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tekst van artikel 1050, tweede lid Ger.W.: ook onder het oude recht kwalificeerde 
een onderzoeksmaatregel onder verbeurte van een dwangsom als een beslissing 
alvorens recht te doen.

VII. De werking van de gewone rechtsmiddelen – 
artikelen 1397 en 1495 Ger.W.

22. Voor de wijzigingen die de Potpourri I-Wet aanbracht aan de regels inzake de 
uitvoerbaarheid van vonnissen (het betreft de art. 1397, 1398, 1398/1, 1398/2, 
1399, 1400, 1401 en 1495 Ger.W.), voorzag artikel 50, tweede lid wet 19 oktober 
2015 in een overgangsmaatregel. Samengevat komt die erop neer dat de nieuwe 
bepalingen toepassing vinden op zaken die in eerste aanleg voor de justitiële 
rechtscolleges aanhangig zijn gemaakt vanaf de datum van inwerkingtreding van 
die wet, dit is vanaf 1 november 2015128.

Een gevolg hiervan is dat – wellicht nog voor een aantal jaren – de oude en nieuwe 
tekstversies van die bepalingen naast elkaar bestaan. Voor de rechtspracticus impliceert 
dit het naast elkaar hanteren van uiteenlopende regelen van het Ger.W. en in elke zaak 
minutieus nagaan welk regelenstel – het oude of het nieuwe – toepassing vindt.

Om hiervoor een helpende hand aan te reiken heb ik in de volgende randnummers 
– althans voor standaarduitspraken129 – die oude en nieuwe regels130 samengevat 
in een aantal schema’s. Omwille van de verschillen in functie van de aard van 
de veroordeling – een geldsomveroordeling dan wel één die dat niet is – worden 
telkens verschillende hypotheses besproken met referentie aan de toepasselijke 
wetsbepalingen.

23. Geldsomveroordeling uitgesproken in zaken die (in eerste aanleg) aanhangig 
zijn gemaakt vóór 1 november 2015:

Regel: artikel 1397 (oud) en artikel 1495, tweede lid (oud) Ger.W.

Principe (art. 1495, tweede lid):

Een geldsomveroordeling die het voorwerp uitmaakt van een eindvonnis waartegen 
nog gewone rechtsmiddelen openstaan (verzet én/of hoger beroep) kan niet worden ten 
uitvoer gelegd vóór het verstrijken van één maand na de betekening van de beslissing:

128 Zie, voor een toepassing: Gent (11e k.) 17 december 2015, 2015/AR/2616, onuitg.
129 Zie over de op de (voorlopige) uitvoerbaarheid van uitspraken van de familierechtbank P. Senaeve, “De voorlopige 

tenuitvoerlegging van vonnissen in materies van familierecht na de wet van 19 oktober 2015 (Wet Potpourri I)”, 
T.Fam. 2015, 244-250. Ook daar doen zich overigens interpretatiemoeilijkheden voor met de wijziging aan de 
regelgeving ingevolge de wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van de familie- en jeugdrechtbank. Zie voor 
een verkeerde toepassing van art. 1398/1, § 1 Ger.W. door de eerste rechter: Gent (11e k.) 17 december 2015, 
2015/AR/2616, onuitg.

130 Met ‘oud’ worden bedoeld de regels van toepassing op procedures aanhangig gemaakt vóór 1 november 2015. 
‘Nieuw’ doelt op die tekstversie van de regel van toepassing op procedures die na voormelde datum werden 
aanhangig gemaakt.
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 – Voor een geldsomveroordeling die niet voorlopig uitvoerbaar is, werkt niet enkel het 
instellen van één van deze beide gewone rechtsmiddelen tegen de beslissing schorsend op 
het vlak van de uitvoerbaarheid (= mogelijkheid om ze gedwongen ten uitvoer te leggen), 
maar ook het lopen zelf van de termijn waarbinnen één van deze gewone rechtsmiddelen 
kan worden ingesteld.

Uitzondering: wanneer de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van de uitspraak 
heeft toegestaan (art. 1398, eerste lid).

 – Is de geldsomveroordeling voorlopig uitvoerbaar verklaard, dan heeft noch het 
effectief instellen van het gewoon rechtsmiddel van verzet en/of hoger beroep (ar. 1397), 
noch de termijn waarbinnen één van deze gewone rechtsmiddelen kan worden ingesteld 
(art.  1495, tweede lid) op het vlak van de uitvoerbaarheid (=  mogelijkheid om de 
uitspraak gedwongen ten uitvoer te leggen) van de beslissing een schorsende werking.

24. Geldsomveroordeling uitgesproken in zaken die (in eerste aanleg) aanhangig 
zijn gemaakt na 1 november 2015:

Regel: artikel 1397, tweede lid en artikel 1495, tweede lid (nieuw) Ger.W.

Principes:

 – Een geldsomveroordeling die het voorwerp uitmaakt van een op tegenspraak 
gewezen eindvonnis waartegen hoger beroep openstaat, kan voorlopig ten uitvoer 
worden gelegd; noch het lopen van de termijn om hoger beroep in te stellen, noch het 
effectief aanwenden van dit rechtsmiddel heeft schorsende werking op het vlak van de 
uitvoerbaarheid van die beslissing (art. 1397, tweede lid).

