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DE OMVANG VAN CASSATIE(*)(**) 

door 

Ernest KRINGS 

Emeritus procureur generaal in het Hof van Cassatie 
Emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel 

1. Het vraagstuk van de omvang van cassatie op burgerlijk vlak 
verscbilt van het vraagstuk van de omvang op strafrecbtelijk vlak. 
Als er sprake is van burgerlijk vlak dan wordt dat hier op brede wijze 
opgevat, t.w. burgerlijk en bandelsrecbtelijk, bestuurlijk, tuchtrechte
lijk, fiscaal. Zoals hiema zal blijken zijn de rechtsplegingsregels op 
burgerlijk en op strafrechtelijk gebied verscbillend. We moeten deze 
uiteenzetting dan ook in twee delen splitsen. 
We zullen die uiteenzettingen doen op grond van de recbtspraak, die 
we vanaf 1964 hebben opgezocbt, d.i. over een periode van ong. dertig 
jaar. Maar bet moet worden onderstreept dat lang voordien, zelfs 
vanaf bet begin van deze eeuw, bet vraagstuk reeds door het Hof 
werd bebandeld. De keuze van bet jaar 1964 is dus willekeurig. 

I. DE OMVANG VAN CASSATIE OP BURGERLIJK GEBIED 

Het Hoofdbeginsel 

2. Het Hoofdbeginsel dat ten grondslag ligt aan dit vraagstuk, is 
neergelegd in de regel dat bet cassatieberoep een uitzonderlijk recbts
middel is en dat het Hof dan ook slechts kennis mag nemen van de 
middelen die de partijen inroepen en, bovendien, van die punten van 
de beslissingen waartegen bet cassatieberoep gericbt is. 
M.a.w. het cassatieberoep is in de regel beperkt en bet Hof beeft 
slecbts recbtsmacht binnen de grenzen die de partijen bepalen. 
Op bet gebied van bet boger beroep is de toestand precies omgekeerd: 

(*) Deze korte studie wordt naar aanleiding van zijn emeritaat aan mijn dierbare vriend, 
Professor Marcel STORME, uit hoge waardering en innige genegenheid opgedragen. 
(**) Tekst van de uiteenzetting die gehouden werd op verzoek van de Balie van cassatie, voor 
de kandidaten advocaat bij het Hof van cassatie. Men raadplege: MEEDS, ,L'etendue de Ia 
cassation en matiere civile", Rev. crit. jur. beige, 1986, p. 261 et suiv. 
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het hoger beroep is in beginsel onbeperkt, tenzij de partijen het 
rechtsrniddel uitdrukkelijk beperken. 

3. De vraag komt dan ook hierop neer: ,Wat is de draagwijdte van 
de vernietiging van de bestreden beslissing?". 

Houdt die beslissing enkel en uitsluitend verband met hetgeen door 
het middel wordt aangevochten, of moet er daaronder eveneens 
worden begrepen al wat de noodzakelijke grondslag ervan is en al 
hetgeen eruit voortspruit? 

Er mag niet uit het oog worden verloren dat wanneer het Hof een 
beslissing vernietigt, de zaak naar een andere rechter wordt verwezen 
en dat deze op zijn beurt het punt dat het voorwerp van de vernietiging 
uitmaakt, zal moeten beslechten. Maar wanneer deze rechter uitspraak 
moet doen, dan mag het niet zijn dat het hem onmogelijk wordt 
uitspraak te doen, tenzij rnits tegenspraak te doen ontstaan tussen zijn 
eigen beslissing en de beslissingen van het oorspronkelijk vonnis of 
arrest die niet het voorwerp van het cassatieberoep uitmaakten. 

Misschien kan men hiertegen opwerpen dat het de taak is van de 
partijen de punten aan te duiden die zouden moeten vernietigd wor
<Jel1_, jndi~n he!_ mtrrg~vQ_chten_QUl!1__wogi_! Y~l"!lie_tigg._}V"~!l~h_!_ is dit_ 
wei mogelijk, maar er moet worden onderstreept dat een partij slechts 
de vernietiging van een beslissing mag vragen, indien zij daarbij 
belang heeft en voor zover zij tegen die beslissing een rniddel kan 
doen gelden. Dat is niet steeds het geval. We zullen zien dat er 
gevallen zijn waar cassatieberoep hie et nunc niet ontvankelijk is, 
terwijl de beslissing die ermee verband houdt, nietternin nauw met de 
vernietigde beslissing verbonden is. 

Op grond van die overwegingen is het dat we de arresten van het Hof 
zullen onderzoeken en zullen nagaan of er een of meer regels bestaan, 
die het geheel van het vraagstuk beheersen. 

De interpretatie van bet hoofdbeginsel 

4. Ik wil er eerst op wijzen dat het vrij kort geleden is dat het Hof de 
gewoonte aangenomen heeft de omvang van de vernietiging te be
palen. Voor de oorlog (' 40/' 45) was het vrij zeldzaam dat die omvang 
in het cassatiearrest werd bepaald. Het kwam dan ook aan de verwij
zingsrechter toe te bepalen welke rechtsmacht hem, ingevolge het 
cassatiearrest, toekwam. Dit was soms vrij ingewikkeld. W anneer de 
rechter echter uitspraak deed over een punt dat niet in de vernietiging 
was begrepen, dan maakte hij meteen inbreuk op de kracht van het 
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gewijsde. Deed hij echter geen uitspraak over een punt dat wei in de 
vernietiging was begrepen, hoewel zulks niet uitdrukkelijk in het 
cassatiearrest werd bepaald, dan kon er, zoals reeds werd onderstreept, 
een tegenstrijdigheid ontstaan tussen de beslissing op verwijzing uit
gesproken en de beslissing waartegen het cassatieberoep werd inge
steld. 
Dit was precies hetgeen plaatsvond in de zaak die op 30 april 1914 
door het Hof werd beslecht. Het Hof beslist immers dat hoe algemeen 
en absoluut de vernietiging van een vonnis of een arrest ook kan zijn, 
die vernietiging beperkt wordt door de draagwijdte van het middel dat 
aan het Hof werd onderworpen. Blijven dus onaangeroerd al de 
punten die in kracht van gewijsde zijn getreden omdat ze door het 
middel niet werden aangevochten, tenzij die beslissingen en de ver
nietigde beslissing nauw met elkaar verbonden zijn door een band van 
noodzakelijke afhankelijkheid of van ondeelbaarheid.(1) 

