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HooFDSTUK I 

INLEIDING 

§ 1. V 66r de inwerkingtred.ing van bet Gerechtelijk Wetboek 

1. Oorspronkelijk werd veel belang gehecht aan de aan de vrederechter 
opgelegde taak de partijen tot verzoening te brengen(1). De vrede rechter 
was niet aileen gelast met die opdracht in het raam van de geschillen die tot 
zijn bevoegdheid behoorden, maar tevens moesten de inleidende vor
deringen voor de rechtbank van eerste aanleg worden voorafgegaan door 
een oproeping ter minnelijke schikking voor die magistraat (2). Onder titel 
I van boek II van het W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 48 tot 
58), met als opschrift ,De la conciliation", werd voorgeschreven dat 
geen 'inleidende hoofdvordering' tussen partijen die bekwaam zijn om een 
dading aan te gaan en betreffende zakendie voor dading vatbaar waren, 
door de rechtbanken van eerste aanleg zou worden ontvangen indien de 
verweerder niet vooraf ter minnelijke schikking voor de vrederechter werd 
opgeroepen of partijen niet vooraf voor die magistraat vrijwillig waren 
verschenen (3). De eiser werd slechts in een beperkt aantal gevallen van 
die verplichting vrijgesteld (art. 49). De bevoegdheid, de rechtspleging en 
de gevolgen van de oproeping ter minnelijke schikking wat betreft verja
ring en interest werden gedetailleerd behandeld (art. 50 tot 58). 

De artikelen 48 tot 58 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
werden opgeheven door de wet van 12 augustus 1911 omdat de verplich-

(1) V andaar trouwens de benaming , vrederechter". De wet van 6-27 maart 1791legde de nadruk op 
die taak door het vredegerecht ,bureau de paix" te betitelen. 
(2) De beide verzoeningsprocedures werden respectievelijk ,la petite conciliation" en ,la grande 
conciliation" genoemd (Sows, H. en PERROT, R., Droit judiciaire prive, I, nr. 572). 
(3) Artikel48 luidde als volgt: ,Aucune demande principale introductive d'instance entre parties 
capables de transiger et sur des objets qui peuvent etre Ia matiere d'une transaction, ne sera rec,;ue dans 
les tribunaux de premiere instance, que le d6fendeur n'ait ete prealablement appele en conciliation 
devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu". 
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ting tot voorafgaande oproeping ter minnelijke schikking niet het ver
hoopte resultaat - de vermindering van het aantal processen - had 
opgeleverd en verworden was tot een nodeloze formaliteit die de rechts
pleging ingewikkelder maakte, de kosten verhoogde ( 4) en de beslechting 
van de geschillen vertraagde(5). 
Onderwijl was opnieuw aandacht besteed bn de minnelijke schikking in 
de wet van 25 maart 1841. Krachtens artikel 13 van die wet kon de 
vrederechter - behoudens wanneer de aangelegenheid geen uitstel ge
doogde of de woonplaats van de verweerder buiten zijn gerechtelijk 
kanton of de kantons van dezelfde stad was gevestigd- de gerechtsdeur
waarders van zijn standplaats verbod opleggen een dagvaarding uit te 
brengen vooraleer hij de partijen zonder kosten had opgeroepen. 
Oak in de organieke wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden werd een 
verplichte voorafgaande paging tot minnelijke schikking opgelegd (art. 50 
tot 55). 
Tenslotte was in talrijke verspreide wetteksten met betrekking tot uiteen
lopende aangelegenheden hetzij de mogelijkheid van een facultatieve 
voorafgaande oproeping ter minnelijke schikking, hetzij een verplichte 
paging tot minnelijke schikking voorzien(6). 

§ 2. Na de inwerkingtreding van bet Gerechtelijk Wetboek 

2. De regel van artikel 13 van de wet van 25 maart 1841 werd in het 
Gerechtelijk Wetboek niet opgenomen(7). 
De facultatieve paging tot minnelijke schikking wordt in de hand gewerkt: 
voortaan kan een verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking worden 
gedaan aan ieder gerecht dat bevoegd is om in eerste aanleg van het geschil 
kennis te nemen (art. 731, eerste lid Ger.W.). 

(4) De verweerder moest bij deurwaardersexploot ter minnelijke schilling worden opgeroepen; 
kwamen partijen niet tot verzoening, dan moest hij opnieuw voor de rechtbank van eerste aanleg 
worden gedagvaard. 
(5) Om dezelfde redenen werden die artikelen in Frankrijk opgeheven door de wet van 9 februari 
1949: men zie daaromtrent SaLus, H. en PERROT, R., a.w., t.a.p. 
(6) Men zie een opsomming van die teksten in RouARD, P., Traite elementaire de droit judiciaire 
prive, I, Titre II, nr. 5, 6 en 8 tot 20. 
(7) De wet van 25 maart 1841 werd opgeheven door artikel 7, 1° van artikel2 van de wet van 10 
oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek. 
Als redenen voor het niet overnemen van die regel werden opgegeven: de verscheidenheid in de regels 
van de rechtspleging die uit de toepassing ervan zou voortvloeien alsmede de moeilijkheid die hij 
teweegbrengt wanneer de partijen niet beiden in de zetel van het gerecht wonen ( verslag Van 
Reepinghen, biz. 183), de misbruiken tot welke hij aanleiding zou kunnen geven (verslag Hermans, 
b1z. 122). 
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De verplichte poging tot minnelijke schikking wordt beperkt: zij kan, 
behoudens in de bij de wet bepaalde gevallen, niet door de rechter worden 
opgelegd (art. 731, tweede lid Ger.W.). 
De verplichte poging tot minnelijke schikking voor de arbeidsrechtbank 
wordt beperkt tot een aantal geschillen en wordt in de rechtspleging 
ingelast (art. 734 Ger.W.). 
De in andere verspreide wetteksten voorziene oproepingen ter minnelijke 
schikking werden grotendeels behouden(8). 

HOOFDSTUK II 

DE FACULTATIEVE POGING TOT MINNELIJKE SCHIKKING 

AFDELING I 

DE VOORSCHRIFTEN VAN DE ARTIKELEN 731 TOT 733 GER. W. 

§ 1. De voorwaarden om ter minnelijke schikking te kunnen oproepen 

1° De paging tot minnelijke schikking moet het instellen van de inleidende 
vordering voorafgaan (art. 731, eerste lid Ger. W.) 

3. Krachtens artikel 731 Ger. W. kan iedere 'inleidende hoofdvordering' 
- onder de bij die wettekst bepaalde voorwaarden - op verzoek van een 
partij of met beider instemming vooraf ter minnelijke schikking aan de 
bevoegde rechter worden voorgelegd. Betekent dit dat het facultatief 
verzoek om een zaak ter minnelijke schikking op te roepen moet worden 
gedaan na het instellen van de vordering maar v66r elk de bat, dan wel v66r 
het instellen van de vordering zelf(9)? 
Volgens een bepaalde rechtsleer zou het verzoek slechts na het instellen 
van de vordering kunnen worden gedaan(10). Als argumenten tot staving 
van dit stand punt worden onder andere aangevoerd: de facultatieve po
ging tot minnelijke schikking wordt gerangschikt onder Titel II, Behan
deling en berechting van de vordering; artikel 734 Ger. W. ( dat bepaalt dat 
de verplichte poging tot minnelijke schikking voor de arbeidsrechtbank 
moet geschieden v66r elk debat) volgt onder hetzelfde hoofdstuk op de 

(8) Men zie daaromtrent verder, nr. 18 tot 20, 22 tot 28, 32, 36 en 37. 

(9) Men zie daaromtrent HEURTERRE, P., met medewerking van BOONEN, H. en ERDMAN, F., 
Modellen voor de rechtspractijk, I, noot 4 onder model nr. 69. 
(10) VEROUGSTRAETE, W., Gerechtelijk Wetboek. Art. 731 tot 733. Minnelijke schikking.- V66r of 
nd de dagvaarding?, R. W., 1969-1970, 303-304; - VEROUGSTRAETE, W., Le pniliminaire de 
conciliation.- Quelques devinettes posees auxjuristes, J.T., 1970, 129-130;- CAMBIER, C.,Droit 
judiciaire civil, I, biz. 176-177 en noten 76 en 80. 
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artikelen 731 tot 733 Ger. W. ; zo de facultatieve paging tot minnelijke 
schikking v66r het instellen van de vordering zou moeten geschieden, dan 
zouden voor bepaalde zaken die tot de bevoegdheid van de arbeids
rechtbank behoren, twee pogingen tot minnelijke schikking- een facul
tatieve en een verplichte - mogelijk zijn. 
Dit standpunt wordt terecht bestreden(11). Inderdaad, de bedoeling van 
de facultatieve paging tot minnelijke schikking is precies een geding en 
gerechtskosten te vermijden(12), zodat zij noodzakelijkerwijs het geding 
moet voorafgaan. Bovendien bepaalt artikel 732 Ger.W. dat de partijen 
worden opgeroepen om binnen de gewone termijn van dagvaarding te 
verschijnen, hetgeen moeilijk te verenigen is met de naleving van een 
reeds lopende termijn van dagvaarding. Het is duidelijk dat de in artikel 
734 Ger. W. bedoelde verplichte paging tot minnelijke schikking in de 
rechtspleging werd ingelast in afwijking met de facultatieve paging die 
v66r aanvang van de rechtspleging moet geschieden(13). Tenslotte 
moeten de woorden 'vooraf' en 'inleidende hoofdvordering' in het eerste 
lid van artikel 731 Ger. W. met elkander in verband worden gebracht, 
waaruit volgt dat de facultatieve paging tot minnelijke schikking het 
instellen van de vordering moet voorafgaan. 
AI met al blijft dat de rangschikking van de artikelen 731 tot 733 Ger. W. 
onder Titel II niet zeer gelukking is. Beter ware geweest die artikelen 
onmiddellijk onder de Eerste Titel, Instelling van de vordering, te 
groeperen. 

4. D.e term 'inleidende hoofdvordering' werd kennelijk ingegeven door 
de tekst van het oorspronkelijke artikel 48 van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering (14). Het zou voldoende zijn geweest indien de 
wetgever de term 'inleidende vordering' - dit is de vordering die het 
rechtsgeding opent (art. 12, tweede lid Ger.W.)- zou hebben gebruikt, 
vermits dergelijke vordering in tegenstelling staat tot alle tussenvorderin
gen en een 'hoofdvordering' slechts in tegenstelling staat met de 'tegen
vordering' (15), die een bijzondere vorm van de 'tussenvordering' is; 
daarbij komt dat in de praktijk de termen 'hoofdvordering' en 'inleidende 
vordering' meestal in dezelfde betekenis naast elkaar worden ge
bruikt(16). 