 – Een geldsomveroordeling die het voorwerp uitmaakt van een op verstek gewezen 
beslissing (ongeacht of het eindvonnis dan wel een beslissing alvorens recht te doen betreft) 
waartegen verzet131 openstaat, is niet vatbaar voor voorlopige tenuitvoerlegging (art. 1495, 
tweede lid); het lopen van de termijn om verzet in te stellen heeft schorsende werking op 
het vlak van de uitvoerbaarheid van dit beslissing (art.  1495, tweede lid); het effectief 
instellen van verzet heeft schorsende werking op het vlak van de uitvoerbaarheid van de 
bestreden beslissing tot wanneer over dit verzet uitspraak is gedaan (art. 1397, eerste lid).

Uitzondering: indien de rechter bij een met bijzondere redenen omklede beslissing 
anders beveelt (art. 1397, eerste en tweede lid).

 – Een geldsomveroordeling die het voorwerp uitmaakt van een op tegenspraak gewezen 
eindvonnis waartegen hoger beroep openstaat, wordt door de rechter uitdrukkelijk 
niet vatbaar verklaard voor voorlopige tenuitvoerlegging (art.  1397, tweede lid); het 
effectief aanwenden van hoger beroep heeft schorsende werking op het vlak van de 
uitvoerbaarheid van die beslissing, maar het nog lopen van de termijn om hoger beroep 
in te stellen niet (vgl. art. 1495, tweede lid in zijn versie vóór en na 1 november 2015).

131 Als de aanleggrens is bereikt, kan –  naar geldend recht (Potpourri  V beoogt dit te veranderen)  – tegen een 
dergelijke beslissing ook hoger beroep worden ingesteld. Het instellen van hoger beroep heeft, anders dan het 
verzet, geen schorsende werking op het vlak van de uitvoerbaarheid van de (bestreden) beslissing tot gevolg.
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 – Een geldsomveroordeling die het voorwerp uitmaakt van een op verstek gewezen 
beslissing waartegen verzet openstaat, wordt door de rechter uitdrukkelijk vatbaar 
verklaard voor voorlopige tenuitvoerlegging (art. 1495, tweede lid); noch het (nog) lopen 
van de termijn om een gewoon rechtsmiddel aan te wenden, noch het effectief instellen 
van dit rechtsmiddel heeft schorsende werking op het vlak van de uitvoerbaarheid van 
de beslissing.

25. Niet-geldsomveroordelingen uitgesproken in zaken die (in eerste aanleg) 
aanhangig zijn gemaakt vóór 1 november 2015:

Regels: artikelen 1397, 1398, en 1495, tweede lid (oud) Ger.W.

Principe:

Het effectief instellen van gewone rechtsmiddelen –  zowel verzet als hoger beroep  – 
schorst de mogelijkheid tot gedwongen tenuitvoerlegging van eindvonnissen (art. 1397), 
behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt; het (nog) lopen van de termijn om 
verzet of hoger beroep in te stellen is daarentegen niet schorsend op het vlak van de 
uitvoerbaarheid van de beslissing.

Uitzondering: indien de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis toestaat 
op verzoek van de schuldeiser (art.  1398, eerste lid) of wanneer de uitspraak van 
rechtswege voorlopig ten uitvoer kan worden gelegd: noch het effectief instellen van 
het gewoon rechtsmiddel van verzet en/of hoger beroep, noch de termijn waarbinnen 
één van deze gewone rechtsmiddelen kan worden ingesteld, heeft op het vlak van de 
uitvoerbaarheid (= mogelijkheid om de uitspraak gedwongen ten uitvoer te leggen) van 
de beslissing een schorsende werking.

26. Niet-geldsomveroordelingen uitgesproken in zaken die (in eerste aanleg) 
aanhangig zijn gemaakt na 1 november 2015:

Regels: artikelen 1397, 1398 en 1495, tweede lid (nieuw) Ger.W.

Principes:

 – Een niet-geldsomveroordeling die het voorwerp uitmaakt van een op tegenspraak 
gewezen eindvonnis waartegen hoger beroep openstaat, kan voorlopig ten uitvoer 
worden gelegd; noch het lopen van de termijn om hoger beroep in te stellen, noch het 
effectief aanwenden van dit rechtsmiddel heeft schorsende werking op het vlak van de 
uitvoerbaarheid van die beslissing (art. 1397, tweede lid).

 – Een niet-geldsomveroordeling die het voorwerp uitmaakt van een op verstek 
gewezen eindvonnis waartegen verzet openstaat, is niet vatbaar voor voorlopige 
tenuitvoerlegging; het lopen van de termijn om verzet in te stellen heeft geen 
schorsende werking op het vlak van de uitvoerbaarheid van dit beslissing; het effectief 
instellen van verzet heeft schorsende werking op het vlak van de uitvoerbaarheid van 
de bestreden beslissing tot wanneer over dit verzet uitspraak is gedaan (art.  1397, 
eerste lid).


