifest overdreven is; 
- er worden verwijlintresten gevorderd die ruim boven de rentevoet liggen die in het 

kader van de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij 
handelstransacties wordt vastgesteld;15 

- er wordt een schadevergoeding gevorderd die ruim overdreven is en beduidend hoger 
ligt dan wat de gebruikelijke rechtspraak toekent; 

- er wordt een onderzoeksmaatregel gevorderd wanneer het bevelen daarvan 
economisch onverantwoord voorkomt. 

 
De minister van justitie zette de deur open naar een ruimere (te ruime?) toepassing waar hij 
in de Kamer op de vragen van de parlementsleden antwoordde: 
“Volgens de minister kan de rechter, wanneer hij uitspraak doet bij verstek, de volgende 
proceduremiddelen opwerpen: controle van de regelmatigheid van de oproeping; controle 
van zijn rechtsmacht en van zijn materiële en territoriale bevoegdheid; controle van de 
ontvankelijkheidsgronden en van de excepties afgeleid uit het niet respecteren van de regels 

                                                   
13 P. TAELMAN en K. BROECKX, Rechtsmiddelen, in: De wet Potpourri I, Hervorming van de burgerlijke 

rechtspleging, Die Keure 2015, nr.13, zoals geciteerd in een verslag van de buitengewone algemene vergadering 

van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters VZW van 16 december 2015 
14 Cass. 13 december 2016 P.16.0421.N 
15 Volgens G. de LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE en G. GEORGES (La loi du 19 octobre 2015 modifiant le 

droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, J.T. 2015, 785 e.v., 798 

nr.6.B ) dient de rechter ingeval van verstek ambtshalve overdreven schadebedingen en overdreven intrestvoeten  

te onderzoeken 



van de rechterlijke organisatie…. De minister merkt op dat men een onderscheid moet maken 
tussen de procedure en het materieel recht. Procedureel kijkt de rechter ambtshalve na of hij 
correct gevat is….”.16 
Zoals hoger reeds aangehaald ging het Hof van Cassatie recentelijk verder (zie hoger punt 
2.2). 
 
Ook een aantal andere situaties kunnen zich voordoen, zoals: 

- de vraag stelt zich of naast de materiële bevoegdheid (die van openbare orde is) en de 
rechtsmacht (Internationale bevoegdheid), ook de territoriale bevoegdheid (die niet 
van openbare orde is maar contractueel kan geregeld zijn en soms dwingend is 
opgelegd17) ambtshalve moet onderzocht worden; D. SCHEERS en P. THIRIAR wijzen er 
op dat de bijzondere regel van artikel 630, laatste lid-Ger W dat de rechter oplegt om 
de territoriale bevoegdheid (zowel deze van aanvullend recht als deze van dwingend 
recht) te onderzoeken indien de verwerende partij verstek laat gaan, niet werd 
afgeschaft;18 

- de toelaatbaarheid (hoedanigheid, belang en bekwaamheid) moet onderzocht 
worden;19 

- het onderzoek van het materieel recht valt onder de openbare orde20; 
- de vraag dient gesteld of de nietigheden moeten worden onderzocht21 De nietigheden 

lijken niet meer van openbare orde sinds potpourri I; 
- er dient mijns inziens nagegaan of regelmatig werd gedagvaard en met andere 

woorden of de verweerder werd bereikt (ingeval van dagvaarding) of werd opgeroepen 
(ingeval van verzoekschrift);22 

- er dient mijns inziens nagegaan of de dagvaarding regelmatig is (bijvoorbeeld voor wat 
betreft de termijn);23 

- mag de rechter ingeval van verstek ambtshalve de verjaring opwerpen?24 

                                                   
16 Parl.St. Kamer 2014-15, nr.54-1219/005, 99-100 
17 onder meer in beslagzaken, faillissementen en fiscale geschillen 
18 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri 1 – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2015, 110 - 111 
19 hier dient wel opgemerkt dat volgens het Hof van Cassatie de bepalingen inzake het belang (art. 17 – 18 
Ger.W.) en de hoedanigheid niet van openbare orde of dwingend recht zijn – o.m. Cass. 14 februari 2014, eerste 