(II) RouARD, P., Le prtiliminaire de conciliation dans le Code judiciaire, nr. 2 E, J.T., 1970, 
720-721;- ROUARD, P., Traite, l, Titre II, nr. 45 tot 62. 
(12) Vgl. KRINGS, E., T. Vred., 1969, 325. 
(13) Verslag Van Reepinghen, biz. 183. 
(14) Zie boven, noot 3. 
(15) Verslag Van Reepinghen, biz. 19 onderaan. 
(16) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 3 onder model nr. 27 en noot 1 onder model nr. 69. 
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Een voorafgaande oproeping ter minnelijke schikking is dus uitgesloten in 
aile tussenvorderingen (derhalve ook in de tegenvordering en in de tus
senkomst). 

2° Het ter minnelijke schikking voorgelegde geschil moet zaken betreffen 
die voor dading vatbaar zi}n (art. 731, eerste lid Ger. W.) 

5. Die voorwaarde werd eveneens gesteld in het oorspronkelijke artikel 
48 van het W etboek van B urgerlijke Rechtsvordering (17). 

Volgens artikel2044, eerste lid B.W. is de dading een contract waarbij 
partijen een gerezen geschil beeindigen of een toekomstig geschil voor
komen; die tekst is echter niet volledig: om van dading te kunnen spreken 
is tevens vereist dat partijen wederzijds concessies do en ( 18). 
Daaruit volgt dat, wanneer een schikking tot stand komt, het proces-ver
baal van verschijning ter minnelijke schikking een dading hm, maar 
geenszins noodzakelijkerwijs moet, inhouden; zijn geen concessies door 
beide partijen gedaan, dan is de schikking geen dading(19). 
Om te weten of het geschil zaken betreft die voor dading vatbaar zijn, 
moeten uiteraard de principes van het gemeen recht worden toege
past(20). 

3° De partijen moeten bekwaan zijn om een dading aan te gaan (art. 731, -
eerste lid Ger. W.) 

6. Ook die voorwaarde wordt teruggevonden in het oorspronkelijke ar
tikel 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering(21). 

De partijen moeten derhalve kunnen beschikken over de voorwerpen die 
in de beoogde schikking zijn begrepen (art. 2045, eerste lid B.W.)(22). 
Die voorwaarde is te absoluut; immers, wanneer een schikking tot stand 
komt, betekent zulks niet dat zij noodzakelijkerwijs een dading is (23). 

(17) Zie hoven, noot 3. 
(18) DePageenDekkers, V, tweedeuitgave i975, nr. 48i, 482en483, 3o;- CAMBIER, C.,a.w., I, 
~-1~. . 
Omtrent de dading zie men o.a. DE GAVRE, J., Le contrat de transaction en droit civil et en droit 
judiciaire prive; GHEYSEN, G., Tw. Dading in A.P.R.; CAMBIER, C., a.w., I, biz. 151-i72. 
(19) CAMBIER, C., a.w., I, biz. 16i en noot 72 op biz. 174. 

(20) Menzie daaromtrent o.a. DE GAVRE, J., a.w., I, nr. 199 tot285 en GHEYSEN, G., a.w., nr. 139 
tot 179. 
(2i) Zie hoven, noot 3. 

(22) Betreffende de bekwaamheid en de macht om een dading aan te gaan van rechtsbekwame 
natuuriijke personen die moeten handeien met bijstand of die handeien in een bepaaide hoedanigheid 
of ais vertegenwoordigers van handelingsonbekwame personen, van pubiiekrechtelijke rechtsperso
nenen vanopenbare instellingenziemeno.a. DEGAVRE, J.,a.w., I, nr. 99tot i59, 184tot 188 en i94 
tot 196; GHEYSEN, G., a.w., nr. 84 tot97 en 103 tot 121; RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 83 tot 90 
en 94 tot 106. 
(23) Zie hoven, nr. 5. Vgl. RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 80, V en 82. 
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4° Het verzoek tot minnelijke schikking moet worden voorgelegd aan de 
rechter die bevoegd is om in eerste aanleg van de vordering kennis te 
nemen (art. 731, eerste lid Ger. W.) 

7. Ret verzoek kan derhalve worden voorgelegd aan de rechtbank van 
eerste aanleg, aan de arbeidsrechtbank, aan de rechtbank van koophandel 
en aan de vrederechter, naargelang van hun respectieve bevoegdheid, en is 
uitgesloten in hoger beroep. 

Indien de wederpartij zou aanvoeren dat de rechter niet vermag kennis te 
nemen van het verzoek, kan die aanvoering echter niet worden beschouwd 
als een exceptie van onbevoegdheid. Immers, bevoegdheid is de macht 
van de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is 
gebracht (art. 8 Ger.W.) en het geschil wordt door het verzoek niet in 
rechte aanhangig gemaakt doch gaat integendeel de (inleidende) vordering 
vooraf. De bepalingen met be trekking tot de excepties van onbevoegdheid 
(art. 854 e.v. Ger.W.) en die met betrekkingtot deregelingvan geschillen 
van bevoegdheid (art. 639 e.v. Ger.W.) zijn dus niet van toepassing(24). 

Er zal in dat geval in het proces-verbaal van verschijning ter minnelijke 
schikking worden aangetekend dat geen minnelijke schikking kon worden 
bereikt (25) . 

§ 2. De verzoeningsprocedure 

1° Het verzoek kan schriftelijk of mondeling worden gedaan (art. 732 
Ger.W.) 

8. Ret verzoek kan schriftelijk of mondeling worden gedaan door de 
partij zelf, door haar advocaat of, indien het aan de vrederechter, de 
rechtbank van koophandel of de arbeidsrechtbank is gericht, door de door 
artikel 728, tweede en derde lid Ger. W. genoemde gevolmachtigden (26). 

Wordt het verzoek schriftelijk gedaan, dan is de rechtspleging op eenzij
dig verzoekschrift (art. 1025 e.v. Ger.W.) uiteraard niet van toepas-

(24) Vgl., in dezelfde zin, FETIWEIS, A., Bevoegdheid, dl. ll van het Handboek van Gerechtelijk 
Recht, nr. 40;- anders: CAMBIER, C., a.w., I, noot 80 op biz. 177, die echteruitgaatvan de- o.i. 
verkeerde - onderstelling dat de poging tot minnelijke schikking slechts nil de dagvaarding 
p1aatsgrijpt: zie boven, nr. 3. 
(25) Vgl., in dezelfde zin, onder het ste1sel van de oorspronkelijke artikelen48 e.v. van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, BELTJENS, G., Encyclopedie du droit civil beige, Quatrieme partie, 
Code de procedure civile, I, art. 50, nr. 11, biz. 383. 
(26) HEURTERRE, P., a. w., I, noot 9 onder model nr. 69. 
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sing (27), zodat het volstaat dat het verzoekschrift in een exemplaar zou 
worden neergelegd (28). 
Wordt het verzoek mondeling gedaan, dan volstaat het dat de griffier de 
identiteit en de woonplaats van de partijen en het onderwerp van het 
geschil optekent; de wet legt hem immers niet op proces-verbaal van het 
verzoek op te maken (29). 
Het verzoek moet op de rol noch op het register van de verzoekscbriften 
worden ingeschreven, vermits de zaak niet in rechte wordt aanhangig 
gemaakt; daaruit volgt dat geen rolrecht moet worden betaald (30). 

2° De rechter bepaalt dag en uur van de verschijning van partijen (art. 
732 Ger.W.) 

9. Voor de rechtbank van eerste aanleg kan het verzoek ter minnelijke 
schikking worden voorgelegd aan kamers met drie recbters of met een 
rechter of aan de voorzitter van de rechtbank. Voor de arbeidsrecbtbank en 
de recbtbank van koophandel moet het verzoek worden voorgelegd aan 
regelmatig samengestelde kamers (art. 81, tweede lid en 84, tweede lid 
Ger. W.). Voor de arbeidsrechtbank moet daarbij rekening worden ge
houden met artikel 81 , derde tot achtste lid Ger. W. , wat de samenstelling 
van de kamer aangaat (31). 
Wanneer bet bijzonder reglement (32) van een rechtbank van eerste aanleg 
de voorzitter van de rechtbank of een bepaalde kamer aanduidt om kennis 
te nemen van de verzoeken ter minnelijke schikking, bepaalt de voorzitter 
van de recbtbank, respectievelijk de voorzitter van de aangeduide kamer, 
de dag van de verschijning(33). Wanneer bet bijzonder reglement van de 
rechtbank van koopbandel een bepaalde kamer aanwijst om kennis te 
nemen van de verzoeken ter minnelijke schikking, bepaalt de voorzitter 

(27) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 7 onder model nr. 69, met verwijzingen. 

(28) Wanneer het schriftelijk verzoek uitgaat van een handelaar of een ambachtsman, lijkt ons de 
vermelding in het verzoekschrift van de inschrijving in het handelsregister, respectievelijk in het 
ambachtsregister, vereist (HEURTERRE, P., a.w., I, noot 8 onder model nr. 69). 
(29) Vgl. artikel 1253bis Ger.W., volgens welke wetsbepaling de griffier proces-verbaal moet 
opmaken van het door de eiser voor de vrederechter mondeling gedane verzoek. 
(30) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 10 onder model nr. 69. 
(31) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 1 onder model nr. 70; -ROUARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 153. 
(32) Krachtens artikel 88, § 1 Ger.W. wordt het bijzonder reglement voor elke rechtbank door de 
Koning vastgesteld. 
(33) Onder de bijzondere reglementen voor de rechtbanken van eerste aanleg bevatten slechts 2 
reglementen bepalingen met betrekking tot de rninnelijke schikking, met name dat voor de rechtbank 
van eerste aanleg teGent (K.B. van 30 oktober 1970, art. 8) en datvoorderechtbank van eerste aanleg 
te Hoei (K.B. van 21 oktober 1970, art. 4 en 9). 
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van die kamer de dag van de verschijning(34). Houdt het bijzonder 
reglement van voornoemde rechtbanken desbetreffend geen bepaling in, 
dan duidt de voorzitter van die rechtbanken de kamer aan die kennis moet 
nemen van het verzoek ter minnelijke schikking en stelt hij aldus de dag 
van de verschijning vast. In dit gevallijkt het wenselijk dat de poging tot 
mim1elijke schikking zou worden behandeld door de kamer die volgens 
het bijzonder reglement, ingeval van instelling van de vordering, het 
geschil zou moeten behandelen. Wat de arbeidsrechtbank aangaat(35), 
moet de voorzitter van die rechtbank, naargelang van het onderwerp van 
het geschil, de krachtens artikel 81 Ger. W. samengestelde kamer aan
duiden; aldus stelt hij de dag van de verschijning vast (36). 