5. We zullen dit laatste over enkele ogenblikken verder bespreken. 
Maar mag ik onderstrepen dat de regel aldus zeer duidelijk geformu
leerd wordt. 
In de loop van de jongste jaren heeft het Hof meermaals de draag
wijdte van die regel bepaald. Maar soms heeft het Hof de omvang van 
de vernietiging niet bepaald en dan zijn er meer dan eens moeilijk
heden ontstaan, die aanleiding hebben gegeven tot interpretatiearres
ten. 
Een arrest van 31 oktober 1980 had op grand van een onderdeel van 
een middel, vernietiging zonder enige beperking, uitgesproken. Ach
teraf werd het Hof om interpretatie verzocht en met het arrest van 18 
maart 1983 heeft het Hof beslist dat in zo'n geval de vernietiging 
algeheel is.(2) 
We zullen hierop nog verder terugkomen, doch ik wil nu reeds on
derstrepen dat die beslissing naar mijn oordeel niet bevredigend is. 
Belangrijker is het arrest van 14 december 1989, waarbij een arrest 
van 12 januari 1978 werd uitgelegd. Dit laatste arrest had beslist dat 
het vonnis werd vernietigd voor zover het uitspraak deed over het 
bedrag van de uitkering die na echtscheiding werd toegekend, ten 
laste van eiser en ten voordele van verweerster voor haar persoonlijk 
onderhoud, en over de kosten.(3) 

(1) 30.4.1914 Bull. en Pas. 1914, I, 207. 
(2) 18.3.1983 Arr. Cass. 1983, n° 403. 
(3) 14.12.1989 id. 1990, n 245. 
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In het arrest van 14 december 1989 beslist het Hof ,dat het uit te 
leggen arrest zijn beslissing steunt op de overweging dat om te 
beslissen dat er geen reden bestaat om aan verweerster persoonlijk 
een uitkering na echtscheiding toe te kennen, eiser in zijn conclusie, 
ingediend voor de rechtbank op 15 oktober 1975, het verweer liet 
gelden dat het bestreden vonnis zich ertoe beperkt had te oordelen dat 
de eerste rechter de inkomsten van beide partijen had begroot, terwijl 
het feit dat verweerster sinds 1972 handel dreef en het beheer van de 
zaak sinds 1973 waarnam, niet voor de eerste rechter werd ingeroe
pen, zodat het aangevochten vonnis het omstandig verweer van eiser 
niet heeft beantwoord en derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed; 
,Dat wanneer de vemietiging wordt uitgesproken, de partijen voor de 
rechter op verwijzing terug geplaatst worden in de toestand waarin ze 
zich bevonden toen ze voor de rechter, wiens beslissing werd vemie
tigd, zijn verschenen; 
,Dat uit het beschikkend gedeelte van het arrest van het Hof en uit de 
motieven die er de grondslag van uitmaken, blijkt dat ingevolge dit 
arrest, bij de rechter op verwijzing onder meer de vraag aanhangig 
was of er geen reden meer was aan verweerster persoonlijk een 
uitkering na echtscheiding toe te kennen; · dat wat die vraag betreft 
de partijen werden teruggeplaatst in de stand waarin ze zich voor de 
rechter die de vemietigde beslissing had gewezen, bevonden; 
Dat nu het beslist dat ingevolge het arrest van het Hof van 12 januari 
1978, de rechter op verwijzing geen uitspraak meer te doen had over 
het beginsel van de verplichting van eiser een uitkering na echtschei
ding te betalen, en alleen het bedrag ervan nog nader te bepalen had, 
het bestreden vonnis de regels betreffende de gevolgen van een 
cassatiearrest in burgerlijke zaken heeft miskend en in het bijzonder 
de art. 587 en 1110 Ger.W." 
Er is dan nog een derde arrest, van 20 januari 1992, luidens hetwelk 
zelfs indien het arrest van het hof van beroep volledig nietig is, 
de vemietiging ervan door het Hof enkel plaatsvindt binnen de per
ken van de beslissingen die door het cassatieberoep worden bestre
den.(4) 

6. De drie arresten zijn belangrijk omdat ze wijzen op de noodzaak 
om de omvang van de vemietiging te bepalen, meer in het bijzonder in 
het arrest zelf. Wanneer het Hof zulks niet doet, dan is het mogelijk 

(4) 20.1.1992 id. 1992, ll0 256. 
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dater bij de rechter op verwijzing twijfel ontstaat, en dater tegen zijn 
beslissing opnieuw cassatieberoep kan worden ingesteld. 
Bovendien wijzen die arresten op de interpretatieregels die de omvang 
van cassatie moeten bepalen. Die regels zijn uiteraard dezelfde zowel 
wanneer het Rof in het cassatiearrest de omvang van de vernietiging 
bepaalt, als wanneer de rechter op verwijzing, bij gebrek aan een 
duidelijke bepaling in het cassatiearrest, zelf de draagwijdte van het 
arrest en van zijn eigen rechtsmacht moet bepalen. 
Die regels mogen als volgt worden samengevat: 
1) De vernietiging wordt beperkt tot de draagwijdte van het mid
del. Dit zal hierna verder worden uitgelegd. 
2) Er moet niet enkel rekening worden gehouden met het beschik
kend gedeelte van het arrest, doch ook met de motieven die de 
grondslag ervan uitmaken; 
3) Voor zover de vernietiging wordt uitgesproken, d.w.z. rekening 
gehouden met de omvang ervan, worden de partijen voor de rechter op 
verwijzing terug geplaatst in de stand waarin ze zich voor de rechter 
wiens beslissing werd vernietigd, bevonden. Binnen die perken moet 
de rechter op verwijzing uitspraak doen. 
Dit alles wijst op het belang van het thans te bespreken vraagstuk. 

De omvang van cassatie stoelt op de draagwijdte van bet middel 

7. We zullen nude draagwijdte van die regels nader bepalen. 
Zoals reeds werd aangestipt heeft het Rof sinds jaren de omvang van 
de vernietiging in de cassatiearresten bepaald. Telkens werden de 
zoeven genoemde regels in acht genomen. We zullen hierna toepas
singsgevallen bespreken. 
De hoofdregelluidt dus als volgt: Ret Rof mag slechts uitspraak doen 
binnen de perken van het aangevoerde middel. 
De reeds vermelde arresten hebben de regel aangehaald, ter gelegen
heid van de uitlegging van cassatiearresten. 