K., A.R.C.12.052.F 
20 B. MAES, E. BREWAEYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS, S.,VAN SCHEL, Gerechtelijk 

privaatrecht… na de hervormingen van 2013 – 2014, Die Keure, achtste editie, 2014, p.262 
21 Met de wet van 19 oktober 2015 werd beoogd een verdere deformalisering en vereenvoudiging van de 
burgerlijke rechtspleging te bekomen door de gevallen te verruimen waarin het Gerechtelijk Wetboek toestaat 
over vormgebreken heen te stappen als daardoor geen belangen worden geschaad. 
Het regime van de absolute nietigheden werd afgeschaft. Het algemeen principe ‘pas de nullité sans texte’ 
(artikel 860 Ger W) werd behouden. Verder wordt vooropgesteld dat er geen nietigheid kan worden 
uitgesproken als er geen belangenschade is, terwijl een nietigheid gedekt is als ze niet voor elk ander middel (in 
limine litis) wordt opgeworpen. 
22 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, derde editie, 

Intersentia 2012 p. 386, nr.924 
23 Er wordt gesuggereerd om bij onregelmatigheid de zaak uit te stellen en een oproeping bij gerechtsbrief in 

toepassing van artikel 803 Ger W te laten doen 
24 Artikel 2223 BW schrijft voor dat de rechter het middel van de verjaring niet ambtshalve mag toepassen, maar 

dit principe geldt niet in materies die de openbare orde aanbelangen (o.a. Cass 19 maart 1891, Pas. 1891, I, 94, 

Cass. 25 september 1970, Arr. Cass. 19 71,78, RW 1970-71, 845; Cass. 6 oktober 2001, AR C.2010.0401.N; 

Cass. 23 januari 2006, Pas. 2006, I, 202 



- dienen de debatten heropend wanneer een middel van openbare orde tijdens het 
beraad wordt opgemerkt (en de aanleggende partij met andere woorden niet de 
gelegenheid heeft gehad hierover standpunt in te nemen)? 

- het verbod om intresten toe te kennen op verwijlintresten op geldschulden is van 
openbare orde;25 

- de regel van artikel 1244, tweede lid, BW is van openbare orde;26 probleem is wel dat 
de schuldenaar het voordeel van artikel 1244, tweede lid, BW moet inroepen bij wijze 
van verweer27, wat een probleem is bij verstek uiteraard; 

- de exceptie van gewijsde mag in principe niet ambtshalve worden opgeworpen (er zijn 
echter drie uitzonderingen die wel van openbare orde zijn: de exceptie van kracht van 
gewijsde van een rechterlijke beslissing die niet meer vatbaar is voor de gewone 
rechtsmiddelen, de exceptie van uitputting van de rechtsmacht die de rechter belet om 
terug te komen op een geschilpunt dat reeds door hem beslecht werd en wanneer het 
geschil de staat van de personen betreft); 

- een verdelingsincident in de zin van artikel 88 § 2 Ger W kan ambtshalve worden 
ingeroepen bij verstek; 

- artikel 565 lid 1 Ger W laat de rechter toe ambtshalve de exceptie van aanhangigheid 
op te werpen; 

- de taalwetgeving is van openbare orde en een schending van deze taalwetgeving kan 
dus ambtshalve worden ingeroepen bij verstek; 

- ingeval een onderneming niet ingeschreven is in de KBO kan bij verstek ambtshalve de 
niet-ontvankelijkheid worden opgeworpen; 

- de rechtbank kan ambtshalve opwerpen dat het ondernemingsnummer niet op de 
dagvaarding werd vermeld en uitstel verlenen aan de onderneming/ondernemer om 
de inschrijving in de KBO op datum van inleiding van de vordering te bewijzen binnen 
een bepaalde termijn, en bij gebreke hiervan de vordering niet ontvankelijk verklaren; 

- bij verstek kan echter ambtshalve geen exceptie van samenhang worden ingeroepen 
gezien samenhang niet van openbare orde is en er geen specifieke wetsbepaling is die 
toelaat dit ambtshalve in te roepen; 

- de exceptie “le criminel tient le civil en état” kan ambtshalve door de rechter worden 
ingeroepen bij verstek waarop de burgerlijke procedure moet worden geschorst;  