3° De partijen worden bij gewone brief van de grif.fier opgeroepen, met 
inachtneming van de gewone termijn van dagvaarding (art. 732 
Ger.W.) 

10. Opdat de tegenpartij volledig zou zijn ingelicht, is het wenselijk dat 
het onderwerp van het geschil in de oproeping zou worden vermeld; 
eventueel kan een afschrift van het ingediende schriftelijk verzoek bij de 
oproeping worden gevoegd(37). 

4° Van het verschijnen tot minnelijke schikking wordt proces-verbaal 
opgemaakt (art. 733 Ger.W.) 

11. De partijen verschijnen in persoon of bij advocaat; voor de vrede
rechter, de rechtbank van koophandel of de arbeidsrechtbank kunnen zij 
zich laten vertegenwoordigen door de door artikel 728, tweede en derde 
lid Ger.W. genoemde gevolmachtigden(38). 
Vermits het geschil door het verzoek ter minnelijke schikking niet in 
rechte aanhangig wordt gemaakt, is de verschijning op een openbare 

(34) Onder de bijzondere reglementen voor de rechtbanken van koophandel bevatten slechts 3 
reglementen bepalingen met betrekking tot de minnelijke schikking, met name dat voor de rechtbank 
van koophandel te Brussel (K.B. van 22 oktober 1970, art. 2), dat voor de rechtbank van koophandel 
te Leuven (K.B. van 4 november 1970, art. 3) en dat voor de rechtbank van koophande1 te Verviers 
(K.B. van 29 oktober 1970, art. 2). 
(35) Onder de bijzondere reglementen voor de arbeidsrechtbanken bevatten slechts 2 reglementen 
bepalingen met betrekking tot de minnelijke schikking, met name dat voor de arbeidsrechtbank te 
Leuven (K.B. van 21 september 1972, art. 2) en dat voor de arbeidsrechtbank te Verviers (K.B. van 30 
oktober 1970, art. 3). 
(36) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 1 onder model nr. 70;-ROUARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 153. 

(37) HEURTERRE, P., a. w., I, noot 2 onder model nr. 71. 
(38) Zie boven, nr. 8. 
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terechtzitting niet vereist; partijen zullen dan ook meestal in raadkamer 
verschijnen (39). 

Om dezelfde redenen moet het openbaar ministerie niet worden gehoord, 
zelfs niet wanneer het verzoek ter minnelijke schikking aan een alleen
sprekende rechter van de rechtbank van eerste aanleg (zie art. 765, eerste 
lid Ger.W.) wordt voorgelegd(40). 

12. In de Kamer werd opgemerkt dat geen afzonderlijk proces-verbaal 
voor elke zaak zou moeten worden opgemaakt; wanneer geen minnelijke 
schikking kan worden bereikt, zou de vermelding daarvan op het zit
tingsblad volstaan ( 41). Die opvatting kan niet worden bijgetreden: voor
eerst wordt zij tegengesproken door de letter van artikel 733 Ger. W., dat 
in het algemeen het opmaken van een proces-verbaal van de verschijning 
voorschrijft, onverschillig of al dan niet een schikking wordt bereikt, 
vervolgens wordt het verzoek ter minnelijke schikking niet op een rol 
ingeschreven terwijl artikel 783, tweede lid, 3° Ger. W. uitdrukkelijk 
bepaalt dat de op de algemene rol ingeschreven zaken op het zittingsblad 
worden vermeld, tenslotte zal de poging tot minnelijke schikking meestal 
in raadkamer worden behandeld en zulks eventueel op andere dagen dan 
die van de terechtzittingen zodat geen zittingsblad kan worden opgesteld. 
Daarom is het ons inziens nodig dat voor iedere ter minnelijke schikking 
opgeroepen zaak een proces-verbaal wordt opgemaakt, zelfs bij gebreke 
van verschijning van een of van beide partijen(42). 

5° Komt een minnelijke schikking tot stand, dan worden de bewoordingen 
ervan opgetekend in het proces-verbaal, dat wordt voorzien van het 
formulier van tenuitvoerlegging (art. 733 Ger. W.) 

13. De schikking k~m maar moet niet noodzakelijkerwijs een dading 
zijn ( 43). Is het een dading en is een partij niet in persoon doch bij advocaat 
verschenen of werd zij door een gevolmachtigde vertegenwoordigd, dan 
moet rekening worden gehouden met de door het tweede lid van artikel 
1988 B. W. voorgeschreven uitdrukkelijke lastgeving. 

(39) HEURTERRE, P., a.w., I, noot2 onder model nr. 70;-vgl. R.P.D.B., II, Tw. Conciliation, nr. 
32. 
(40) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 5 onder model nr. 72. 
(41) Verslag Hermans, biz. 122-123. 
(42) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 1 onder model nr. 72;- anders: RouARD, P., Traite, I, Titre II, 
nr. 158. 
(43) Zie boven, nr. 5. 
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Die uitdrukkelijke lastgeving is voor de advocaat vereist om namens zijn 
klient een dading te kunnen afsluiten(44). Hij moet derhalve houder zijn 
van een bijzondere schriftelijke volmacht, destemeer omdat de rechter het 
bestaan van een uitdrukkelijke lastgeving moet nagaan(45). Die bijzon
dere schriftelijke volmacht is uiteraard eveneens vereist voor de door 
artikel 728, tweede en derde lid Ger. W. toegelaten gevolmachtigden ( 46) ; 
een algemene schriftelijke volmacht volstaat aldus niet ( 4 7). Daarbij moet 
de wet op het taalgebruik in gerechtszaken worden nageleefd (art. 9 van de 
wet van 15 juni 1935): een gevolmachtigde die een volmacht overlegt 
gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging, wordt geacht niet 
te verschijnen (48). 

14. De bewoordingen van de schikking moeten precies en volledig wor
den opgetekend. Immers, de uitgifte van het proces-verbaal zal worden 
voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging zodat, in voorkomend 
geval, het proces-verbaal, zoals een vonnis, door een gerechtsdeurwaar
der ten uitvoer kan worden gelegd ( 49). 
Hoewel niet voorgeschreven door artikel 773 Ger. W. is het geraadzaam 
het proces-verbaal waarin een minnelijke schikking wordt opgetekend, 
door partijen te laten ondertekenen om alle eventuele latere betwistingen 
te vermijden(50). 

15. V ermits het geschil door het verzoek ter minnelijke schikking niet in 
rechte aanhanging wordt gemaakt (51), kan een proces-verbaal waarin een 

(44) Cass., 3 oktober 1940, Pas., 1940, I, 239;- Rb. Luik, 30 april1928, J. Liege, 1928, 189;
Hrb. Brussel, 20 oktober 1930, Jur.comm.Brwc., 1932, 354; - Brussel, 12 april 1932, 
Jur.comm.Brwc., 1932, 354; Pas., 1933, Il, 24;- W.R.Ber. Brussel, 27 april1933, Jur.Louage 
d'Ouvr., 1935, 19;-Rb. Hasselt, 7 januari 1948,R.W., 1948-1949, 638;-Gent, 3 december 
1948,R.W., 1948-1949, 1299; -Rb. Luik, 1 juni 1965,J.Liege, 1965-1966, 148 ennootM.H.;
Brussel, 24maart 197l,Pas., 197l,Il, 199;-Brussel, 18 december 1973,Pas., 1974, II, 60;-DE 
GAVRE, J., a.w., I, nr. 174;- GHEYSEN, G., a.w., nr. 134;- De Page en Dekkers, V, tweede 
uitgave 1975, nr. 494; -R.P.D.B., XIV, Tw. Transaction, nr. 27;- RouARD, P., Traite, I, Titre 
Il, nr. 176M 
(45) Artike1440, tweede lid Ger.W.;- Cass., 3 oktober 1940, t.a.p.;- Brussel, 12 apri11932, 
t.a.p.;- Rb. Luik, 1 jnni 1965, t.a.p.;- DE GAVRE, J., a.w., I, t.a.p. 
(46) DE GAVRE, J., a.w., I, t.a.p.;- GHEYSEN, G., a.w., nr. 130; -ROUARD, P.,Le preliminaire 
de conciliation dans le Code judiciaire, nr. 5 B, a.w., 724. 
(47) Vred. Kortrijk, 6 oktober 1953, R. W., 1953-1954, 590; T.Vred., 1954, 69;- DEGAVRE, J., 
a.w., I, t.a.p.;- GHEYSEN, G., a.w., nr. 132. 
(48) LINDEMANS, L., Tw. Taalgebruikingerechtszaken inA.P.R., nr. 166;-HEURTERRE, P.,a.w., 
I, noot 4 onder model nr. 72 en noot 5 onder model nr. 59. 
(49) Krachtens artikel 1386 Ger.W. kunnen vonnissen en akten ten uitvoer worden gelegd op 
overlegging van de uitgifte, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging. 
(50) LURQillN, P., Le Code Judiciaire en vigueur au premier janvier 1969 et la procedure devant le 
juge de paix, nr. 31, Rec.jur.Niv., 1969, 33;- vgl. RoUARD, P., Traite, I, Titre Il, nr. 172. 
(51) Cass., 22 december 1961 (gronden van dit arrest),Bull. en Pas., 1962, I, 501 ;R.C.J.B., 1962, 
315, met conclusie van procureur-generaal R. Hayoit de Terrnicourt en nootL. Remouchamps,L' effet 
interruptif de fa demande de convocation en conciliation devant le conseil de prud' hommes. 
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minnelijke schikking wordt opgetekend, niet als een akkoordvonnis in de 
zin van artikel 1043, eerste lid Ger. W. worden aangemerkt: het is een 
gerechtelijke akte, geen vonnis. Daaruit volgt dat het proces-verbaal aan 
geen registratierecht is onderworpen, tenzij het een overdracht of een 
aanwijzing van een in Belgie gelegen onroerend goed of de doorhaling van 
een in Belgie genomen hypothecaire inschrijving inhoudt(52). 