8. Ik herneem het arrest van 30 april 1914(5). Ret Rof stelt vast: dat 
verweerster opwerpt dat het reeds aangehaald beginsel er zich niet 
tegen verzet dat middelen die tegen een betwist punt voor de eerste 
rechter werden aangevoerd, opnieuw voor de rechter op verwijzing 
worden herhaald, hoewel het cassatieberoep op grand waarvan de 

(5) 30.4.1914 Bull. en Pas. 1914, I, 207. 
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vernietiging plaatsvond slechts een of meerdere middelen die door de 
bestreden beslissing werden verworpen, heeft opgeworpen. 
Dat de exceptie van niet ontvankelijkheid, door de verweerder op
geworpen ten aanzien van het hager beroep van eiser, geen bijko
mend middel was; die exceptie maakte voor de rechter in hager 
beroep een bijzonder middel uit waarover die rechter uitspraak moest 
doen en waarop hij overigens bij definitieve beslissing uitspraak heeft 
gedaan; 
Dat de verwerping van die exceptie de verweerder heeft gegriefd, 
vermits de beslissing van de vrederechter die hem over de grand van 
de zaak in het gelijk stelde, ingevolge de verwerping van de exceptie 
door de rechter in hager beroep werd gewijzigd; 
Dat de verweerder derhalve cassatieberoep had moeten instellen tegen 
het vonnis van 26 maart 1910 voor zover in dit vonnis werd beslist dat 
het hager beroep ontvankelijk was; Dat nu de verweerder dit niet 
deed, de beslissing over dit punt in kracht van gewijsde is getreden en 
overigens door eiseres evenmin wordt bestreden. 
Dat hieruit volgt dat de ontvankelijkheid van het hager beroep tegen 
de beslissingen van de vrederechter niet meer mocht worden betwist 

_ voord~_rechter oJ2_ver_wijzing.D_aar de:z_e_rechter_z!llk_S_uiettemin_heeft_ 
gedaan, heeft hij de bepalingen die in het middel worden ingeroepen 
geschonden (Art. 17 Wet 4.8.1832- 1350, 1352, 1319 B.W.). 
Mag ik thans hierbij aanstippen: 
1) het Rof had bij een eerder gewezen arrest binnen de perken van 
een welbepaald middel, het vonnis op een bepaald punt vernietigd; 
2) een ander punt, het wel onderscheiden was van de aangevochte 
beslissing, werd niet bestreden, hoewel dat punt een van de partijen 
griefde. Die partij heeft evenwel geen cassatieberoep hiertegen inge
steld. 
Ret ging dus om een wel onderscheiden beslissing die voor cassatie
beroep vatbaar was. 
Die beslissing heeft derhalve kracht van gewijsde verworven. 
De rechter op verwijzing had dus in dat opzicht geen rechtsmacht. 
Dit zijn de hoofdbestanddelen van de redenering; we zullen ze hierna 
verder bespreken. 

9. Ret is nog in dezelfde zin dat het Rof uitspraak deed op 26 juni 
1930.(6) 

(6) 26.6.1930 Bull. en Pas. 1930, I, 257. 
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De rechter op verWIJzmg mocht enkel uitspraak doen binnen de 
grenzen van het arrest van het Hof, waarbij een eerste cassatieberoep 
gegrond werd bevonden. 
Er was dus gezag van gewijsde over de ontvankelijkheid van de 
hogere beroepen (zowel hoofd als incidenteel), al was het mogelijk 
dat, zoals de voorziening het betoogde, ze laattijdig waren. Hieruit 
volgt dat die ontvankelijkheid voor de rechter op verwijzing niet meer 
mocht worden betwist. Het thans aangevoerde middel ( dat met die 
vraag verband hield) miste dus elke grondslag. 
We onderstrepen dus dezelfde elementen: 
1) het Hof deed uitspraak binnen de perken van het middel; 
2) al de andere beslissingen die niet werden bestreden (terwijl ze aan 
het Hof hadden kunnen onderworpen worden) zijn derhalve in kracht 
van gewijsde getreden. De rechter op verwijzing had dus dienaan
gaande geen rechtsmacht. 

10. Ziehier een derde arrest, dat even duidelijk is: het gaat om het 
arrest van 4 januari 1980.(7) 
De vernietiging door het Hof van de bestreden beslissing was 
noodzakelijk beperkt tot de draagwijdte van het middel, op grond 
waarvan die vernietiging werd uitgesproken. Eiser had voor de rech
ter over de grond van de zaak een hoofdverweer, een bijkomend 
verweer en een nog meer subsidiair verweer ingeroepen tegen een 
vordering, van de verweerder, tot betaling van een geldsom. Hij 
had voor het Hof drie middelen laten gelden betreffende het ant
woord van de rechter op zijn drie verweermiddelen. Het Hof 
heeft de eerste twee middelen verworpen, maar ging op het derde 
middel in dat met het subsidiair verweer verband hield, omdat er 
op dit verweer niet werd geantwoord. De vernietiging werd beperkt 
tot de beslissing waarbij de eis van verweerder gegrond werd be
vonden. Voor het overige trad het bestreden arrest in kracht van 
gewijsde. 
Het zijn dus dezelfde essentiele begrippen die hier naar voren tre
den: 
Het Hof doet uitspraak binnen de perken van het middel, waarvan het 
de draagwijdte bepaalt. De niet bestreden beschikkingen, hoewel zij 
het konden zijn, treden in kracht van gewijsde en dus mag de rechter 

(7) 4.1.1980Arr. Cass. 1979/1980, nr. 266. 
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op verwijzing, die met die punten niet werd gevat, er geen uitspraak 
over doen. 
Twee andere arresten beslissen, het eerste impliciet, het tweede uit
drukkelijk, dat de vernietiging van de bestreden beslissing moet 
worden beperkt tot de draagwijdte van het middel, op grond waar
van de vernietiging werd uitgesproken (26.4.1985 en 10.9.1987). 
Het is dus wei de draagwijdte van het middel die doorslaggevend 
is.(8) 

11. W ellicht minder uitdrukkelijk omdat ze de omvang van de ver
nietiging niet bepalen, doch ongetwijfeld gestoeld op de beschouwin
gen die zo pas werden uitgelegd, zijn de arresten in zake burgerlijke 
aansprakelijkheid, die de beslissingen, in verband met de aansprake
lijkheid van een van de partijen, vernietigen. 
Het Hof beslist dat wanneer de rechter de aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van een ongeval heeft verdeeld onder de twee weggebrui
kers, de vernietiging naar aanleiding van het cassatieberoep ingesteld 
door de verzekeraar van een van die weggebruikers, optredend in 
plaats van laatstgenoemde, niet mag worden uitgebreid tot de beslis
sing waarbij de andere weggebruiker aansprakelijk is ten belope van 
ten-riiinste deliem.-- - · --- ··· -- · -- - -- · 