- artikel 1792 BW (tienjarige aansprakelijkheid) is van openbare orde; 28 
- het principe dat geen feiten mogen worden onderzocht die niet in de inleidende akte 

worden aangegeven en dat het voorwerp van de eis in geen geval mag worden 
uitgebreid, lijkt te moeten behouden worden in de nieuwe regeling gelet op het 
principe van de (mogelijkheid tot) tegenspraak; 

- geldt het voorschrift van artikel 806 Ger W ook wanneer de verwerende partij nalaat te 
verschijnen op de pleitdatum die werd vastgesteld in toepassing van artikel 747 Ger W? 
Mijns inziens niet. Dient hier een onderscheid gemaakt tussen een verwerende partij 

                                                   
25 Cass. 22 december 1938, Pas. 1938, Pas. 1938 I, 405; H. De PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 

Tome 1, Brussel, Bruylant 1961, 116 – zie echter art.1154 BW (anatocisme) 
26 Dit artikel bepaalt dat de rechter, niettegenstaande ieder ander sluit een beding onder bepaalde voorwaarden 

gematigd uitstel kan verlenen voor de betaling en de vervolgingen doen schorsen. P. WERY, Droit des 

Obligations, Vol.I, Brussel, Larcier 2011, 301; W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, 

vierde herwerkte uitgave 2015, p. 546 
27 W. VAN GERVEN en A. VAN OEVELEN, Verbintenissenrecht, vierde herwerkte uitgave 2015, p. 546 
28 Cass. 18 oktober 1973, Arr. Cass. 1974, 202 en Pas. 1974, 185 



die besluiten heeft neergelegd en een verwerende partij die geen besluiten heeft 
neergelegd? 

- moeten in de situatie van artikel 806 Ger W op de inleidende zitting waarop verstek 
wordt gevorderd nog stukken worden voorgelegd door de aanleggende partij? Het 
nieuwe artikel 806 gaat ervan uit dat wanneer een partij niet verschijnt ervan kan 
worden uitgegaan dat deze geen verweer wenst op te werpen. In die zin zou de rechter 
dan geen inzage moeten nemen van de stukken van de eisende partij, al is het niet 
uitgesloten dat in die stukken een middel van openbare orde voorkomt; 

- een verweerder verschijnt niet op de inleidende zitting maar liet vooraf schriftelijk zijn 
standpunt kennen (al dan niet met kopie aan de tegenpartij) aan de rechtbank. Dient 
hier een onderscheid gemaakt tussen een standpunt dat per brief werd overgemaakt of 
dat in besluiten werd verwoord (artikel 804 lid 2 Ger W spreekt in de situatie van 
besluiten van een procedure op tegenspraak)? 

- betekent eens verstek altijd verstek ( ook na heropening der debatten of na 
tussenvonnis )? Voor de wet van 26 april 2007 kon het principe gehuldigd worden dat 
eens het verstek was gevorderd en door de rechter was vastgesteld, tegenspraak in het 
verdere verloop van de rechtspleging in principe volstrekt uitgesloten was. Door de 
wijziging van artikel 19 Ger W aangaande de voorlopige maatregelen lijkt het dat dit 
principe niet meer volgehouden kan worden. 29 

- volgens art.805 Ger W wordt het verstekvonnis slechts uitgesproken op het einde van 
de zitting voor zover het niet gezuiverd werd. Het zuiveren kan slechts gebeuren (en 
het geding wordt op tegenspraak verder gezet) indien partijen dit samen (dus niet 
alleen de verweerder bijv.) verzoeken tijdens de zitting waarop het verstek werd 
gevorderd 

- volgens het vroegere art.806 Ger W diende een verstekvonnis te worden betekend 
binnen het jaar, maar deze bepaling werd afgeschaft en dus vervangen door het 
nieuwe art. 806 Ger W. Over de toepassing van deze (afgeschafte) bepaling in de tijd is 
er discussie30 

- het huidige artikel 806 Ger W doet geen afbreuk aan de taak van de rechter om het 
recht toe te passen op de feiten31 

 
2.4 Mogelijke procedurele scenario’s bij verstek van de verwerende partij  
Mogelijke situaties bij verstek van de verwerende partij: 

- de aanleggende partij vordert vonnis bij verstek, waarop dat vonnis kan volgen; 
- de aanleggende partij verzoekt bij verstek om een uitstel dat kan worden toegestaan. 