6° Tegen het proces-verbaal van minnelijke schikking staan geen rechts-
middelen open 

16. Volgens een bepaalde rechtsleer zou, bij toepassing van het tweede 
lid van artikel 1043 Ger. W., een rechtsmiddel voor partijen openstaan, 
wanneer de overeenkomst niet wettelijk tot stand is gekomen; de partijen 
zouden eveneens beroep kunnen do en op de artikelen 7 43 tot 801 Ger. W. 
met betrekking tot de wijzen van uitlegging en van verbetering van een 
vonnis; voor derden tenslotte zou het derdenverzet openstaan(53). 

Dit standpunt kan niet worden bijgetreden. Ret proces-verbaal van min
nelijke schikking is immers geen akkoordvonnis (54), zodat rechtsmidde
len uiteraard niet kunnen worden aangewend(55). Om dezelfde reden 
kunnen partijen evenmin beroep doen op de door de artikelen 793 tot 801 
Ger.W. bepaalde regels met betrekking tot de wijzen van uitlegging en 
van verbetering van een vonnis. Daaruit volgt dat door de partijen tegen de 
in het proces-verbaal opgetekende minnelijke schikking alleen kan wor
den opgekomen door een inleidende rechtsvordering en zulks - wanneer 
die schikking een darling is - in de gevallen en onder de voorwaarden 
bepaald bij de artikelen 2053 tot 2058 B.W. Daaruit volgt eveneens dat 
derden de minnelijke schikking aileen, bij toepassing van artikel1167 
B. W. , kunnen bestrijden door een inleidende rechtsvordering (56). 

(52) Artikel19, 2° W.V.Reg.; _:_ vgl. de artikelen 19, 1°, 146 en 149 W.v.Reg.;- verslag De 
Baeck, biz. 127;- WERDEFROY, F., A.P.R., Tw. Registratierechten, nr. 1196. 
(53) RouARD, P., Le prtiliminaire de conciliation dans le Codejudiciaire, nr. 7, a.w., 725-726;
ROUARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 202. 
(54) Zie hoven, nr. 15. 

(55) Het proces-verbaal van minnelijke schikking dat het gevolg is van een facultatieve poging v66r 
het instellen van de vordering mag niet worden verward met het akkoordvonnis dat het gevolg kan zijn 
van de door het eerste lid van artikel 734 Ger. W. voorgeschreven verplichte poging tot minnelijke 
schikking na het instellen van een vordering: zie daaromtrent verder, nr. 33. 
(56) HEURTERRE, P., a.w., I, noot 9 onder model nr. 72;- Gurr, E. en STRANART-THILLY, A.-M., 
Examen de jurisprudence (1965 a 1970), Droitjudiciaire prive, nr. 97,R.C.J.B., 1974, 571-572;
vgl. LE PAIGE, A., Rechtsmiddelen, d!. IV van hetHandboek van Gerechtelijk Recht, nr. 15bis. 
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§ 3. De gevolgen van de oproeping ter minnelijke schikking 

17. Het verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking heeft - be
houdens wanneer de beoogde schikking wordt bereikt - geen rechts
gevolgen. 
De oproeping ter minnelijke schikking stuit de verjaring niet(57). Zij kan 
niet worden beschouwd als een aanmaning tot betaling die de moratoire 
interest doet lopen(58). Evenmin schort het verzoek het recht op rechts
vervolging op, zodat reeds v66r het verschijnen ter minnelijke schikking 
kan worden gedagvaard(59). 

AFDELJNG ll 

DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 30 HANDELSHUURWET 

18. Krach tens het eerste lid van artikel30 van de wet van 30 april1951 op 
de handelshuurovereenkomsten kan de eiser, alvorens een vordering op 
grond van die wet in te stellen, de toekomstige verweerder tot minnelijke 
schikking doen oproepen. 
Het verzoek moet bij een door de eiser, door zijn advocaat of door zijn 
bijzonder gevolmachtigde ondertekend verzoekschrift worden g~daan 
(art. 30, eerste lid Handelshuurwet) (60); de griffier geeft een ontvangst
bewijs van het verzoekschrift (art. 30, tweede lid Handelshuurwet). 
Binnen acht dagen na het indienen van het verzoekschrift roept de rechter 
de partijen op (art. 30, tweede lid Handelshuurwet). In de praktijk zal de 
vrederechter dag en uur van de verschijning bepalen en zullen de partijen 
bij gewone brief van de griffier worden opgeroepen(61). 

(57) Rb. Brussel, 18januari 1946,J.T., 1946,617 ;-Arbh. Brussel, 10april1974,J.T., 1974, 479; 
-R.P.D.B., II, a.Tw., nr. 37. Artikel2244 B.W. is immers nietvan toepassing op de oproeping ter 
minnelijke schikking (Cass., 22 december 1961, gecit. onder noot 51) en artikel 2245 B.W., dat 
luidde: , ,La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa 
date, lorsqu'elle est sui vie d'une assignation en justice donnee dans les delais de droit", werd 
stilzwijgend opgeheven door de wet van 12 augustus 1911 (zie boven, nr. 1) en vervolgens uitdrukke
lijk opgeheven door artikel 29 van de wet van 15 december 1949 tot verbetering van de verouderde 
termen van de Franse tekst van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling, in die tekst, van sommige 
stilzwijgende opheffingen (zie daaromtrent De Page en Dekkers, Vll, tweede uitgave 1957, nr. 117 4). 
(58) R.P.D.B., II, a.Tw., nr. 39; - zie ook verder, nr. 19 en noot 68. 
(59) Rb. Luik, 12 oktober 1978, J.Liege, 1978-1979, 109. 
Menzie eveneens de rechtspraak aangehaald doorGurr, E. en STRANART-TmLLY, A.-M., a. w., nr. 70 
in fine, R.C.J.B., 1974, 103. 
(60) Menzie daaromtrent LAHAYE, M. en V ANKERCKHOVE, J., Le louage de Chases, Les baux 
commerciaux in Les Novelles, VI, volume II, nr. 1966. 
(61) Vgl. LAHAYE, M. en VANKERCKHOVE, J., a.w., t.a.p. 
In artikel30, tweede lid Handelshuurwet wordt immers niet bepaald op welke wijze de partijen moeten 
worden opgeroepen, zodat artikel 732 Ger.W. moet worden toegepast (art. 2 Ger.W.). Het is 
wenselijk dat een afschrift van het ingediende verzoekschrift bij de oproeping zou worden gevoegd 
(zie boven, nr. 10). 

206 



De partijen verschijnen in persoon of bij advocaat; zij kunnen zich ook 
laten vertegenwoordigen door de door artikel 728, tweede lid Ger.W. 
genoemde gevolmachtigden (62). 

Komt een minnelijke schikking tot stand, dan worden de bewoordingen 
ervan opgetekend in een proces-verbaal ,en de uitgifte geschiedt in 
executoriale vorm" (art. 30, derde lid Handelshuurwet): de uitgifte zal 
dus worden voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging zodat, in 
voorkomend geval, het proces-verbaal door een gerechtsdeurwaarder ten 
uitvoer kan worden gelegd(63). 

Is de schikking een dading en is een partij niet in persoon verschenen, dan 
moet haar advocaat of haar gevolmachtigde houder zijn van een bijzon
dere schriftelijke volmacht ( 64). 

Hoewel niet voorgeschreven, is het geraadzaam het proces-verbaal door 
de partijen te laten ondertekenen ( 65). 

Tegen het proces-verbaal staat geen hager beroep open(66). 

Komt geen minnelijke schikking tot stand, dan wordt eveneens een pro
ces-verbaal opgemaakt waarbij zulks wordt vastgesteld (art. 30, vierde lid 
Handelshuurwet). 

19. Het verzoekschrift heeft dezelfde gevolgen, wat de door de wet 
gestelde termijnen betreft, als de dagvaarding, op voorwaarde echter dat 
deze wordt uitgebracht binnen dertig dagen na de dagtekening van het 
proces-verbaal waarbij wordt vastgesteld dat geen minnelijke schikking is 
tot stand gekomen (art. 30, vijfde lid Handelshuurwet). 

Het verzoekschrift heeft derhalve slechts schorsende kracht wat betreft de 
door de Handelshuurwet voor het instellen van een vordering opgelegde 

(62) In artikel 30, eerste lid Handelshuurwet wordt niet gezegd welke gevolrnachtigden worden 
toegelaten, zodat de partijen zich slechts kunnen Iaten vertegenwoordigen door de door het tweede lid 
van artikel 728 Ger. W. genoemde gevolmachtigden (art. 2 Ger. W. ; - anders: ROUARD, P., Traite, I, 
Titre II, nr. 174, A). 
(63) LAHAYE, M. en VANKERCKHOvE, J., a.w., t.a.p.;- zie boven, nr. 14. 

(64) Zie hoven, nr. 13. 

(65) LAHAYE, M. en VANKERCKHOvE, J., a.w., t.a.p.;- zie boven, nr. 14. 

(66) Rb. Brussel, 18februari 1949,T.Vred., 1949, 79;-LAHAYE, M. en VANCKERKHOvE, J.,a.w., 
t.a.p. 
Ook wanneer de overeenkomst niet wettelijk tot stand zou zijn gekomen is hoger beroep uitgesloten 
(zie boven, nr. 16). 
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termijnen en ontslaat de partijen niet van de naleving van de door die wet 
opgelegde formaliteiten binnen de voorgeschreven termijnen(67). Even
min doet het verzoekschrift de moratoire interest lopen(68). 

