
A. Materiële begripsomschrijving

6. Inhoudelijk gezien – dus aan de hand van wat er precies gebeurt – 
is de jurisdictionele functie de derde overheidsfunctie uit de trias politica van 
Montesquieu, dus de “rechterlijke macht” (of “rechtsmacht”) in de functionele 
betekenis1: het beslechten van rechtsgeschillen, dit zijn de geschillen die rijzen 
n.a.v. de toepassing van het recht (“dire le droit contesté entre parties”). Een 
jurisdictionele rechtshandeling [acte juridictionnel] is dus een beslissing waarbij 
een rechtsgeschil wordt beslecht. Die drie wezenselementen – geschil, rechtsge-
schil, beslechten – worden in wat volgt van dichterbij bekeken.

1. De rechter neemt kennis van een geschil

7. Een “geschil” betekent een verschil van mening, preciezer – in een 
juridische context die betrekking heeft op de toepassing van rechtsregels, dus we-
derzijdse rechten en verplichtingen – tegenstrijdige aanspraken, in beginsel van 
rechtssubjecten. Zo wordt een onderscheid gemaakt met de niet-jurisdictionele 
functies (of niet-contentieuse bevoegdheden) van de rechterlijke macht, die “onei-
genlijke” of “willige rechtspraak” worden genoemd (zie art. 146 GW) en die aan-
leiding geven tot administratieve rechtshandelingen (o.m. inzake adoptie, voogdij 
of bewind, zie bijv. artikelen 362-2, 415 en 498/3 B.W.).

1. In tegenstelling tot de rechterlijke macht in de organieke zin, dit zijn de hoven en rechtbanken; “rechts-
macht” in de organieke betekenis is een rechterlijke instantie (cf. infra, hoofdstuk V, A. Begrip).
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8. Een rechter neemt echter niet ambtshalve, proprio motu, kennis van 
een geschil, dat moet op één of andere manier bij hem aanhangig worden ge-
maakt. Bovendien is het slechts in de mate dat het bij hem aanhangig wordt ge-
maakt dat hij er kennis van neemt. Dat betekent dat de partijen de grenzen van het 
geschil bepalen en de rechter bijvoorbeeld geen uitspraak ultra petita kan doen, 
d.w.z. niet méér kan toekennen dan gevorderd is (cf. ook infra, hoofdstuk VI, over 
het beschikkingsbeginsel).

9. Eenmaal (geldig) gevat, is de rechter verplicht te beslissen. Dit verbod 
van rechtsweigering staat in art. 5, en toepassingen ervan zijn te vinden in de arti-
kelen 648, 4°, 652, 1138, 3° en 1140, 4° Ger.W. evenals in art. 258 Sw. Het verbod 
van rechtsweigering is een universeel beginsel dat eigen is aan elke rechtsstaat (cf. 
ook infra, hoofdstuk II, over de toegang tot een rechterlijke instantie). Het is een 
corollarium van het verbod van eigenrichting, dat eveneens nauw samenhangt met 
de rechtsstaat.

2. Rechtsgeschil

10. Rechters zijn de bewakers van de rechtsstaat, en bemoeien zich dus 
slechts met betwistingen die juridisch relevant zijn, dit zijn rechtsgeschillen: ge-
schillen over de toepassing van het (objectieve) recht of over subjectieve rechten.1 
Eenvoudig voorgesteld: over de overeenstemming met het objectieve recht van 
een doen of laten. Dat geschil kan in de eerste plaats gaan over feiten (wat? wie? 
waar? wanneer?), op voorwaarde dat die feiten rechtsgevolgen hebben en het dus 
gaat om rechtsfeiten (in de ruime betekenis, d.i. enerzijds rechtshandelingen, an-
derzijds rechtsfeiten sensu stricto). Het geschil kan vervolgens betrekking hebben 
op het toepasselijke recht. Daarbij moet enerzijds de werkingssfeer van de rechts-
regels worden nagegaan, anderzijds moeten de feiten worden gekwalificeerd in 
het licht van die werkingssfeer. Ten slotte kan het geschil gaan over de rechtsge-
volgen, waarbij dus de concrete draagwijdte van de toepasselijke rechtsregel in 
het geding staat. E.e.a. is cumulatief of “subsidiair” mogelijk, want de partijen 
kunnen over zowat alles (tegelijk) ruzie maken.