Indien de zaak gesteld wordt voor de neerlegging van bundel moet geen nieuwe 
oproeping gebeuren (De zaak kan ook bij verstek verdaagd worden tot een volgende 

                                                   
29 zie o.m. J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, derde editie, 
Intersentia 2012 p.385, nr.922; Cass. 13 december 2012, RW 2014-2015, 574, noot B. Van den Bergh, 
Tegenspraak tegengesproken? Over verstek en de toepassing van art.804, tweede lid Ger.W 
30 Zie: D. SCHEERS en P. THIRIAR, RW 2015-16, 762 en P. TAELMAN, RW 2015-16, 1274 
31 Rb West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 30 november 2015, RW 2016-17, 634 



zitting waarop dan zonder meer een verstekvonnis kan worden gevorderd32), maar 
anders moet een gerechtsbrief in toepassing van artikel 803 Ger W33 worden gestuurd; 

- de aanleggende partij meldt dat de zaak geregeld is en mag worden doorgehaald. Er 
volgt een vonnis waarbij afstand van geding wordt geacteerd, gezien bij doorhaling de 
toestemming van de verwerende partij vereist is34; 

- de aanleggende partij verzoekt om termijnen te bepalen in toepassing van artikel 747 
Ger W. Dit is niet mogelijk, tenzij dit bepalen van termijnen ambtshalve gebeurt door 
de rechtbank. 

 
2.5 Mogelijke procedurele scenario’s bij verstek van de aanleggende partij  
Ook de aanleggende partij kan verstek laten op de inleidende zitting al is dat niet de 
gebruikelijke situatie. Ofwel wordt (op verzoek van de verschijnende verwerende partij) 
verstek verleend tegen de aanleggende partij (is de onderzoeksplicht voor de rechtbank dan 
uitgebreider of minder uitgebreid dan in de situatie van verstek van de verwerende 
partij?35), ofwel wordt de zaak uitgesteld en wordt een gerechtsbrief verstuurd in toepassing 
van artikel 803 Ger W. 
Het lijkt niet opportuun de mogelijkheid open te laten tot het stellen van een tegeneis in 
afwezigheid van de eisende partij.36 
 
3. Ontsnappingsroutes? 
3.1 Art.806 Ger W strijdig met de Europese regelgeving? 
In een arrest van 22 december 2015 van de 3de ter Kamer van het Hof van Beroep te 
Antwerpen (A.R.2015/FA/764 inzake V.E./VA.Ch. onuitgeg.) motiveerde het Hof: 

“Ingevolge art. 806 Ger.W. (zoals gewijzigd bij de wet van 19/10/2015 en van toepassing 

sedert 01/11/2015) willigt de rechter in het verstekvonnis de vorderingen of 

verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die 

vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde. 

   Ingevolge art. 6.1 van het EVRM, dat directe werking heeft in de interne rechtsorde, 

heeft eenieder bij het vaststelling van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het 

bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging, recht op een 

eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een 

onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.  
                                                   
32 'B. MAES, E. BREWAEYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS, S.,VAN SCHEL, Gerechtelijk 

privaatrecht… na de hervormingen van 2013 – 2014, Die Keure, achtste editie, 2014, p. 261; J. LAENENS, K. 

BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, derde editie, Intersentia 2012 p.381, 

nr.911 
33 Een oproeping overeenkomstig artikel 803 Ger W is vereist ingeval een partij enerzijds niet is verschenen op 

de inleidende zitting en er anderzijds geen verstek tegen deze partij is gevorderd. 
34 Artikel 825 Ger. W. bepaalt dat, om geldig te zijn, de afstand van geding moet aangenomen worden door de 
partij aan wie hij betekend is, tenzij de afstand wordt gedaan alvorens de tegenpartij conclusie heeft genomen 
over het onderwerp van de vordering waarvan wordt afgezien.zie o.m.P. VANLERSBERGHE, Berusting en 
afstand van geding, noot onder Cass. 11 maart 2010, RABG 2010/11, 713 
35 B. MAES, E. BREWAEYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS, S.,VAN SCHEL, Gerechtelijk 

privaatrecht… na de hervormingen van 2013 – 2014, Die Keure, achtste editie, 2014, p.262 zijn van oordeel dat 

de rechter in die situatie de vordering zonder meer kan afwijzen zonder nader onderzoek van de grond van de 

vordering en enkel acht moet slaan op de eventuele verweermiddelen opgeworpen door de verweerder. De 

rechter hoeft, volgens hen, de belangen van de in gebreke blijvende eiser niet in het bijzonder te beschermen. 
36 J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, derde editie, 

Intersentia 2012 p.388, nr.929 



   Deze bepaling impliceert evident dat deze rechterlijke instantie in alle omstandigheden 

zijn beslissing moet kunnen baseren op zijn eigen vrije oordeel omtrent feiten en 

rechtsgronden. 