AFDELING ill 

DE VOORSCHRIFTEN VAN DE ARTIKELEN 108 EN 109 VAN DE WET VAN 5 JUNI 1928, 
HOUDENDE REGELING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS 

SCHEEPSDIENST 

20. Krachtens artikel 108 van die wet worden de geschillen betreffende 
de arbeid op zeeschepen - behoudens wat betreft de betwistingen tussen 
reders en kapiteins van koopvaardijschepen en tussen reders van vissers
schepen en vissers - , , beslecht bij wege van minnelijke schikking, zoals 
gezegd wordt in de artikelen 109 tot 115 of, bij gebreke aan minnelijke 
schikking, bij een vonnis gewezen overeenkomstig de regels van be
voegdheid en rechtspleging gesteld in het Gerechtelijk Wetboek" (69). 
Artikel 109 van die wet bepaalt dat die geschillen worden beslecht bij 
wijze van verzoening, in Belgie, door de waterschout van de haven waar 
het schip zich bevindt, in het buitenland, door de consul van Belgie in de 
haven waar het schip zich bevindt of in de eerste haven welke het aandoet. 
Oorspronkelijk bepaalde artikel 110 van die wet dat de verschijning ter 
minnelijke schikking voor , ,de waterschout of consul'' verplicht was. De 
woorden , , waterschout of'' werden geschrapt door de wet van 10 oktober 
1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek; door die laatste wet werden 
dezelfde woorden in de tekst van de artikelen 111 tot 113 van de wet van 5 
juni 1928- wetsbepalingen waarin de verzoeningsprocedure wordt be
schreven- geschrapt(70). 
Daaruit volgt, vooreerst, dat de paging tot minnelijke schikking voor de 
waterschout in Belgie slechts facultatief is, vervolgens, dat de door de 
artikelen 111 tot 115 bepaalde verzoeningsprocedure slechts geldt voor de 
verplichte paging tot verzoening voor de consul van Belgie in het buiten
land(71). 

(67) LAHAYE, M. en VANKERCKHOVE, J.,a.w., nr. 1967;-ROUARD, P., Traite,l, Titrell,nr. 189. 
Ten onrechte werd derhalve beslist dat de huurder aan wie het aanbod van een derde ter kennis werd 
gebracht, overeenkomstig het tweede lid van artikel21 van de Handelshuurwet zou hebben gehandeld 
door, i. p. v. bij ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot binnen de door die wetsbepa
ling voorgeschreven termijn van dertig dagen een gelijk aanbod te doen, binnen die termijn een 
verzoekschrift ter rninnelijke schikking in te dienen (Vred. Luik, 18 december 1965, I .Liege, 
1964-1965, 214) en dat die termijn zou worden gestuit door dergelijk verzoekschrift en de huurder 
vanaf het proces-verbaal over een nieuwe terrnijn van dertig dagen zou beschikken om een gelijk 
aanbod te doen (Rb. Brussel, 27 februari 1953, J.T., 1953, 297, nr. 81). 
(68) LAHAYE, M. en VANKERCKHOVE, J., a.w., t.a.p. 
(69) De oorspronkelijke tekst van die wetsbepaling werd aldus gewijzigd door artikel 59, § 1 van 
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek. 
(70) Artikel59, § 2 van artikel3 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek. 
(71) Menzie daaromtrent RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 40. 

208 



HOOFDSTUK III 

DE VERPLICHTE POGING TOT MINNELIJKE SCHIKKING 

AFDELING I 

INLEIDING 

21. Zowel in het Gerechtelijk Wetboek als in een aantal verspreide 
wetteksten worden verplichte pogingen tot minnelijke schikking voorge
schreven die, evenals de vrijwillige paging, v66r het instellen van de 
vordering moeten gebeuren. 
Daamaast wordt in het Gerechtelijk Wetboek in een aantal gevallen een 
verplichte paging tot minnelijke schikking na het instellen van de vor
dering voorgeschreven. 

AFDELING II 

DE POGINGEN TOT MINNELIJKE SCIDKKING 
VOOR HET INSTELLEN VAN DE VORDERING 

§ 1. De vorderingen tot begroting van de notariskosten ( artikel2 van de wet 
van 31 augustus 1891 houdende tarifering en iuvordering der erelonen 
van notarissen) 

22. Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 31 augustus 1891 moet, 
ingeval van betwisting van een niet bij tarief vastgesteld ereloon, het 
geschil ter minnelijke schikking aan de rechtbank van eerste aanleg 
worden voorgelegd alvorens de notaris de vordering tot begroting bij 
verzoekschrift voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
aanhangig kan maken(72). 

(72) Menzie daaromtrent RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 41;-vgl. eveneens de artikelen 585, 4° 
en 569, eerstelid, 15° Ger.W. De bepalingen van de artikelen 1 tot4 van de wet van 31 augustus 1891 
gel den voor , ,de honoraria, vacatien, rol- en kopierechten en reis-, verblijf- of voedingskosten aan de 
notarissen wegens instrumentaire of andere akten hun betreffende, verschuldigd", maar hebben geen 
betrekking op de andere bezoldigingen of kosten die hen verschuldigd zouden zijn (Cass., 25 juni 
1971, Arr. Cass., 1971, 1098 en noten; Bull. en Pas., 1971, I, 1043, en noten;- Rb. Brussel, 10 
oktober 1978, R.Not.B., 1979, 210). 
De verzoeningsprocedure wordt in artikel 2 van de wet van 31 augustus 1891 niet bepaald, zodat de 
artike1en 732 en 733 Ger.W. van toepassing zijn (art. 2 Ger.W.). 
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§ 2. De geschillen betreffende de arbeid op zeeschepen (artikelen 108 tot 
115 van de wet van 5 juni 1928 houdende regeling van de arbeidsover
eenkomst wegens scheepsdienst) 

23. De door de artikelen 108 tot 110 van die wet voorgeschreven ver
plichte poging tot verzoening - in het buitenland - geschiedt voor de 
consul van BelgH~(73). 
De partijen verschijnen vrijwillig of op eenvoudig, zelfs mondeling, door 
de meest gerede partij tot de consul gericht verzoek; de kapitein moet aan 
de zeeman daartoe aile gelegenheid bieden (art. 111 van de wet van 5 juni 
1928). Indien een van de partijen weigert te verschijnen of niet verschijnt, 
wordt aan de verzoeker akte gegeven van zijn verzoek tot het verschijnen 
ter minnelijke schikking (art. 115 van de wet van 5 juni 1928). 
De consul hoort de partijen en de getuigen en , ,doet uitspraak bij 
hoogdringendheid" (art. 112 van de wet van 5 juni 1928). Onmiddellijk 
wordt een proces-verbaal opgemaakt; dit proces-verbaal, dat door de 
partijen wordt ondertekend of waarin wordt vermeld dat zij niet kunnen 
tekenen, bevat in het kort de bedingen van de schikking of de redenen die 
het bereiken van een schikking hebben verhinderd (art. 113 van de wet van 
5 juni 1928). De voorwaarden van de schikking zijn verbindend (art. 114 
van de wet van 5 juni 1928). 
Een gewaarmerkte met het zegel van het consulaat beklede uitgifte van het 
proces-verbaal wordt afgeleverd aan de partijen die er om vragen (art. 
113, tweede lid van de wet van 5 juni 1928). Het proces-verbaal heeft 
derhal ve uitvoerbare kracht (7 4). 

§ 3. De vorderingen gegrond op de wet van 15 juni 1955 betreffende zekere 
contracten op lange termijn 

24. Krachtens het eerste lid van artikel 3 van die wet is geen vordering 
ontvankelijk indien de eiser niet vooraf een geschreven of mondeling 
verzoek heeft gericht tot de vrederechter om de toekomstige verweerder 
ter minnelijke schikking te doen oproepen; daarvan wordt door de griffier 
akte gegeven (7 5). 
Binnen acht dagen na het verzoek roept de vrederechter de partijen op (art. 
3, tweedelid van de wet van 15 juni 1955), dit wil zeggen dat in de praktijk 

(73) Zie boven, nr. 20. 
(74) ROUARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 171, H. 

(75) Vgl. daaromtrent ook verder, nr. 26 en 28. 
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de vrederechter dag en uur van de verschijning zal bepalen en de partijen 
bij gewone brief van de griffier worden opgeroepen(76). 
De partijen verschijnen in persoon of bij advocaat; zij kunnen zich ook 
laten vertegenwoordigen door de door artikel 728, tweede lid Ger. W. 
genoemde gevolmachtigden (77). 
Komt een minnelijke schikking tot stand, dan worden de bewoordingen 
ervan opgetekend in een proces-verbaal dat wordt , ,ondertekend door 
partijen of door hun bijzonder gemachtigde en door de rechter'' ; de 
griffier levert, op verzoek van een der partijen, , ,gelijkluidende uitgiften 
af, bekleed met het formulier van tenuitvoerlegging" (art. 3, tweede lid 
van de wet van 15 juni 1955): in voorkomend geval zal het proces-verbaal 
derhalve door een gerechtsdeurwaarder ten uitvoer kunnen worden ge
legd(78). 
Is de schikking een dading en is de partij niet in persoon verschenen, dan 
moet haar advocaat of haar gevolmachtigde houder zijn van een bijzon
dere schriftelijke volmacht (79). 
Tegen het proces-verbaal staat geen hoger beroep open, zelfs niet wanneer 
de overeenkomst niet wettelijk tot stand zou zijn gekomen(80). 

Hoewel niet uitdrukkelijk voorgeschreven, lijdt het geen twijfel dat ook 
wanneer geen minnelijke schikking wordt bereikt, een proces-verbaal 
moet worden opgemaakt; immers, de door het derde lid van artikel 3 van 
de wet van 15 juni 1955 voorgeschreven termijn begint te lopen vanaf het 
ogenblik dat , ,de rechter heeft vastgesteld dat geen verzoening werd 
bereikt" (81). 

25. Bij gebreke aan minnelijke schikking moet de eiser dagvaarden 
binnen de maand nadat de rechter heeft vastgesteld dat die schikking niet 
kon worden bereikt (art. 3, derde lid van de wet van 15 juni 1955). 
Blijkbaar moet dit voorschrift in verband worden gebracht met het tweede 
lid van artikel2 van de wet van 15 juni 1955, blijkens welke wetsbepaling 
de verhoging van de huurprijs of de retributie invorderbaar is , ,te rekenen 
van de eerste vervaldag na de datum van de indiening van het verzoek bij 
de vrederechter''. 

(76) Vgl. boven, nr. 18 en noot 61. 
(77) Vermits in artike13, eerste en tweede lid van de wet van 15 juni 1955 niet wordt gezegd welke 
gevolmachtigden worden toegelaten, kunnen partijen zich slechts door de door het tweede lid van 
artikel 728 Ger. W. genoemde gevolmachtigden Iaten vertegenwoordigen (art. 2 Ger. W. ; - anders: 
RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 174, C). 
(78) Zie hoven, nr. 14. 
(79) Zie hoven, nr. 13. 
(80) Zie boven, nr. 16. 
(81) RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 163. 
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§ 4. De vorderingen inzake pacht, recht van voorkoop ten gnnste van de 
huurders van landeigendommen, recht van uitweg en uitgesteld loon in 
land- en tuinbouw (artikell345 Ger.W.) 