1. Wat op hetzelfde neerkomt, want objectief recht (door de overheid opgelegde gedragsregels) en subjectieve 
rechten (op rechtsregels gesteunde aanspraken) zijn de keerzijden van dezelfde medaille.
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11. Aanvankelijk hebben rechtsgeschillen doorgaans1 betrekking op het 
materieel recht, en alleszins niet op procesrecht. Eenmaal een vordering is in-
geleid worden daaraan echter vaak formeelrechtelijke, meer precies procesrech-
telijke “geschillen over het geding” toegevoegd. Die geschillen hebben ditmaal 
betrekking op processuele feiten, het daarop toepasselijke procesrecht en de pro-
cesrechtsgevolgen. Zij moeten eveneens worden beslecht en een rechter kan zich 
ook op dit stuk vergissen, wat het verschil verklaart tussen errores in iudicando en 
errores in procedendo (cf. infra).

3. De rechter “spreekt recht”

12. Volgens Montesquieu is de rechter “la bouche de la loi”, waarmee 
de grondlegger van de driemachtenleer onder woorden probeerde te brengen dat 
de rechter geen recht schept, maar duidelijk maakt wat de precieze draagwijdte 
is, in een concreet geval, van de in abstracto – doorgaans door de wetgever – ge-
formuleerde rechtsregel. De rechter moet dus uitmaken “wat de rechtsregel zegt”, 
wat het corollarium is van het “beslechten van een rechtsgeschil” en samenhangt 
met het verbod van rechtsweigering, geformuleerd in art. 5.

In wezen zorgt de rechter voor de handhaving van de rechtsstaat, in die zin 
dat hij bepaalt wie van de partijen het “rechtens” bij het rechte eind heeft en, wan-
neer daartoe aanleiding bestaat, de (verliezende) tegenpartij beveelt het gedrag 
(facere, dare, non-facere) dat haar was opgelegd bij de niet-nageleefde rechtsregel 
(“objectief recht”) en waarop de tegenpartij aanspraak maakt (“subjectief recht”) 
alsnog aan de dag te leggen, wat de essentie is van een veroordeling in civiele 
zaken (zij het dat e.e.a. vaak nog slechts bij equivalent mogelijk is, bijvoorbeeld 
met schadevergoeding). Vandaar de nauwe band, enerzijds tussen het “hypothe-
tisch gedeelte” van de (objectieve) rechtsregel en de “oorzaak” van de vordering 
(de rechtsfeiten waarop de vordering steunt), anderzijds tussen het “beschikkend 
gedeelte” (“dispositief”) van de rechtsregel en het “voorwerp” van de vordering 
(in voorkomend geval het dispositief van het vonnis)  (cf. infra, hoofdstuk VI, over 
de eis of vordering). 

13. Dat de rechter slechts rechtsgeschillen beslecht en “recht spreekt” im-
pliceert het verbod van rechterlijke zogenaamde “opportuniteits-”, “beleids-” of 

1. Er is immers formeel recht dat geen procesrecht is, cf. supra, Inleiding.
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“doelmatigheidscontrole”. Er kan veel “niet goed” zijn aan wat de betrokken par-
tijen doen of laten, maar dat is niet noodzakelijk juridisch verkeerd, dus onrecht-
matig. Binnen de grenzen van hun discretionaire (appreciatie)bevoegdheid is elke 
handeling even rechtmatig, en zijn de partijen dus soeverein. Alleen het respect 
voor die grenzen (“wat in redelijkheid onaanvaardbaar is”) wordt door de rechter 
gecontroleerd (“marginale toetsing”).