   Een verdrag met directe werking, zoals het EVRM, heeft in de interne Belgische 

rechtsorde voorrang op de wetten van het Belgische parlement, zelfs wanneer deze 

wetten dateren van na de wet die het verdrag heeft goedgekeurd (zie onder meer Cass. 27 

mei 1971). 

   Bijgevolg dient de toepassing van art. 806 Ger. W., dat kennelijk in strijd is met de 

voormelde internationaalrechtelijke beginselen, ter zijde geschoven te worden.” 

 

D. SCHEERS en P. THIRIAR wijzen er op dat de rechtspraak van het Hof van Justitie niet uit 

het oog mag verloren worden inzake de plicht van de rechter om ambtshalve oneerlijke 

contractuele bedingen te toetsen. De verplichting van de rechter om de nietigheid van een 

beding ambtshalve op te werpen bestaat volgens het Hof van Justitie evenzeer bij verstek 

van de consument.37 

 
In artikel 3.1 van de verordening 805/2004 van 21 april 2004 inzake de Europese 
Executoriale Titel wordt gesteld dat een veroordeling bij verstek gelijkgeschakeld kan 
worden met een onbetwiste schuldvordering. 
 
3.2 Andere oplossingen? 
Men zou kunnen opwerpen dat de rechter er, ingevolge de leer van het Hof van Cassatie, toe 
verplicht is om ambtshalve de rechtsgronden op te werpen. 
Bij arrest van 14 april 2005 oordeelde het Hof van Cassatie inderdaad dat de rechter, 
weliswaar met naleving van het recht van verdediging, op basis van de feiten waarop de 
partijen hun vordering steunden, de rechtsgrond moet bepalen die daarop toepasselijk is. De 
rechter moet hiertoe desgevallend ambtshalve de rechtsgronden aanvullen.38 

De vraag is natuurlijk hoe het recht van verdediging van een verstekdoende partij in deze 
situatie gewaarborgd kan worden. 
 
Door sommigen wordt opgeworpen dat artikel 806 Ger W ingaat tegen de onafhankelijkheid 
van de rechter en de scheiding der machten, zoals neergeschreven in artikel 151 GW en 
artikel 6 EVRM. 
Deze redenering kan niet bijgetreden worden. In de eerste plaats hebben de bevoegdheden 
van de rechter in de strikte zin niets te maken met de specifieke vereisten van 

                                                   
37 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri 1 – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2015, 110 met 

verwijzing naar HvJ 4 juni 2009, nr.C-243/08 (Pannon GSM); HvJ 9 november 2010, nr. C-137/08 ( VB 

Pénziigyi Lizing), www.curia.europa.eu en R. STEENNOT, Tegenwerpbaarheid en rechtmatigheid van 

algemene voorwaarden en de bewijskracht van de factuur, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2013, 

32 
38 Cass. 14 april 2005, RABG 2005/18, 1663, noot R. VERBEKE, De oorzaak van de vorderingen het 

ambtshalve aanvullen van rechtsgronden, J.L.M.B. 2005, 856, noot G. DE LEVAL, Un arrêt fondamental et 

attendu; en J.T. 2005, 659, noot J. VAN COMPERNOLLE). Deze principes werden bevestigd door Cass. 24 

maart 2006, AR C.05.0360.F.  AC 2006 nr. 173 en Cass. 9 mei 2008, C.2006.0641.F., J.T. 2008, 721 en RW 

2008 – 2009, 1765, noot S. MOSSELMANS, Enkel een duidelijk akkoord kan het debat in rechte beperken; 