In dezelfde zin raadplege men de arresten van 25 juni 1970, 15 april 
1971, 10 februari 1972, 16 november 1972, 26 april1974, 31 januari 
1975, 12 december 1975 en 1oktober 1984.(9) 
Het arrest van 28.1.1977 hield verband met een zeeaanvaring. De
zelfde regels werden toegepast.(10) 
Ook het arrest van 26 maart 1992(11) past dezelfde regel toe, even
wei in een andere.context. Eiser werd veroordeeld om aan verweerder 
schadevergoeding te betalen, maar zijn eis tot vrijwaring tegen zijn 
verzekeraar werd afgewezen. Het Hof beslist dat de eis tot vrijwaring 
niet het gevolg is van de beslissing die op de hoofdvordering werd 
gewezen, zodat de vernietiging van deze laatste beslissing niet tot 
gevolg mocht hebben dat de cassatie tot de beslissing op de eis tot 
vrijwaring zou worden uitgebreid. 

(8) 26.4.1985, id. 1984, nr 514; 10.9.1987, id. 1987-1988, nr 20. 
(9) 25.6.1970, id. 1970, 1015; 15.4.1971, id. 1971, 757; 10.2.1972, id. 1972, 539; 16.11.1972, 
id. 1973, 268; 24.6.1974, id. 1974, 1179; 31.1.1975, id. 1975, 621; 12.12.1975, id. 1976, 463; 
11.10.1984, 1984-1985, nr. 117. 
(10) 28.1.1977, id. 1977, 599. 
(11) 26.3.1992, id. 1991-1992, nr. 349. 
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We zullen op deze redengeving nog terugkomen, omdat ze op meer 
genuanceerde wijze moet worden geformuleerd. 
In al de zaken die we tot nu toe hebben besproken, hielden de 
middelen steeds verband met een welbepaalde beslissing van het 
aangevochten vonnis of arrest. De reden hiervan was meestal van
zelfsprekend: ten opzichte van de andere beslissingen kon de eiser 
geen rniddelen laten gelden, omdat die beslissingen gegrond waren. 
Bij een ongeval heeft de veroordeelde een fout begaan en in dit 
verband vallen er geen opmerkingen te maken. Maar meestal houdt 
hij staande dat de andere partij ook een fout beging en, bijgevolg, 
houdt het opgeworpen rniddel enkel met dit vraagstuk verband. Hier
uit volgt dat het Hof, dat binnen de perken van het rniddel uitspraak 
moet doen, de vernietiging niet mag uitbreiden tot hetgeen niet wordt 
aangevochten en dat derhalve in kracht van gewijsde treedt. (Hoewel 
het overige desgevallend ook door cassatieberoep mocht worden be
twist). 

12. Van belang in dit verband is het arrest van 20 juni 1968, omdat 
het op de bestanddelen van de redenering wijst(12): 
Twee autovoerders worden voor de gevolgen van een ongeval aan
sprakelijk gesteld, elk voor de helft. 
De verzekeraar van een van heiden stelt cassatieberoep in en betwist 
de aansprakelijkheid van zijn verzekerde. V ernietiging op het rniddel. 
De bestreden beslissing blijft dus onaangeroerd wat de aansprakelijk
heid van de andere weggebruiker betreft, ten belope van ten minste de 
helft. 
Merken we eerst op dat de andere weggebruiker eveneens cassatie
beroep had kunnen instellen. Hij heeft het niet gedaan. Dus treedt de 
beslissing in dat verband in kracht van gewijsde. 
Wat mag de rechter op verwijzing doen? Hij mag beslissen dat de 
eerste weggebruiker niet aansprakelijk is en in dat geval zal de tweede 
weggebruiker de totale schade moeten vergoeden. Hij kan ook be
slissen dat de eerste autovoerder wel aansprakelijk is, maar in dat 
geval mag hij hem niet tot meer dan de helft veroordelen, gelet op de 
beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, ten aanzien van de 
tweede autovoerder. 
Het is dus wel telkens de draagwijdte van het middel die de omvang 
van cassatie bepaalt. 

(12) 20.6.1968, id. 1968, 1284. 
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Wat verstaat men onder draagwijdte van het middel? 

13. Vooraleer het vraagstuk verder te bespreken zou ik even dat 
woord ,draagwijdte" (portee) willen ontleden. 

De draagwijdte van een wet, van een contractueel beding betekent 
alvast de ,zin" van de wet, van het beding. 

Maar de draagwijdte betekent ook meer. Het zijn ook de gevolgen die 
uit de wet of uit het beding voortspruiten. Met het woord draagwijdte 
geraakt men dus verder dan de ,eigenlijke zin van ... " 

Het is precies daarin dat het belang van het vraags~uk dat we bespre
ken, berust. De draagwijdte laat toe de eigenlijke grenzen van ,de zin 
van de wet of van het beding" te overstijgen. 

Als we dus de draagwijdte van ,het middel" willen bepalen, dan moet 
eerst worden gekeken naar de beslissing waarvan de vernietiging 
expressis verbis wordt gevraagd, maar dan moet ook verder worden 
gekeken naar de andere beslissingen waarvan de vernietiging zich 
opdringt indien de rechtstreeks bedoelde beslissing wordt vernietigd. 
Die vernietiging in tweede rang wordt dus ook door de eiser bedoeld, 
als hij de eerste vordert. Beide vernietigingen zijn dus door het middel 
bedoeltl, al worden ze niet uitdrukkelijk gevorderd. -De ene sluit-de 
andere in. 

Welke zijn nude criteria die toelaten te bepalen waarin de draagwijdte 
van het middel bestaat? 

De rechtspraak van het Hof wijst er op dat er verscheidene criteria 
zijn, doch een grondig onderzoek van die rechtspraak laat toe te 
besluiten dat het hoofdzakelijk gaat om nauwe banden die tussen de 
beslissingen bestaan. Het Hof gebruikt meerdere woorden, waaronder 
het woord ,band" misschien het meest adequaat is; komen ook nog 
voor ,gevolgen" en ,ondeelbaarheid". In de Franse taal komt een 
onderscheid voor dat in het Nederlands met een woord wordt vertolkt, 
t.w. ,consequence" en ,suite" in het Frans en ,gevolg" in het Neder
lands. 

In feite is dit onderscheid zonder praktisch belang, omdat in aile 
besproken gevallen het steeds neerkomt op de bepaling van een nauwe 
band tussen de beslissingen die bij de vernietiging worden betrokken. 