“In tegenstelling tot wat [het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap] aan-
voert, hebben de appelrechters zich ertoe beperkt een marginale toetsing uit te oefenen, 
op de beslissing van de deskundigencommissie […]. Op grond van een analyse van alle 
concrete gegevens van de zaak en de overgelegde stukken zijn zij tot het besluit gekomen 
dat de beslissing […]incoherent en kennelijk onredelijk is, zodat zij op grond hiervan 
vermochten deze beslissing te vernietigen. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appel-
rechters met volle rechtsmacht hebben geoordeeld in de plaats van [het Vlaams Agent-
schap voor personen met een handicap] of zijn deskundigencommissie en daardoor hun 
discretionaire beoordelingsbevoegdheid hebben aangetast, berust op een verkeerde lezing 
van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.”1

Ten aanzien van de (administratieve) overheid is dat verbod van opportuni-
teitscontrole trouwens een aspect van de scheiding der machten. Over de andere 
dan juridische kwaliteiten van reglementaire of individuele overheidshandelingen 
heeft de rechter zich niet uit te spreken, want dat (politieke) oordeel is voorbehou-
den aan de wetgevende, c.q. uitvoerende macht.

Daarover bestaat heel wat casuïstiek, zoals “[...] Artikel 52, 3°, Pachtwet bepaalt dat de 
pachter geen recht van voorkoop heeft in geval van verkoop van het goed aan een open-
baar bestuur of een publiekrechtelijke rechtspersoon om voor doeleinden van algemeen 
belang te worden aangewend. De beslissing van een openbaar bestuur of een publiekrech-
telijke rechtspersoon om een verpacht goed aan te kopen voor doeleinden van algemeen 
belang en de beslissing over de wijze waarop dit doel op het aangekochte goed zal worden 
gerealiseerd, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het openbaar bestuur of de 
publiekrechtelijke rechtspersoon in kwestie. Het bestuur dat op grond van zijn discretio-
naire bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de 
mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent 
en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen. 
De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-
gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te 
voorkomen als te herstellen. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der 

1. Cass. 30 mei 2011, RW 2012-13, 617.
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machten vermag de rechter daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen 
en zich in de plaats van het bestuur te stellen.”.1 “Bij de beoordeling [van de externe en 
interne wettigheid van de bestuurshandelingen] mag de rechter zich niet begeven op het 
terrein van de opportuniteit, omdat dat erop zou neerkomen hem een bevoegdheid toe te 
kennen die onverenigbaar is met de beginselen die de verhoudingen regelen tussen de 
administratie en de rechtscolleges. Noch artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, noch artikel 144 van de Grondwet vereisen dat de opportuniteit van 
een bestuurshandeling aan de controle van de rechter kan worden onderworpen.”2 Eén van 
de bekendste toepassingen van dit principe is terug te vinden in het beruchte contentieux 
over de nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem; “Overwegende dat het bestuur 
dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt over een 
beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop 
het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen 
de door de wet gestelde grenzen; Dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om een door het 
bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aan-
tasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar daarbij aan het 
bestuur zijn beleidsvrijheid niet vermag te ontnemen en niet vermag zich in de plaats van 
het bestuur te stellen; dat de rechter in kort geding dit evenmin mag doen; Dat de rechter in 
kort geding op grond van een voorlopige en marginale beoordeling van de zorgvuldigheid 
waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden kan opleggen of verbieden, maar 
dit enkel kan doen wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat het bestuur niet 
heeft gehandeld binnen de grenzen waarin het moet optreden; Dat de kortgedingrechter bij 
de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van het overheidsoptreden een criterium 
dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt, niet mag uitsluiten zonder te beslissen 
dat, prima facie, dit criterium niet rechtmatig was aangewend; dat hij evenmin naar eigen 
opvatting, andere criteria in de plaats mag stellen die tot een andere beslissing leiden; 
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat de litigieuze beleidskeuze van het be-
stuur ertoe strekt de ‘onvermijdelijke geluidsoverlast zoveel mogelijk te laten ondergaan 
door het geringst aantal bewoners in een bepaald gebied dat voor geconcentreerde over-
vlieging wordt gekozen’; Dat zij niet uitsluiten dat het rechtmatig kan zijn de geluidsover-
last te beperken tot een zo klein mogelijk aantal inwoners; dat zij evenwel oordelen dat de 
relevante vraag niet lijkt te zijn of velen of weinigen de geluidshinder dienen te dragen; 
dat zij de graad van concentratie van de bevolking als referentiepunt afwijzen; dat zij de 
“graad van blootstelling die wordt opgelegd” als criterium in de plaats stellen en voor 
hetgeen zij beschouwen als optimaal benutten van alle vluchtroutes “maximaal gespreide 
uitwaaieringstrajecten” opleggen; Dat de appelrechters zodoende het algemeen rechtsbe-
ginsel van de scheiding der machten schenden.”3 En opnieuw over de nachtvluchten: “Het 
bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt 
over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze 