Cass. 31 oktober 2013, J.T. 2014, 372 

http://www.curia.europa.eu/


onafhankelijkheid van de rechter in de zin van artikel 6 EVRM. Verder is het zo dat het EHRM 
geen graten zag in tal van nationale procedures waarbij de beslissingsbevoegdheid van een 
bepaalde rechter in zekere zin aan banden wordt gelegd.39 
 
Is artikel 806 Ger W in strijd met het recht op een eerlijk proces? Volgens de rechtspraak van 
het EVRM dient de vraag of een proces eerlijk was in de zin van artikel 6 EVRM beoordeeld 
te worden in het licht van de procedures in hun geheel. Een tekortkoming in de waarborgen 
voor een eerlijk proces kan onder bepaalde voorwaarden hersteld worden in een latere fase 
van de rechtspleging, hetzij op hetzelfde niveau, hetzij door een hogere rechtbank. Ons Hof 
van Cassatie volgt dezelfde redenering.40 
 
Er kan in dat verband ook verwezen worden naar het standpunt van het Hof van Cassatie in 
zijn arrest van 13 december 2016 (zie hoger punt 2.2). 
 
4. De problematiek van artikel 806 Ger W in combinatie met artikel 19, 2 Ger W en het 
nieuwe artikel 875 bis Ger W. 
Het nieuwe artikel 875 bis Ger W bepaalt:” Behalve wanneer de maatregel betrekking heeft 
op het vervuld zijn van een ontvankelijkheidsvoorwaarde, kan de rechter een 
onderzoeksmaatregel slechts bevelen nadat de betrokken vordering ontvankelijk werd 
verklaard….” 
 
De vraag stelt zich dan of artikel 875 bis Ger W al dan niet toepasselijk is wanneer de 
verwerende partij verstek laat gaan en de aanleggende partij op de inleidende zitting, in 
toepassing van artikel 19 Ger W, een voorafgaande maatregel vraagt alvorens (verder) recht 
te doen.41 
Artikel 875 bis Ger W maakt voor deze situatie geen uitzondering. 
 
Dit kan achteraf wel problemen stellen wanneer bijvoorbeeld in de latere procedure blijkt 
dat de aanleggende partij een vordering stelde voor een activiteit waarvoor zij niet was 
ingeschreven in de KBO (zodat de vordering niet ontvankelijk was), wanneer voor de 
activiteit waarvoor gedagvaard werd geen factuur werd opgesteld of wanneer achteraf blijkt 
dat in een bouwzaak na het verstrijken van de tienjarige termijn werd gedagvaard. 
 
De vraag stelt zich of een rechtsgeldig vonnis kan bepalen dat de vordering “voorlopig” 
(bedoeld wordt: op grond van de op dat moment voorliggende elementen) ontvankelijk is.  
 
Er wordt gesuggereerd om volgende motivering op te nemen: 
“Hier en nu wordt geen uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van de vordering gezien 
het gestelde in lid 1 van artikel 875 bis-Ger W, zoals gewijzigd bij Wet van 19 oktober 2015 
houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake 

                                                   
39 J. FLO, L. JANSENS, Vlaams Pleitgenootschap, eds., Smaakmakers in het procesrecht. Over buitengerechtelijke 
recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten, Intersentia 2016, p.127 e.v., nr.25 
40 J. FLO, L. JANSENS, Vlaams Pleitgenootschap, eds., Smaakmakers in het procesrecht. Over buitengerechtelijke 
recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten, Intersentia 2016, p.127 e.v., nr.26 
41 Art.19 Ger W bepaalt onder meer:” Alvorens recht te doen, kan de rechter, in elke stand van de rechtspleging, 

een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengeschil te regelen dat 

betrekking heeft op een dergelijke maatregel, dan wel de toestand van de partijen voorlopig te regelen….” 