Hoe bepaalt men de draagwijdte van het middel? 

14. We gaan thans van dit alles een reeks voorbeelden, uit de recht
spraak van het Hof, bespreken. Doch er moet steeds rekening worden 
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gehouden met de draagwijdte van het middel, die de grondslag van het 
vraagstuk uitmaakt. De omvang van cassatie stoelt op die regel. 
We zullen aantonen datal de toepassingsgevallen steeds bij de essen
tiele regel die we hebben aangehaald, aansluiten. 
a) In talrijke gevallen beslist het Hof dat naast de punten die vernie- . 
tigd worden, en die uitdrukkelijk door het middel worden bedoeld, er 
ook aanleiding bestaat om een of meer andere punten, zelfs soms een 
ander vonnis of arrest, bij de vernietiging te betrekken. 
In al die zaken moet de beslissing die bij de vernietiging wordt 
betrokken, met de vernietigde beslissing zijn verbonden door een 
zodanige band dat de vernietiging van de ene noodzakelijk de ver
nietiging van de andere met zich brengt. 

15. Ziehier enkele voorbeelden: 
Het arrest van 17 september 1964 hie1d verband met een geschi1 
betreffende een wisselbrief. De rechter had geweigerd de betrokkene 
tot de kosten van het protest te veroordelen. 
Hij was van oordeel dat het protest laattijdig was en hij had de trekker 
tot schadevergoeding veroordeeld wegens de schade die de betrok
kene, ingevolge de bekendmaking van het protest, had geleden(13). 
Het Hof heeft die beslissing vernietigd omdat, al is het protest laat
tijdig, toch is het geldig. De betrokkene moest dus de protestkosten 
betalen en de trekker mocht dus niet tot schadevergoeding worden 
veroordeeld. Het Hof breidt de vernietiging van de beslissing betref
fende het protest en de protestkosten uit tot de beslissing houdende 
veroordeling tot schadevergoeding. In casu was er geen middel be
treffende dit laatste punt, dat het voorwerp van een tegenvordering 
uitmaakte. Het Hof oordeelt dat beide vorderingen eng met elkaar 
verbonden zijn en dus eveneens in de draagwijdte van het middel 
waren begrepen. 
Een arrest van 22 oktober 1964 past dezelfde oplossing toe. De rechter 
in hager beroep had de hoofdvordering gegrond bevonden en hij had 
de vordering van de tegenpartij, strekkende tot veroordeling wegens 
tergend en roekeloos geding, afgewezen.(14) 
Het Hof vernietigt de beslissing op de hoofdvordering en breidt die 
vernietiging uit tot de beslissing op de tegenvordering. 
In beide gevallen hield het middel enkel verband met een beslissing, 

(13) 17.9.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 54. 
(14) 22.10.1964, id. Bull. en Pas. 1965, I, 189. 
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doch het spreekt vanze1f dat het midde1 ertoe strekte de vernietiging 
van het gehee1 te bekomen. Er kon bezwaarlijk worden aanvaard dat 
de rechter op verwijzing die over de hoofdvordering zou moeten 
uitspraak doen, een beslissing zou wijzen die evenwe1 zou tegenge
sproken worden door de beslissing op de tegenvordering, deze 1aatste 
in kracht van gewijsde zijnde, omdat ze niet zou vernietigd zijn. 
Er was immers een enge band tussen de twee bes1issingen (hoofd
vordering en tegenvordering) zodat het midde1 noodzake1ijk ertoe 
strekte de vernietiging van beide bes1issingen te bekomen. Dit was 
dus de draagwijdte van het middel. 
In deze1fde gedachtengang, haa1t men het arrest van 29 oktober 1964 
aan, waarbij een arrest van een hof van beroep, dat het voorwerp had 
uitgemaakt van een interpretatief arrest, werd vernietigd. Het spreekt 
vanze1f dat de vernietiging van het hoofdarrest, eveneens de vernieti
ging van het interpretatief arrest tot gevo1g moest hebben. Dat was dan 
ook de draagwijdte van het midde1, op grond waarvan de vernietiging 
van het hoofdarrest p1aatsvond.(l5) 
Het Hof doet eveneens in deze1fde zin uitspraak, met het arrest van 
12 november 1964, a1s het beslist dat wanneer de rechter een hoofd
vordering afwijst en op grond daarvan, een tegenvordering ge
grond -veridaar( Cie-v-ern1eti.g1ng-van ae-beslissing -op-de hoofdvorde~ 
ring, de vernietigng van de bes1issing op de tegenvordering met zich 
brengt.(16) 
Het midde1 strekte ertoe de vernietiging van beide beslissingen, die 
nauw met e1kaar verbonden waren, te bekomen. 
Ook nog in deze1fde zin moet het arrest van 13 november 1964 
worden uitge1egd waarbij een vonnis dat het hoger beroep had ont
vankelijk verk1aard en tevens over de grond van de zaak had uitspraak 
gedaan, werd vernietigd. In dit geva1 oordee1t het Hof dat de ene 
beslissing het gevolg is van de andere, doch het spreekt vanze1f dat 
het hier om twee beslissingen gaat, die nauw met e1kaar verbonden 
zijn, zodat eens te meer het midde1 de vernietiging van het gehee1 
beoogt.(17) 
Het arrest van 2 september 1965 oordee1t dat, nu de beslissing op 
de tegenvordering op dezelfde motieven a1s de hoofdvordering is 
gestoeld, de vernietiging van de bes1issing op de hoofdvordering 