1. Cass. 26 december 2014, Arr.Cass. 2014, 3059, concl. C. Vandewal.
2. GwH 14 januari 2003, nr. 4/2003; de eerste zin staat ook te lezen in GwH 1 maart 2005, nr. 46/2005.
3. Cass. 4 maart 2004, www.cass.be.
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waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te kiezen 
binnen de door de wet gestelde grenzen. De rechterlijke macht is bevoegd om een door 
het bestuur bij de uitoefening van zijn niet-gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige 
aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar vermag 
daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich in de plaats van het 
bestuur te stellen. De rechter in kort geding mag dit evenmin doen. De rechter in kort 
geding kan op grond van een voorlopige en marginale beoordeling van de zorgvuldigheid 
waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden opleggen of verbieden, maar kan 
dit enkel doen wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat het bestuur niet heeft 
gehandeld binnen de grenzen waarin het moet optreden. De kortgedingrechter mag bij de 
voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van het overheidsoptreden een criterium 
dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt, niet uitsluiten zonder te beslissen dat, 
prima facie, dit criterium niet rechtmatig was aangewend. Hij mag evenmin naar eigen 
opvatting, andere criteria in de plaats stellen die tot een andere beslissing leiden. Met het 
in het randnummer 2 aangehaalde dictum verplicht het arrest de eiser ertoe een strikte 
spreiding van de vluchten van de vliegtuigen die opstijgen en landen op de luchthaven van 
Brussel-Nationaal toe te passen zodat al de inwoners van de zes betrokken zones worden 
blootgesteld aan dezelfde geluidshinder en -overlast veroorzaakt door de vliegtuigen die 
landen of opstijgen op genoemde luchthaven. Dit heeft tot gevolg dat de rechter aan het 
bestuur zijn beleidsvrijheid ontneemt en zich in de plaats van het bestuur stelt. Zodoende 
schendt het arrest het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.”1

Dit neemt niet weg dat ook de rechter bij de beoordeling van de bij hem 
aangekaarte rechtsvragen over een enorme discretionaire bevoegdheid beschikt 
(kwalificatie, interpretatie, rechtsvinding enz...), en het is onvermijdelijk dat de in-
vulling daarvan vaak beïnvloed wordt door (doorgaans verdoken en soms subjec-
tieve) opportuniteitscontrole op de partijen – billijkheidsoordeel – zodat de grens 
tussen marginale en integrale opportuniteitstoetsing vaag is.

14. Dat de rechter “recht spreekt” betekent niet dat hij recht mag “uitvaar-
digen”, integendeel, en ook dit verbod om “bij wege van algemene en als regel 
geldende beschikking uitspraak te doen” (art. 6 en art. 237 Sw.) is een aspect van 
de scheiding der machten. Zijn beslissing is dus specifiek en strekt zich niet uit 
tot een ànder dan het behandelde geval. Meteen is rechtspraak geen (bindende 
bron van) recht, doch uitsluitend gezaghebbende bron van recht (persuasive, geen 
binding force of precedent).

1. Cass. 3 januari 2008, www.cass.be.
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Zelden zal een rechter in de verleiding komen werkelijk een rechtsregel “af te kondigen”, 
al zijn sommige vormen van “rechtsvinding” of interpretatie van bestaande regels daarvan 
moeilijk te onderscheiden, althans als zij als een donderslag uit de heldere hemel val-
len... Een voorbeeld: “Overwegende dat de appelrechters oordelen dat ‘uitstel [van de 
tenuitvoerlegging van een geldboete] in verkeerszaken geen effect sorteert, gezien er geen 
specifieke vorm van herroeping van het uitstel in verkeerszaken bestaat [...]’; dat zij aldus 
art. 6 Ger. W. schenden.”1