Justitie (B.S. 22/10/2015)”. De onderzoeksmaatregel wordt zo aanzien als betrekking 
hebbende op het vervuld zijn van een ontvankelijkheidvoorwaarde.42 
 
5. De voorlopige tenuitvoerlegging 
Alle eindvonnissen geveld op tegenspraak of zoals op tegenspraak zijn thans van rechtswege 
voorlopig uitvoerbaar, ongeacht of er hoger beroep tegen het vonnis is ingesteld. 
Voordien had het instellen van een gewoon rechtsmiddel, verzet of hoger beroep, als gevolg 
dat de tenuitvoerlegging van de uitspraak werd geschorst. Thans schorst in principe nog 
enkel het verzet de tenuitvoerlegging van het eindvonnis. De schorsende werking van het 
verzet werd behouden gelet op de nieuwe invulling van de taak van de rechter bij verstek 
zoals opgenomen in artikel 806 Ger W.43 Wel kan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging 
van een verstekvonnis bevelen bij een gemotiveerde beslissing. 
Volledigheidshalve zij hierbij vermeld dat de schorsende werking van het verzet niet geldt 
wanneer het gaat om een eindvonnis gewezen door de familierechtbank44 en evenmin bij 
een faillissementsvonnis. (art.14 Faill.W.) 
 
Er kan in dit verband verwezen worden naar het tweede lid van het nieuwe artikel 1397 Ger 
W: “Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de rechter bij met bijzondere 
redenen omklede beslissing anders beveelt, onverminderd artikel 1414, zijn de eindvonnissen 
uitvoerbaar bij voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep en zonder zekerheidstelling 
indien de rechter deze niet heeft bevolen.” 
 
6. Enkele praktische overwegingen - Besluit 
De vraag stelt zich natuurlijk of een (te) strikte toepassing van het nieuwe artikel 806 Ger W 
45niet tot een stortvloed aan verzetsprocedures zal leiden en met andere woorden zal 
meebrengen dat de ratio van dit artikel omver zal worden geworpen. 
 
De vraag is ook of het nieuwe artikel 806 de weg niet heeft geëffend voor misbruiken (het 
bewust stellen van overdreven vorderingen) en speculatie op een eventueel verstek. 
 
Het is ook niet denkbeeldig dat het begrip “openbare orde” ruimer zou worden ingevuld en 
dat dit niet op dezelfde manier zal gebeuren door de diverse rechtbanken. Dit zou dan 
eventueel rechtbankshopping in de hand kunnen werken. 
 
Sommigen pleiten ervoor om de taak van de rechter bij verstek meer te richten naar de taak 
van de rechter ingeval van tegenspraak en staan een gematigde oplossing voor waarbij de 
partijen op gelijke voet worden gezet.46 Dezelfde auteurs stellen voor om te verplichten in 
de inleidende dagvaarding te wijzen op de bepaling van artikel 806 gerechtelijk wetboek en 
met andere woorden op de gevolgen van het verstek laten gaan. 
 
In het voordeel van het nieuwe artikel 806 kan worden gezegd dat de regels van het 
bewijsrecht zouden geschonden worden wanneer de rechter een afwezige partij meer gaat 

                                                   
42 Suggestie van collega N. JADOUL, afdelingsvoorzitter Tongeren van de rechtbank van eerste aanleg Limburg 
43 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri I - Gerechtelijk recht, Intersentia 2015, p.149, punt 2.1 
44 Art.1398/1 Ger.W. 
45 Tussen de vrederechters en politierechters zou afgesproken zijn artikel 806 Ger. W. strikt toe te passen 
46 G. de LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE en G. GEORGES (La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de 

la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, J.T. 2015, 785 e.v.,798 



beschermen dan een aanwezige partij. Het is niet de taak van de rechter de belangen van 
een afwezige partij te behartigen. De eisende partij moet immers enkel het bewijs leveren 
van die feiten die worden betwist door de verwerende partij. 
 
Opnieuw moet hier verwezen worden naar het standpunt van het Hof van Cassatie in zijn 
arrest van 13 december 2016 (zie hoger punt 2.2). 
 
Er moet verder voor gewaarschuwd worden dat efficiëntie en snelheid bij het afhandelen 
van procedures niet de bovenhand zou krijgen op de kwaliteit van de uitspraken. 
 
Tenslotte kan men zich de vraag stellen of het nieuwe artikel 806 voordien in de praktijk niet 
al dikwijls werd toegepast door bepaalde rechtbanken wanneer ingeval van verstek 
nauwelijks of geen onderzoek van de vordering gebeurde. 
 
Guy HERMANS47 
 

                                                   
47 met dank aan N. JADOUL, afdelingsvoorzitter Tongeren in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, R. 

STRUYF, vrederechter te Tongeren, en K. CORSUS, Rb. Kh. Antwerpen, afd. Tongeren, voor het nalezen en de 

nuttige suggesties 