26. Krach tens het eerste lid van artikel1345 Ger. W. wordt inzake pacht, 
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen, 
recht van uitweg en, tenzij bij tussenvordering, inzake uitgesteld loon in 
land- en tuinbouw geen enkele rechtsvordering toegelaten, indien de eiser 
niet tevoren de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking heeft 
doen oproepen(82)(83). 
Het verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking kan schriftelijk of 
mondeling worden gedaan door de eiser (art. 1345, eerste lid Ger.W.), 
door zijn advocaat of door de door artikel 728, tweede lid Ger.W. 
genoemde gevolmachtigden (84). 
Wordt het verzoek schriftelijk gedaan, dan is de rechtspleging op eenzij
dig verzoekschrift uiteraard niet van toepassing, zodat het volstaat dat het 
verzoekschrift in een exemplaar zou worden neergelegd (85). 
De griffier stelt proces-verbaal op van het verzoek, ongeacht of dit 
mondeling dan wel schriftelijk wordt gedaan (art. 1345, eerste lid 
Ger.W.). 
Binnen acht dagen na het verzoek roept de rechter de partijen op (art. 
1345, eerste lid Ger. W.) ; in de 'praktijk zal de vrederechter dag en uur van 
de verschijning bepalen en zullen de partijen bij gewone brief van de 
griffier worden opgeroepen (86). 

(82) In de oorspronkelijke tekst van artikel 1345 Ger. W. werden - behoudens enkele redactionele 
wijzigingen- de voorschriften van artikel 59 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(ingevoerd door artikel 19, § 2 van de wet van 7 juli 1951 houdende wijziging van de wetgeving 
betreffende de landpacht en nadien gewijzigd door artikel3 van de wet van 1 februari 1963 betreffende 
het recht op voorkoop van de huurders van landeigendommen) overgenomen. 
Oorspronkelijk luidde de aanhef van artikel 1345, eerste lid Ger.W.: ,Inzake pacht en inzake het 
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen wordt geen enkele rechtsvorde
ring toegelaten ... ''. De woorden , ,Inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de 
huurders van landeigendommen" werden door artikel8 van de wet van 28 december 1967 betreffende 
een uitgesteld loon in land- en tuinbouw vervangen door de woorden , ,Inzake pacht, recht van 
voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen en, tenzij bij tussenvordering, inzake 
uitgesteld loon in land- en tuinbouw". Tenslotte werden de woorden ,recht van uitweg" ingevoerd 
door artikel2 van de wet van 1 maart 1978 tot wijziging van Afdeling V van Titel IV van het Tweede 
Boek (artikelen 682 tot 685) van het Burgerlijk Wetboek, betreffende het recht van uitweg. 
(83) Zulks geldt ook voor de vordering wegens miskenning van het recht van voorkoop (Cass., 25 
juni 1971,Arr.Cass., 1971, 1039;Bull. enPas., 1971,1, 1039;R.W., 1971-1972, 1053;J.T., 1971, 
684). 
(84) Zie boven, nr. 8 en noot 26; -vgl. SEVENS, M. en TRAEST, G.,A.P.R., Tw. Pacht, nr. 358. 
(85) Verslag Van Reepinghen, biz. 291;- verslag De Baeck, biz. 182;- zie ook boven, nr. 8 en 
noot 27. 
(86) Overeenkomstig artikel 2 Ger.W. moeten de voorschriften van artikel 732 Ger.W. worden 
toegepast: vgl. boven, nr. 18 en noot 61;- men zie tevens verslag Van Reepinghen, t.a.p., waarin 
wordt gezegd dat de verweerder door de griffier wordt opgeroepen, alsmede SEVENS, M. en TRAEST, 
G., a.w., t.a.p. 
Het is wenselijk dat het onderwerp van het geschil in de oproeping zou worden vermeld (zie 
daaromtrent boven, nr. 10). 
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De partijen verschijnen in persoon of bij advocaat; zij kunnen zich ook 
Iaten vertegenwoordigen door de door artikel 728, tweede lid Ger.W. 
genoemde gevolmachtigden (87). 

Gedurende de poging tot minnelijke schikking kan de vrederechter, op 
eigen initiatief of op verzoek van de partijen, het advies van een technisch 
adviseur inwinnen; de bezoldiging van die adviseur wordt volgens een 
door de Koning bepaald tarief vastgesteld en komt voor de helft ten laste 
van elke partij, behalve dat zij bij gebreke aan minnelijke schikking en in 
geval van geschil op verzoek van de winnende partij ten laste wordt gelegd 
van de verliezende partij, onverminderd artikel 1017 Ger. W. (art. 1345, 
derde en vierde lid Ger.W.)(88). 

Van het verschijnen wordt proces-verbaal opgesteld (art. 1345, eerste lid 
Ger.W.), dus ook wanneer een of zelfs beide partijen niet verschijnen of 
geen rninnelijke schilling wordt bereikt(89). 

Komt een rninnelijke schikking tot stand, dan worden de bewoordingen 
ervan opgetekend in het proces-verbaal, ,en de uitgifte wordt voorzien van 
het formulier van tenuitvoerlegging" (art. 1345, eerste lid Ger.W.): 
derhalve kan het proces-verbaal in voorkomend geval ten uitvoer worden 
gelegd (90). 

Is de schikking een dading en is een partij niet in persoon verschenen, dan 
moet haar advocaat of haar gevolmachtigde houder zijn van een bijzon
dere schriftelijke volmacht (91). 

Hoewel niet voorgeschreven, is het geraadzaam het proces-verbaal van 
minnelijke schikking door de partijen te Iaten ondertekenen (92). 

Tegen het proces-verbaal van minnelijke schikking staan geen rechts
middelen open (93). 

27. Het op regelmatige wijze gedaan verzoek tot oproeping ter minnelijke 
schikking heeft, wat de naleving van de bij de wet verleende termijnen 
betreft, dezelfde gevolgen als de dagvaarding, op voorwaarde echter dat 
deze wordt uitgebracht binnen een maand na de datum van het proces-ver-

(87) Zie hoven, nr. 11;- SEVENS, M. en TRAEST, G., a.w., t.a.p. 
(88) Menzie daaromtrent SEVENS, M. en TRAEST, G., a.w., t.a.p., alsmede RouARD, P., Traite, I, 
Titre II, nr. 178 en 179. 
(89) SEVENS, M. en TRAEST, G., a.w., t.a.p. 
(90) Zie hoven, nr. 14. 
(91) Zie hoven, nr. 13. 
(92) Zie hoven, nr. 14;- vgl. tevens hoven, nr. 18 en noot 65. 
(93) Zie hoven, nr. 16. 
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baal waaruit blijkt dat geen minnelijke schikking kon worden bereikt (art. 
1345, tweede lid Ger. W. )(94). 

28. Bij gebreke aan voorafgaand verzoek tot oproeping ter minnelijke 
schikking is de vordering niet toelaatbaar (art. 1345, eerste lid 
Ger.W.)(95). 
De bepaling van artikel 1345, eerste lid Ger. W. raakt de open bare orde 
echter niet, waaruit volgt dat de exceptie in limine litis moet worden 
voorgedragen (96). 
Het gebrek aan verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking v66r het 
instellen van de vordering kan niet worden verholpen door een verzoek dat 
tijdens het geding wordt gedaan (97). 

§ 5. De vorderingen die gebeel of ten dele gegrond zijn op de wet van 27 
december 1977 tot tijdelijke regeling van de buur- en de andere over
eenkomsten die bet genot van een onroerend goed verlenen, op boofd
stuk IT, afdeling 3, van de wet van 30 maart 1976 betreffende de 
economiscbe berstelmaatregelen, of op afdeling 3 van de wet van 24 
december 1976 betreffende bet beboud van de tewerkstelling, de 
koopkracbt en bet concurrentievermogen van de economie (artikel 7 
van de wet van 27 december 1977) 

29. Krachtens § 1, eerste lid van artikel 7 van de wet van 27 december 
1977 (98) is geen vordering die geheel of gedeeltelijk op die wet gegrond 