Wat vaker gebeurt is dat rechters zich naar precedenten gedragen, zonder zich daarbij 
uitdrukkelijk aan te sluiten. Dan doen ze alsof rechtspraak bindende bron van recht is, in 
strijd met art. 6: “Het bestreden arrest, dat het middel van de eiser verwerpt op grond van 
een beslissing die het Hof in een andere zaak heeft gewezen, zonder aan te geven dat het 
zich daarbij aansluit, verleent aan dat arrest van het Hof het karakter van een algemene 
en als regel geldende beschikking.”2 Of nog: “dat het vonnis, in antwoord op de conclusie 
waarin eiser de technische werking bekritiseerde van het toestel waarmee de snelheid van 
zijn voertuig was gemeten, na te hebben vastgesteld dat de aldus gedane metingen geen 
bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen, alleen vermeldt ‘dat er evenwel 
reeds is beslist dat het apparaat Multanova 6F volkomen betrouwbaar was’; Overwegende 
dat de appelrechters aldus eisers verweer verworpen hebben door hun beslissing niet op 
hun eigen overtuiging te gronden maar enkel op een vroeger vonnis, waaraan zij aldus, in 
strijd met artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, het karakter van een algemene en als 
regel geldende beschikking verleend hebben; Dat het middel gegrond is.”3

Art. 6 betekent dus niet dat een rechter geen precedenten mag volgen. Hij mag 
dat echter alleen maar doen omdat hij die goedkeurt en zich daarbij aansluit, niet 
omdat hij dat zou moeten. Dat neemt niet weg dat rechtspraak een zéér gezagheb-
bende bron van recht is. “Vaste rechtspraak” is in de praktijk haast belangrijker dan 
de bij die rechtspraak geïnterpreteerde rechtsregel, omdat de rechtspraak de con-
crete draagwijdte van de regel determineert en de partijen voor de rechter staan, niet 
voor de wetgever... Ook dit wordt mogelijk gemaakt door de enorme discretionaire 
bevoegdheid van de rechter, op grond waarvan hij zelfs een “beleid” kan voeren, 
met waarden- en/of belangenafweging in functie waarvan voor de ene, dan wel voor 
de andere van de meerdere mogelijke beslissingen, m.i.v. interpretaties, gekozen 
wordt. 

1. Cass. 5 december 2000, RW 2001-2002, (1099) 1100.
2. Cass. 18 maart 2016, nr. C.15.0174.F.
3. Cass. 24 juni 1998, www.cass.be. Het bestreden vonnis was Politierechtbank te Nijvel, 17 oktober 1996, 
Verkeersrecht, nr. 97/111.
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In uitzonderlijke omstandigheden wordt niettemin aanvaard dat de rechter leemten in de 
wetgeving mag opvullen, wat afhangt van de betrokken leemte, om een grondwetsconforme 
lezing aan de wet te kunnen geven. Een voorbeeld: “Een arrest van de kamer van inbeschul-
digingstelling dat overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoe-
fent over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, is een 
voorbereidend arrest en valt niet onder de uitzonderingen van artikel 416, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering. Hieruit volgt dat tegen dit arrest maar eerst cassatieberoep zou openstaan 
na het eindarrest of eindvonnis, zodat het huidige cassatieberoep wegens voortijdigheid niet 
ontvankelijk zou zijn. Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 111/2008 van 31 juli 
2008 gezegd voor recht: ‘Artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering schendt 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het niet voorziet in een onmiddellijk cas-
satieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende controle, op 
basis van het vertrouwelijk dossier, van de regelmatigheid van de toepassing van de bijzon-
dere opsporingsmethoden observatie en infiltratie met toepassing van de artikelen 189ter of 
235ter van het Wetboek van Strafvordering’. Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat 
een wetsbepaling betreffende de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 
11 Grondwet worden geschonden, moet de strafrechter zo mogelijk deze leemte opvullen. 
Of de strafrechter een leemte in de wetsbepaling betreffende de strafvordering kan opvullen, 
hangt af van de leemte zelf. Indien de leemte van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat 
een volledig andere procesregeling wordt ingevoerd, dan kan de rechter zich daarvoor niet in 
de plaats van de wetgever stellen. Indien evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een 
einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat ze niet meer strijdig 
is met de artikelen 10 en 11 Grondwet, kan en moet de rechter dit doen. Artikel 416, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt uitzonderingen op de regel van het eerste lid welk in 
beginsel geen onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort. Het Grond-
wettelijk Hof oordeelt dat het strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet dat artikel 416, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het ar-
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van 
Strafvordering controle uitoefent over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie. Om hieraan te verhelpen volstaat het een onmiddellijk cassatieberoep 
toe te laten. Het cassatieberoep is derhalve ontvankelijk.”1