(15) 29.10.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 217. 
(16) 12.11.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 258. 
(17) 13.11.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 260. 
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de vemietiging van de beslissing op de tegenvordering tot gevolg 
heeft.(l8) 
Eens te meer onderstreept het Hof dat er tussen heiden beslissingen 
een noodzakelijke band bestaat. Macht het zijn dat de beslissing op de 
tegenvordering geen verband hield met de beslissing op de hoofd
vordering, hetgeen vanzelfsprekend mogelijk is, dan was er geen 
reden om de vemietiging uit te breiden. Het middel beoogde dus 
wel de vemietiging van het geheel. 
Het arrest van 14 maart 1969 bevestigt die interpretatie: wanneer een 
vordering tot vrijwaring werd gegrond bevonden en een tegenvorde
ring we gens tergend en roekeloos geding werd verworpen, op de enige 
grand dat de vordering tot vrijwaring gegrond werd bevonden, dan 
heeft de vernietiging van de beslissing op de hoofdvordering nood
zakelijk de vemietiging van de beslissing op de tegenvordering tot 
gevolg.(19) 
Gaat het om een vordering tot vrijwaring, door de verweerder tegen 
een derde gericht, ter gelegenheid van een aansprakelijkheidsvorde
ring, gericht tegen die verweerder, dan zal de vemietiging van de 
beslissing op de aansprakelijkheidsverklaring meestal ook de vemie
tiging van de beslissing op de oproeping van de derde, tot gevolg 
hebben. Zulks werd door het arrest van 24 september 1971 nogmaals 
bevestigd.(20) 
In dezelfde gedachtengang, wanneer de werkrechtersraad in hager 
beroep de vordering strekkende tot veroordeling van de verweerder tot 
betalingvan een opzegvergoeding, heeft afgewezen, omdat het niet de 
verweerder doch eiseres zelve was die een einde stelde aan het 
arbeidscontract, en dat die beslissing door het Hof wordt vernietigd, 
dan wordt de vemietiging uitgebreid tot de verwerping van de vorde
ring tot schadevergoeding (arr. 6 september 1972).(21). Het spreekt 
vanzelf dat het middel niet enkel het feit van de opzeg beoogde, 
doch het geheel van de beslissing. De vemietiging moest dus algeheel 
zijn. 
Het arrest van 10 november 1972 stelt nog eens vast dat er een 
noodzakelijke band bestaat tussen de beslissing houdende veroorde
ling tot betaling van een bedrag X wegens materiele schade en tot 
betaling van 30.000 fr. wegens materiele schade na opruststelling. Het 

(18) 2.9.1965, Bull. en Pas. 1966, I, 1. 
(19) 14.3.1969, Arr. Cass. 1969, 655. 
(20) 24.4.1971, id. 1972, 93. 
(21) 6.9.1972, id. 1973, 16. 
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ging om schadevergoedingen wegens een verkeersongeval. De ver
nietiging van de eerste beslissing brengt noodzakelijk die van de 
tweede. (22) 
Nogmaals in dezelfde zin het arrest van 2 oktober 1975.(23) 
Eindelijk bij tegenstrijdigheid tussen twee punten van eenzelfde 
vonnis of arrest, moet de vernietiging beide punten treffen (11 mei 
1977).(24) 
b) Tot nu toe werden arresten aangehaald waarbij hetzij uitdrukkelijk 
hetzij stilzwijgend de klemtoon werd gelegd op het bestaan van een 
noodzakelijke band tussen de beslissingen. We gaan thans gevallen 
onderzoeken waar het Hof oordeelt dat de ene beslissing het gevolg is 
van de andere. We zullen echter vaststellen dat het meestal moeilijk is 
die gevallen te onderscheiden van de zaken waar er sprake was van 
een noodzakelijke band. Doch in feite blijft de grondslag steeds de
zelfde: het is de draagwijdte van het middel die de omvang van de 
vernietiging bepaalt. 
Het arrest van 21 januari 1966 hield verband m~t een geding betref
fende een schuld door een gehuwde vrouw aangegaan, waarvoor, 
luidens het bestreden vonnis, de man zijn toesternrning niet had 
g~geven, zodat die_ echj:g~noot ni~t tQt vrijw_aring_ gehott_d~n_wa§._ 
Het Hof oordeelt dat de rechter ten onrechte heeft beslist dat de 
toesternrning van de man beperkt was tot wei bepaalde daden. Het 
Hof vernietigt de beslissing in verband met het gebrek aan toestem
ming en vernietigt tevens de beslissing dat de man niet tot vrijwaring 
gehouden is, omdat die laatste beslissing het gevolg is van de eer
ste.(25) 
Men ziet gemakkelijk in dat er geen verschil bestaat tussen het begrip 
,band" en het begrip ,gevolg" dat bier wordt gehanteerd. 
Dit is ook geval met het arrest van 31 januari 1969 waarbij wordt 
geoordeeld dat de vernietiging van de beslissing op de hoofdvor
dering, de vernietiging van de veroordeling tot de kosten met zich 
brengt, nu deze laatste het gevolg is van de eerste.(26) 
Dit is ook nog het geval met het arrest van 26 februari 1975, waarbij 
de vemietiging van de beslissing op de hoofdvordering, de vernieti-

(22) 10.11.1972, id. 1973, 246. 
(23) 2.10.1975, id. 1976, 150. 
(24) 11.5.1977, id. 1977, 932. 
(25) 21.1.1966, Bull. en Pas. 1966, I, 657. 
(26) 31.1.1969, Arr. Cass. 1969, 522. 
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ging meebrengt van de beslissing op de vordering tot vrijwaring die 
eveneens het gevolg is van de eerste.(27) 
Het arrest van 23 januari 1978 vernietigt een arrest van een arbeids
hof van 18 juni 1974 waarbij werd beslist dat nude eerste rechter niet 
bevoegd was, de zaak naar een hof van beroep moest worden ver
wezen. De verwijzing had naar een rechter in eerste aanleg moeten 
gebeuren. Dit bracht de cassatie van het arrest mede. Die cassatie 
bracht eveneens de vernietiging mede van het arrest van het hof 
van beroep van 30 juni 1976, dat intussen uitspraak had gedaan, nu 
dit arrest het gevolg was van het vernietigd arrest van het arbeids
hof.(28) 
Er was ongetwijfeld een band tussen de twee beslissingen. Het hof 
van beroep mocht geen uitspraak doen, omdat het geschil ten onrechte 
bij dit hof werd verwezen. De vernietiging van het arrest van het 
arbeidshof moest noodzakelijk de vernietiging van het arrest van het 
hof van beroep tot gevolg hebben. In feite had het cassatieberoep 
tegen het eerste arrest moeten beslecht worden v66r dat de zaak bij het 
hof van beroep werd behandeld, maar de feitelijke gegevens laten ons 
niet toe te weten hoe dit alles mogelijk was. Het is echter evident dat 
het middel dat de vernietiging van het arrest van het arbeidshof 
beoogde, ook strekte tot vernietiging van het arrest van het hof van 
beroep. We zullen dit vraagstuk nog verder bespreken. 
Het arrest van 18 juni 1981 gebruikt dezelfde woorden om de uit
breiding van de vernietiging van een beslissing in verband met een 
vrijwaring, tot de vordering tot aanvullende vrijwaring die het gevolg 
is van de eerste vordering, te verantwoorden.(29) 
Het arrest van 25 oktober 1982 hield verband met commissielonen 
aan een handelsvertegenwoordiger verschuldigd. Het arrest oordeelt 
dat de vernietiging van de beslissing waarbij eisers tot betaling van 
achterstallige commissielonen werden veroordeeld, moet worden uit
gebreid tot de andere veroordelingen ten laste van eisers, voor zover 
die veroordelingen gestoeld zijn op het bedrag van de achterstallige 
commissielonen, alsmede tot de bepaling van het bedrag van de 
schuldvordering die door een voorrecht ten bate van de verweerder 
wordt gedekt, nu die beslissingen in dit verband ( omvang van de 
cassatie) het gevolg zijn van de vernietigde beslissing.(30) 

(27) 26.2.1975, id. 1975, 729. 
(28) 23.1.1978, id. 1978, 616. 
(29) 18.6.1981, id. 1980/1981, n° 602. 
(30) 25.10.1982, id. 198211983, n° 135. 
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Hier ligt het voor de hand dat de draagwijdte van het middel in 
aanmerking werd genomen. De band die tussen de hoofdbeslissing 
en de aanvullende beslissing die zijn grondslag in de hoofdbeslissing 
vindt is opvallend. 