(94) Menzie daaromtrent SEVENS, M. en TRAEST, G., a.w., t.a.p.;- vgl. boven, nr. 19. 
Een exceptie van territoriale onbevoegdheid die krachtens artike1 854 Ger. W. moet worden voorge
dragen v66r aile exceptie of verweer, moet - ter na1eving van dat voorschrift - geenszins worden 
opgeworpen tijdens de verschijning ter minnelijke schikking: het geschi1 wordt immers niet in rechte 
aanhangig gemaakt door een verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking (Vred. Veurne, 9 juni 
1977,R. W., 1978-1979, 1301 en noot J.L.;- Gurr, E. en STRANART-THILLY, A.-M., a.w., nr. 63, 
R.C.J.B., 1973, 227-228, met verwijzingen). 
(95) Vred. Brasschaat, 10 januari 1973,R.W., 1973-1974, 1665;- Vred. Grace-Hollogne, 25 mei 
1975, !.Liege, 1975-1976, 256. 
Tussenvorderingen - zoals tegenvorderingen- moeten echter niet worden voorafgegaan door een 
verplichte paging tot rninnelijke schikking (Rb. Veurne, 4 januari 1973, R. W., 1973-1974, 1448;
men zie daaromtrent SEVENS, M. en TRAEST, G., a. w., nr. 360;- vgl., wat de facultatieve paging tot 
rninnelijke schikking betreft, boven, nr. 4). 
(96) Cass., 16 maart 1967, R. W., 1966-1967, 2051 en noot (onder de toepassing van artike159 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);- Cass., 16 oktober 1974, Arr.Cass., 1975, 228; 
Bull. en Pas., 1975, I, 210;R. W., 1974-1975, 1403;- SEVENS, M. en TRAEST, G., a.w., nr. 359. 
(97) Vred. Hoei, 14december 1973,J.T., 1975,365, bevestigddoorRb. Hoei, 2oktober 1974,J.T., 
1975, 364;- SEVENS, M. en TRAEST, G., a.w., t.a.p. ;-ROVARD, P., Traite, I, Titrell, nr. 46;
anders: FEITWEIS, A. en KOHL, A. ,L' exception dilatoire tiree de l' omission de l' appel en conciliation 
en matiere de bail aferme (art. 1345, C.J.), J.T., 1975, 365, volgens welke auteurs de vordering 
toelaatbaar blijft doch slechts moet worden geschorst totdat de verschijning ter rninnelijke schikking 
heeft p1aatsgegrepen; men zie de kritiek op die opvatting van J. van Compernolle, Le Code judiciaire 
et Ia thtiorie des nullites, nr. 20 in fine en noot 64, R.C.J.B., 1977, 620-621. 
(98) Men zie ook de wet van 13 november 1978 tot tijdelijke regeling van de huur- en andere 
overeenkomsten die het genot van een onroerend goed verlenen, waarbij het opschrift van de wet van 
27 december 1977 wordt vervangen en de artikelen 2, § I, 3 en 5, § I van die wet worden gewijzigd, 
alsmede de wet van 24 december 1979 houdende dringende maatregelen van budgettair beheer, 
waarbij deartikelen2, § 1, 3 enS,§ 1 van de wetvan27 december 1977nogmaals wordengewijzigd. 
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is' o'l1tvankelijk als de eiser niet vooraf aan de rechter een verzoek heeft 
gedaan om de toekomstige verweerder tot verzoening op te roepen; de 
griffier geeft daarvan een ontvangstbewijs af. Krachtens § 2 van hetzelfde 
artikel moeten de vorderingen die geheel of ten dele gegrond zijn op 
hoofdstuk II, afdeling 3 van de wet van 30 maart 197 6 of op afdeling 3 van 
de wet van 24 december 1976, worden ingesteld en behandeld zoals 
bepaald in § 1. 
V ermits in de besproken wetsbepaling niet wordt voorgeschreven dat het 
verzoek schriftelijk moet worden gedaan, kan het ook mondeling ge
schieden (99); het kan worden gedaan door de eiser (art. 7, § 1, eerste lid 
van de wet van 27 december 1977), door zijn advocaat of door de door 
artikel728, tweede lid Ger.W. genoemde gevolmachtigden(lOO). Wordt 
het verzoek schriftelijk gedaan, dan volstaat het dat het verzoekschrift in 
een exemplaar zou worden neergelegd, vermits de rechtspleging op een
zijdig verzoekschrift uiteraard niet van toepassing is ( 101). 
Binnen acht dagen na het verzoek roept de griffier de partijen tot ver
zoening op (art. 7, § 1, eerste lid van de wet van 27 december 1977) ; zulks 
geschiedt bij gewone brief(102). 
De partijen verschijnen in persoon of bij advocaat; zij kunnen zich ook 
Iaten vertegenwoordigen door de door artikel 728, tweede lid Ger.W. 
genoemde gevolmachtigden ( 103). 
Van het verschijnen wordt proces-verbaal opgesteld (art. 7, § 1, eerste lid 
van de wet van 27 december 1977), dus ook wanneer geen minnelijke 
schikking wordt bereikt(104) of wanneer een of zelfs beide partijen niet 
verschijnen. 
Komt een minnelijke schikking tot stand, dan worden de bewoordingen 
ervan opgetekend in het proces-verbaal , ,en wordt op de uitgifte het 
formulier van tenuitvoerlegging aangebracht'' (art. 7, § 1, eerste lid van 
de wet van 27 december 1977); derhalve kan het proces-verbaal in 
voorkomend geval ten uitvoer worden gelegd ( 1 05). 

(99) Op dat punt moet artikel 732 Ger.W. worden toegepast (art. 2 Ger.W.). Vgl. daaromtrent, in 
dezelfde zin, V ANKERCKHOVE, J., Layers et revenus immobiliers en 1978, nr. 45,J.T., 1978, 169 en 
Layers et revenus immobiliers en 1979, nr. 34,J.T., 1979, 161; VAN OEVELEN, A., De wet van 13 
november 1978 to} tijdelijke regeliug van de huurovereenkomsten, nr. 54, R. W., 1978-1979, 2219. 
(100) Zie hoven, nr. 8 en noot 26;- VANKERCKHOVE, J., a.w., t.a.p. 
(lq_1) Zie hoven, nr. 8. en noot 27;- VAN 0EVELEN, A., a.w., t.a·.p. 
(101) Vgl. hoven, nr. 18 en noot 61;- VAN OEVELEN, A., a.w., nr. 55, t.a.p. 
(103) Zie hoven, nr. 11;- VAN 0EVELEN, A., a.w., t.a.p. 
(104) VAN 0EVELEN, A., a.w., t.a.p.;- vgl. hoven, nr. 12. 
(105) Zie hoven, nr. 14;- vgl. VANKERCKHOVE, J., a.w., nr. 46, t.a.p. en nr. 35, t.a.p.; volgens 
deze auteur zou heter een veroordeling worden uitgesproken, doch zulks is slechts mogelijk wanneer 
de zaak eerst op de rol word! ingeschreven: zie verder, noot 109. 
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Is de schikking een dading en is een partij niet in persoon verschenen, dan 
moet haar advocaat of haar gevolmachtigde houder zijn van een bijzon
dere schriftelijke volmacht (1 06). 

Hoewel niet voorgeschreven, is het geraadzaam het proces-verbaal van 
minnelijke schikking door de partijen te Iaten ondertekenen(l07). 

Tegen het proces-verbaal van minnelijke schikking staan geen rechts
middelen open(l08). 

30. Wordt geen minnelijke schilddng bereikt, dan mag de rechter de 
partijen horen, als zij aanwezig zijn, en over de zaak uitspraak doen, tenzij 
een partij vraagt ze uit te stellen tot een van de eerstvolgende terechtzittin
gen (art. 7, § 1 , tweede lid van de wet van 27 december 1977). De eiser zal 
dan echter eerst het rolrecht moeten betalen (109) en tevens zal moeten 
rekening worden gehouden met de regel van artikel 757 Ger.W. (110). 

Wordt de verdaging gevraagd of is de verweerder niet verschenen, dan 
stelt de rechter, in tegenwoordigheid van de eiser, de volgende terecht
zitting vast waartoe de verweerder, na de starting van de kosten door de 
eiser (111), overeenkomstig artikel 46 Ger. W. bij gerechtsbrief van de 
griffier wordt opgeroepen (art. 7, § 1, tweede lid van de wet van 27 
december 1977). 

Vermits bij toepassing van de besproken wetsbepaling de zaak - door 
inschrijving op de algemene rol - in rechte aanhangig wordt gemaakt, 
moet het verzoekschrift tot oproeping ter minnelijke schikking het onder
werp van de vordering precies opgeven en zelfs - gelet op het recht op 
verdediging van de verweerder - een korte samenvatting van de mid
delen ervan bevatten(112). Wordt het verzoek mondeling gedaan, dan 
moet het ontvangstbewijs van de griffier die opgaven bevatten(113). De 
precieze opgave van de vordering is des te belangrijker omdat zij, wanneer 
de verweerder verstek laat gaan, slechts zal kunnen worden uitgebreid 
binnen de door artikel 808 Ger.W. bepaalde perken. 

(106) Zie boven, nr. 13. 
(107) Zie boven, nr. 14. 
(108) Zie boven, nr. 16. 
( 1 09) Het geschil werd immers door het verzoek tot oproeping ter minnelijke schikking niet aanhan
gig gemaakt: zie boven, nr. 8 in .fine;- VAN OEVELEN, A., a.w., nr. 56, t.a.p., 2220. 
(110) Vgl. VAN 0EVELEN, A., a.w., t.a.p. 
(111) D.w.z. het rolrecht;- VAN 0EVELEN, A., a.w., t.a.p. 

(112) Vgl. artikel 702, 3° Ger.W. 
(113) V gl. boven, nr. 8 en noot 29. 

216 



31. Bij gebreke aan voorafgaand verzoek tot oproeping ter minnelijke 
schikking is de vordering niet toelaatbaar (art. 7, § 1, eerste lid van de wet 
van 27 december 1977)(114). 
De besproken wetsbepaling raakt de openbare orde niet, waaruit volgt dat 
de exceptie niet ambtshalve door de rechter mag worden opgeworpen; 
daarbij moet ze in limine litis worden voorgedragen ( 115). 

AFDELING III 

DE POGINGEN TOT MINNELIJKE SCIDKKING 
NA HET INSTELLEN VAN DE VORDERING . 

§ 1. Bet verzoek om rechtsbijstand (artikelen 678, eerste lid, 679 en 680, 
eerste lid Ger.W.) 

32. Een verplichte poging tot minnelijke schikking is voorzien voor de 
bureaus voor rechtsbijstand in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeids
rechtbank, de rechtbank van koophandel, het hof van beroep en het 
arbeidshof (art. 678, eerste lid, 679 en 680, eerste lid Ger.W.). Zij is niet 
voorzien voor het bureau voor rechtsbijstand in het Hof van Cas
satie ( 116). Zij is evenmin voorzien voor de vrederechter, hoewel het geen 
twijfellijdt dat die magistraat, ter gelegenheid van de behandeling van een 
verzoek om rechtsbijstand, vermag de partijen te verzoenen en een proces
verbaal van minnelijke schikking op te stellen (117). 
Krach tens artikel 678, eerste lid Ger. W. tracht het bureau voor rechts
bijstand, na de partijen te hebben gehoord, hen te verzoenen en handelt het 
,in voorkomend geval" zoals bepaald is in artikel 733 Ger. W. Krach tens 
artikel 679, eerste lid Ger. W. maakt het bureau, indien het na onderzoek 
van de stand van verzoekers inkomsten in een zaak betreffende een 
uitkering tot onderhoud de partijen verzoent, van de overeenkomst proces
verbaal op zoals bepaald is in artikel 733 Ger. W. Er moet dus slechts een 
proces-verbaal worden opgesteld indien een minnelijke schikking wordt 
bereikt. 
De uitgifte van het proces-verbaal zal worden voorzien van het formulier 
van tenuitvoerlegging (art. 733 Ger.W.). Gaat het om een uitkering tot 
levensonderhoud en komt de onderhoudsplichtige zijn verplichting niet 
na, dan wordt de tenuitvoerlegging onder verlening van rechtsbijstand 

(114) Vgl. boven, nr. 28 en noot 95. 
(115) Vgl. boven, nr. 28 en noot 96;- VANOEVELEN, A., a.w., nr. 53, t.a.p. ;-men zienochtans 
VANKERCKHOVE, J., a.w., nr. 41, J.T., 1978, 168. 
(116) Menzie daaromtrent RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 37. 
( 117) Het verzoek om rechtsbijstand maakt de zaak immers niet in rechte aanhangig, zodat artike1733 
Ger.W. kan worden toegepast: zie daaromtrent RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 39. 
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voortgezet krachtens het proces-verbaal dat overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 733 Ger. W. uitvoerbaar is verklaard (art. 679, tweede lid 
Ger.W.). 