4. De rechter “beslecht” het geschil

a. Het gezag van het rechterlijk gewijsde

15. Wezenlijk voor de jurisdictionele rechtshandeling is het gezagshalve 
beëindigen van een rechtsgeschil. Montesquieu zegde: “Le repos des familles et 
de la société toute entière se fonde non seulement sur ce qui est juste, mais sur ce 

1. Cass. 14 oktober 2008, nr. P.08.1329.N.
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qui est fini”. Door het Grondwettelijk Hof wordt het beëindigen van het geschil 
afgeleid uit het rechtszekerheidsbeginsel.1 De rechter beslist dus definitief wie van 
de partijen het bij het rechte eind heeft en in hoeverre dat het geval is.

Dat is wat schuilgaat achter de notie “beslechten”, wat niet hetzelfde is als 
“oplossen”. Het eerste gebeurt met of tegen de zin van de partijen, het tweede be-
tekent dat er geen geschil meer is, en impliceert hun instemming, dus verzoening 
(cf. infra, hoofdstuk XII, E, dading, alternatieve geschillenoplossing, bemidde-
ling, verzoening enz...). Het is die welbegrepen draagwijdte van “beslechten” die 
het bijzonder gezag van een jurisdictionele rechtshandeling oplevert: het gezag 
van (het rechterlijk) gewijsde [l’autorité de la chose jugée].

“Het procesrecht is niet alleen middel tot verwezenlijking van het materiële recht, maar 
heeft een eigen doel dat samenhangt met de waarborgfunctie. Bij het proces gaat het om 
het overdragen van een geschil, ter definitieve beslissing, aan een derde onafhankelijke 
overheidsinstantie, die partijen aan zijn oordeel met betrekking tot de toepasselijkheid 
van een rechtsnorm op een concreet probleem kan binden, terwijl partijen hierbij hun 
eigen zienswijze naar voren kunnen brengen. Deze begripsomschrijving van een proces 
wijst reeds op twee eigen doelstellingen: aan elk proces moet een einde komen, en wat 
er uitkomt geldt als de “waarheid”. Op grond hiervan kan men in beginsel niet twee keer 
procederen over hetzelfde geschil (“ne bis in idem”; “kracht van gewijsde”). Om het waar-
heidsgehalte van een rechterlijke uitspraak enigszins te relativeren, bestaat er in beginsel 
steeds de mogelijkheid van hoger beroep. Een andere doelstelling die eigen is aan het 
proces, betreft de strikte wijze waarop de regels van procesrecht worden gehandhaafd; 
zou dit niet gebeuren, dan was men – ondanks de mooiste materiële normen – toch steeds 
overgeleverd aan de “willekeur” van de uiteindelijke rechtsbeslissers. Schending van de 
regels van procesrecht wordt dan ook als groot onrecht beleefd.”2

Elke (contentieuze) rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde, op voorwaarde dat zij 
niet (inhoudelijk) tegenstrijdig is: “Een vonnis dat, enerzijds, uitspraak doet over een eis door 
deze ontvankelijk te verklaren en dat, anderzijds, de rechtbank niet bevoegd verklaart om er 
kennis van te nemen, is aangetast door een tegenstrijdigheid die niet toelaat met zekerheid te 
bepalen welke betekenis aan die beslissing moet worden gegeven. Een dergelijke beslissing 
kan derhalve geen gezag van gewijsde hebben.” (Cass. 4 januari 2007, www.cass.be).

16. Elke (contentieuze) rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde, 
zelfs een beslissing in kort geding (cf. infra, hoofdstuk X), op voorwaarde dat 
zij niet (inhoudelijk) tegenstrijdig is. Een vonnis dat is aangetast door een tegen-
strijdigheid die niet toelaat met zekerheid te bepalen welke betekenis aan een 

1. GwH 13 november 2014, nr. 167/2014, overweging B.17.
2. A. Komen, “Algemene inleiding”, in Nederlands recht in kort bestek, Deventer, Kluwer, 1983, (1) 29.