17. c) In de Franse taal wordt nu ook een ander woord gebruikt: in 
plaats van ,qui est la suite de", komen meermaals de uitdrukkingen 
voor ,qui est la consequence", ,par voie de consequence", enz. In 
het Nederlands is dit steeds ,het gevolg". Dit wijst er goed op dat in 
dit verband de gebruikte uitdrukkingen weinig belang hebben en dat 
veeleer de grondslag van de regel in aanmerking moet worden ge
nomen, t.w. de draagwijdte van het middel. 
We zullen niettemin hierna een reeks gevallen bespreken, waar dus 
steeds sprake is van ,consequence". 
Het arrest van 22 januari 1965 hield verband met een huurgeschil. 
De bestreden beslissing had ten onrechte beslist dat de tussen partijen 
bestaande huurceel verlengd werd, op grond van de tussen partijen 
vroeger overeengekomen huurprijs. Tevens werd de onderverhuring 
eveneens verlengd. (31) 
Het Hof vernietigt de beslissing wat de hoofdverhuring betreft en 
het breidt de cassatie uit tot de beslissing betref:fencle de onclerverhu
nng. 
Het spreekt vanzelf dat het rniddel de twee beslissingen beoogde. Had 
de rechter op verwijzing beslist dat er geen aanleiding was tot ver
lenging van de hoofdovereenkornst dan kon ook de onderhuur niet 
worden verlengd. De twee beslissingen waren dus eng met elkaar 
verbonden. 
Het arrest van 28 april 1967 is interessant omdat het ook op de grenzen 
van het vraagstuk wijst.(32) 
Het ging om een vordering van de verzekeraar-wet i.z. arbeidson
gevallen. De verzekeraar hield staande dat de echtgenoot van ver
weerster geen slachtoffer arbeidsongevallen was, doch het slacht
offer van een verkeersongeval, dat geen verband hield met de ar
beid. V erweerster had dus geen recht op de vergoedingen arbeids
ongevallen. 
De rechter in hoger beroep deed het vonnis van de eerste rechter te 

(31) 22.1.1965, Bull. en Pas. 1965, I, 504. 
(32) 28.4.1967, Arr. Cass. 1967, 1050. 
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niet, wegens onbevoegdheid ratione loci. Bij wijze van evocatie, 
beslist de rechter in hoger beroep dat het wel om een arbeidsongeval 
gaat en hij veroordeelt de verzekeraar tot de kosten. 
Verweerster had evenwel ook een tegenvordering ingesteld om de 
verzekeraar-wet tot betaling van de vergoeding arbeidsongevallen te 
doen veroordelen. De rechter in hoger beroep trekt de zaak tot zich, 
doch gelet op het feit dat de zaak niet in staat is, stelt hij een 
deskundige aan. 
De zaak speelt zich af onder de gelding van de bepalingen van het 
oud wetboek van burgerlijke rechtspleging en onder die wetgeving 
was zulke evocatie niet toegelaten, omdat, luidens die bepalingen, de 
rechter in hoger beroep de zaak enkel tot zich mocht trekken indien hij 
dadelijk de zaak ten gronde kon afbandelen (hier dus niet, vermits 
deskundigenonderzoek). 
Het Hof vernietigt de beslissing op de tegenvordering. 
Maar de vernietiging wordt niet tot de beslissing op de hoofdvorde
ring uitgebreid. Het Hof oordeelt dat het middel dat met de tegen
vordering verband hield, geen betrekking had op de hoofdvordering, 
en dit spijts de bewering van de verzekeraar dat het bedrag van de 
vergoeding zowel voor de hoofdvordering als voor de tegenvordering 
van belang was. Dit was echter onjuist omdat het middel enkel ver
band hield met de evocatie, hetgeen de beslissing op de hoofdvorde
ring niet ter sprake bracht. 
Dit was immers het belangrijkste aspect van het vraagstuk. 
De vergelijking met het volgend arrest is bijzonder leerrijk. 
Het arrest van 16 april1970 hield verband met de verbreking van een 
huwelijksbelofte.(33) 
Het bestreden arrest had beslist dat eiser (in cassatie) toegegeven had 
dat hij zinnens was een huwelijk met verweerster aan te gaan, gelet 
op de intieme betrekkingen die er tussen beiden waren geweest. Het 
arrest had dan ook eiser tot schadevergoeding wegens verbreking van 
een huwelijksbelofte, veroordeeld. 
Eiser had evenwel in zijn conclusies voor de rechter in hoger beroep, 
zowel de huwelijksbelofte als de intieme betrekkingen betwist. 
Het Hof vernietigt het arrest wegens miskenning van de bewijskracht 
van de akten (conclusie). 
Het Hof voegt er aan toe dat de vernietiging moet worden uitgebreid 