§ 2. De in artikel 578 Ger. W. genoemde vorderingen voor de arbeids-
rechtbank (artikel 734 Ger.W.) 

33. Krachtens artikel 734, eerste lid Ger.W. moet elk debat voor de 
arbeidsrechtbank, betreffende een van de vorderingen genoemd in artikel 
578 Ger.W. (118), op straffe van nietigheid worden voorafgegaan door 
een poging tot minnelijke schikking die op het zittingsblad wordt aangete
kend. 

Komt een minnelijke schikking tot stand, dan worden de bewoordingen 
ervan opgetekend in een akkoordvonnis (art. 1043, eerste lid 
Ger.W.)(119). 

Is de schikking een dading en is een partij niet in persoon verschenen, dan 
moet haar advocaat of haar gevolmachtigde houder zijn van een bijzon
dere schriftelijke volmacht(120). 

Indien de overeenkomst niet wettelijk tot stand is gekomen, staat hoger 
beroep open; in voorkomend geval zouden partijen tevens beroep kunnen 
doen op de door de artikelen 793 tot 801 Ger.W. bepaalde regels met 
betrekking tot de wijzen van uitlegging en van verbetering van een vonnis 
(art. 1043, tweede lid Ger.W.)(121). 

Komt geen minnelijke schikking tot stand, dan wordt daarvan melding 
gemaakt in het vonnis (art. 734, tweede lid Ger.W.). 

§ 3. Het deskundigenonderzoek (artikel 972, derde, vierde en vijfde lid 
Ger.W.) 

34. Krachtens artikel 972, derde lid Ger. W. moeten de deskundigen de 
verzoening van partijen bevorderen(122). 

(118) Oorspronkelijk werd in artikel 734, eerste lid Ger.W. een verplichte poging tot minnelijke 
schilling voorgeschreven voor de vorderingen genoemd in de artikelen 578 en 579 Ger. W. Bij artikel 
6 van de wet van 12 mei 1971 tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende h.et Gerechtelijk 
Wetboek werden de woorden ,in de artikelen 578 en 579" in artikel734, eerste lid Ger. W. vervangen 
door de woorden ,in artikel 578". 
(119) Zie boven, noot 55;- vgl. LE PAIGE, A., a.w., t.a.p. 

(120) Zie boven, nr. 13; - vgl. LAMBOTTE, C., Quelques considerations sur Ia comparution 
obligatoire en conciliation devant le tribunal de travail, J.T., 1972, 642. 
(121) LE PAIGE, A., a.w., nr. 11 tot 15bis;- vgl. boven, nr. 16. 
(122) De omstandigheud dat een deskundige dit gedeelte van zijn opdracht niet vervult heeft geen 
nietigheid van het expertiserapport tot gevolg (Brussel, 1 maart 1971, Pas., 1971, II, 170). 
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Op verzoek van de partijen maakt de rechter een proces-verbaal van 
minnelijke schikking op (art. 972, vierde lid Ger.W.); de partijen kunnen 
hun overeenkomst ook bij vonnis doen bekrachtigen (art. 972, vijfde lid 
Ger.W.). Is de deskundige onderzoeking bevolen bij een beschikking in 
kort geding (art. 584, vierde lid, 2° Ger.W.) of omdat een geschil werke
lijk en dadelijk dreigde te ontstaan (art. 962 Ger.W.), dan zal een proces.: 
verbaal van minnelijke schikking moeten worden opgemaakt, vermits een 
akkoordvonnis slechts kan worden gewezen wanneer het geschil bij de 
rechter aanhangig is gemaakt (art. 1043, eerste lid Ger.W.). Is daaren
tegen de deskundige onderzoeking bevolen tet oplossing van een voor de 
rechter gebracht geschil (art. 962 Ger.W.), dan zal een akkoordvonnis 
worden gewezen. 

§ 4. De vorderingen gegrond op de artikelen 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 
1421, 1426, 1441, 1463 en 1469 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 

· 1253quater Ger. W.) 

35. Krachtens artikel1253quater Ger.W. doet de rechter(123), wanneer 
de vordering stoelt op een van de opgesomde artikelen van het Burgerlijk 
Wetboek, de partijen oproepen in raadkamer en poogt hij ze te verzoenen. 
Slaagt hij daarin, dan zal gebeurlijk een akkoordbeschikking kunnen 
worden gewezen. 

§ 5. De vorderingen tot echtscheiding en tot scheiding van tafel en bed 
(artikelen 1256, 1258, 1290, 1295 en 1306 Ger.W.) 

36. Bij de overhandiging van het verzoekschrift tot echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten of tot scheiding van tafel en bed maakt de 
rechter de eiser alle opmerkingen die hij gepast oordeelt (art. 1256 en 1306 
Ger.W.). De rechter gelast dat partijen op dag en uur die hij bepaalt, in 
persoon voor hem zullen verschijnen; op de bepaalde dag houdt hij aan de 
twee echtgenoten, indien heiden verschijnen, of aan de eiser, indien deze 
aileen verschijnt, zodanige bedenkingen voor als hij geschikt oordeelt om 
een verzoening te bewerken; slaagt hij daarin niet, dan maakt hij daarvan 
een proces-verbaal op (art. 1257, 1258, eerste en tweede lid en 1306 

(123) D.w.z. de vrederechter wanneer de vorderingen gegrond zijn op de artikelen 214, 215, § 2, 
221, 223 en 1421 B.W. (art. 594, 19° Ger.W.), de rechtbank van eerste aanleg en, in spoedeisende 
gevallen, de voorzitter van dietechtbank wanneerde vorderingen gegrond zijwop de artikelen 215, § 1 
en 216 B.W. en de rechtbank van eerste aan1eg wanneerde vorderingen gegrond zijn op de artikelen 
1420, 1426, 1441, 1463 en 1469 B.W. (art. 569, eerste lid, 1° Ger.W.). 
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Ger.W.)(124). In voorkomend geval maakt de rechter in het proces-ver
baal melding van de overeenstemming van de partijen omtrent de voorlo
pige maatregelen met betrekking tot de persoon, het onderhoud en de 
goederen van de in artikel 1254 Ger.W. bedoelde kinderen; indien hij 
zulks geraden acht, bekrachtigt hij de overeenstemming (art. 1258, derde 
lid en 1306 Ger.W.)(125). 

Wanneer de echtgenoten die de echtscheiding aanvragen en daarin onder
ling toestemmen, voor de rechter verschijnen, houdt hij aan beide echt
genoten samen en aan ieder van hen in het bijzonder, zodanige beden
kingen en vermaningen voor als hij gepast oordeelt; hij brengt hun aile 
gevolgen onder het oog, waartoe hun stap zalleiden (art. 1290 Ger. W.). 
Wanneer de echtgenoten binnen een maand nadat een jaar verlopen is te 
rekenen van de eerste verklaring, samen in persoon voor de rechter 
verschijnen en hem verzoeken hun de echtscheiding toe te staan, maakt hij 
hun eerst zijn opmerkingen en wordt hun daarna, indien zij volharden, 
akte verleend van hun verzoek (art. 1295 Ger.W.). 

§ 6. De vorderingen van natuurlijke kinderen tot uitkering van onderhoud 
(artikel 340f B.W.) 

37. De eiser die de in artikel 340b of in artikel 340c B. W. vermelde 
vordering wil instellen, biedt aan de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg een verzoekschrift(126) aan; op dit verzoekschrift wordt een 
beschikking tot oproeping van de partijen gegeven, oproeping die bij ter 
post aangetekende brief aan de partijen wordt gezonden; de partijen 
verschijnen zonder zich te mogen doen bijstaan door advocaten; aileen de 
verweerder mag zich doen vertegenwoordigen (art. 340f, eerste tot derde 
lid B.W.). De voorzitter poogt de partijen te verzoenen. Worden zij het 
niet eens- of verschijnen zij niet- dan geeft de voorzitter een beschik
king waarbij hij hen naar de rechtbank verwijst (art. 340f, vierde lid 
B. W.). Wanneer de verweerder bij de verschijning het bestaan erkent van 
de gemeenschap die tot grondslag voor de vordering dient, wordt de zaak 
in raadkamer behandeld en wordt het vonnis in openbare terechtzitting 
uitgesproken; in hager beroep wordt dezelfde rechtspleging gevolgd (art. 
340f, vijfde lid B.W.). 

( 124) Slaagt de rechter daarin wei, dan is hij niet verplicht een proces-verbaal op te maken (R .P .D .B. , 
Complement, I, Tw. Divorce et separation de corps, nr. 135 ;- anders: RouARD, P., Traite, I, Titre 
II, nr. 171,/). 
Omtrent de paging tot verzoening bij de vordering tot echtscheiding zie men ook de opmerkingen van 
PoELMAN, F., Lajonction de la tentative de conciliation et du refere, J.T., 1978, 1 en 142. 
(125) Menzie daaromtrent RouARD, P., Traite, I, Titre II, nr. 32. 
(126) Dit verzoekschrift is de akte van rechtsingang: Rb. Dendermonde, 20 mei 1976, R.W., 
1976-1977, 687; Antwerpen, 14 december 1977, R. W., 1977-1978, 2795. 
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CONCLUSIE 

38. De rangschikking van de artikelen 731 tot 733 Ger.W. is niet zeer 
gelukkig : het zou gewenst zijn die artikelen onmiddellijk onder de Eerste 
Titel, Instelling van de vordering, te groeperen(127). 
Een eenvormige rechtspleging voor aile voorafgaande pogingen tot min
nelijke schikking - facultatieve of verplichte - zou te verkiezen zijn. 

39. De facultatieve voorafgaande paging tot minnelijke schikking moet 
in de hand worden gewerkt. 
Daarom zou het wenselijk zijn dat, wanneer geen minnelijke schikking na 
dergelijke paging wordt bereikt- hetzij omdat de partijen niet tot over
eenstemming kunnen worden gebracht, hetzij omdat de verweerder niet 
verschijnt- de eiser, in plaats van verplicht te worden een dagvaarding te 
Iaten uitbrengen, de zaak zou kunnen Iaten inschrijven op de algemene 
rol(128). 

(127) Zie hoven, nr. 3 in fine. 

( 128) V gl. de vereenvoudigde rechtsp1eging voorzien door artike17 van de wet van 27 december 1977 
(zie hoven, nr. 30). 
Tot die conclusie werd eveneens gekomen op het colloquium over , ,De versnelling van het proces'', 
gehouden te Gent op 12 en 13 januari 1979 (R.W., 1978-1979, 2393). 
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