(33) 16.4.1970, id. 1970, 752. 
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tot de beslissing waartij eiser tot schadevergoeding wordt veroor
deeld, nu de beslissing van het hof van beroep gestoeld is op de 
vaststelling dat ,gelet op het feit dat verweerster zwanger is wegens 
haar intieme betrekkingen met eiser, verweerster door hem werd 
verlaten" . 
In deze zaak hield het middel duidelijk verband met het geheel van de 
zaak. Biser hield voor dat hij geen belofte had gedaan en geen be
trekkingen met verweerster had onderhouden, terwijl het arrest pre
cies op het tegenovergestelde stoelde. Nu het arrest vernietigd wordt 
wegens rniskenning van de bewijskracht van de conclusie, moest de 
vernietiging noodzakelijk de beslissing in haar geheel treffen. 
Het arrest van 29 april 1971 hield verband met een echtscheiding. 
Het Hof vernietigt de beslissing waarbij de echtscheiding wordt 
toegestaan, en het breidt de cassatie uit tot de beslissing waarbij de 
toekenning van een onderhoudsgeld zonder voorwerp werd ver
klaard.(34) 
Te dezer, had eiseres in cassatie de vernietiging bekomen van de 
beslissing die de echtscheiding in het voordeel van haar echtgenoot 
had toegestaan. Uit deze laatste beslissing volgde dat haar vordering 
tot het bekomen van onderhouds geld zonder voorwerp we rd. Voor het 
Hof vall. Cassatie stoelde liefiitidaei eveneens op de niiskennirig-van 
de bewijskracht van de akten, doch het had uiteraard een algemene 
draagwijdte, verrnits het onderhoudsgeld met de echtscheiding nauw 
verbonden was. 
In dezelfde zin, doch andersom: Het arrest van 12 maart 1976 ver
nietigde de beslissing waarbij de vordering tot echtscheiding van eiser 
werd verworpen. Het arrest breidt die vernietiging uit tot de beslissing 
die onderhoudsgeld aan de vrouw toekende. Die laatste beslissing was 
immers het gevolg van het feit dat, nu de echtscheiding enkel in het 
voordeel van verweerster werd toegekend, zij dan ook recht had op 
pensioen.(35) 
Het was dus de omgekeerde toestand van het vorig geval, doch de 
oplossing moest om dezelfde reden identiek zijn. 
In de zaak die het voorwerp uitmaakte van het arrest van 7 december 
1972 had de eerste rechter een vonnis gewezen, waarin drie beslissin
gen voorkwamen, twee hielden verband met de grand van de zaak en 
de derde met een onderzoeksmaatregel. Na uitvoering van de onder-

(34) 29.4.1971, id. 1971, 839. 
(35) 12.3.1976, id. 1976, 805. 
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zoeksmaatregel werd een 2e vonnis gewezen waarbij eiser afgewezen 
werd. Eiser stelde hoger beroep in tegen beide vonnissen. De rechter 
in hoger berpep beslist dat het hoger beroep tegen het eerste vonnis 
niet ontvankelijk is, omdat beroeper erin berust heeft en hij beveelt 
de partijen over het tweede vonnis te pleiten.(36) 
Het Hof vernietigt het arrest voor zover het hoger beroep niet ont
vankelijk werd verklaard en het vernietigt eveneens het tweede arrest 
dat de partijen beval uitsluitend over het tweede vonnis te pleiten. 
Alles ligt besloten in het woord ,uitsluitend". De twee beslissingen 
waren immers nauw aan elkaar verbonden en het middel hield klaar
blijkelijk met de twee beslissingen verband, voor zover de tweede 
uitdrukkelijk de behandeling van het hoger beroep tegen het eerste 
vonnis uitsloot, omdat dit beroep niet ontvankelijk was. 
Luidens het arrest van 15 september 1976, heeft de vernietiging van 
de beslissing waarbij de betekening van een gerechtelijke akte nietig 
wordt verklaard, omdat de gerechtsdeurwaarder een fout heeft be
gaan, tot gevolg dat de beslissing waarbij deze gerechtsdeurwaar
der tot de gerechtskosten wordt veroordeeld, eveneens wordt vernie
tigd.(37) 
Eens te meer spreekt het vanzelf dat beide beslissingen nauw met 
elkaar verbonden waren en dat het middel tot algehele cassatie strek
te. 
Het arrest van 15 september 1977 wijst zeer duidelijk op de rede
nering en de grondslag in verband met de omvang van cassatie.(38) 
Het ging om een vordering tot ontkenning van vaderschap. De man 
beweerde dat de geboorte hem werd verborgen gehouden en hij bood 
het bewijs aan dat hij niet de vader van het kind was. Het hof van 
beroep had beslist dat hoewel in de loop van de vierde maand van de 
zwangerschap, de vrouw een verzoekschrift had aangeboden waarin 
zij de zwangerschap had bekend gemaakt en hoewel de man bij die 
gelegenheid voor de voorzitter van de rechtbank was verschenen, men 
hieruit niet mocht afleiden dat de man op de hoogte was van de feiten, 
omdat hij de taal waarin de rechtspleging verliep niet had begrepen, 
zodat hieruit af te leiden viel dat de man geen kennis had van 
zwangerschap en geboorte. De man werd aldus tot het bewijs dat hij 
de vader niet was, toegelaten. 

(36) 7.12.1972, id. 1973, 342. 
(37) 15.9.1976, id. 1977, 53. 
(38) 15.9.1977, id. 1978, 65. 
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Het middel dat de vrouw aan het Hof onderwierp hield drie onder
delen in: waarvan het eerste verband hield met de verberging en het 
derde met het bewijsaanbod van de man. 
Het Hof vernietigt op het eerste onderdeel en het voegt er aan toe dat 
die vernietiging tot gevolg heeft dat ook de beslissing op het bewijs
aanbod moet worden vernietigd. 
Men stelt hier vast dat het middel noodzakelijk betrekking had op al 
de beslissingen die in het arrest van het hof van beroep voorkomen. 
Het Hof vernietigt op het middel dat met het eerste punt verband 
houdt, en het middel dat met het tweede punt verband houdt, wordt .. 
zelfs niet onderzocht. Dit betekent dat de band die tussen de twee 
beslissingen bestaat van dien aard is, dat de cassatie van de ene, die 
van de andere tot gevolg heeft. 
Eens te meer, is het dus wel de draagwijdte van het middel dat 
doorslaggevend is. 
Dezelfde redenering komt nog voor in het arrest van 21 november 
1977, waarbij twee arresten van een arbeidshof worden vernietigd. De 
twee arresten werden door het cassatieberoep en door het aangevoerd 
middel bestreden. Het ging om een geding tussen de Nationale Dienst 
voor pensioenen voor bezoldigden en een geestelijke, lerares in e~n 
onderwijsinstelling.(39) 
De dienst wierp op dat de geestelijke geen arbeidsovereenkomst had 
aangegaan en dus geen aanspraak had op pensioen. Luidens een eerste 
arrest van het arbeidshof werd beslist dat er wei een arbeidsovereen
komst bestond. Het tweede arrest stond het pensioen toe. 
Het Hof vernietigt het eerste arrest, omdat het niet op de conclusies 
heeft geantwoord (waarbij werd aangevoerd dater geen arbeidsover
eenkomst bestond). Het Hof vernietigt vervolgens het tweede arrest 
dat op de arbeidsovereenkomst stoelt en een pensioen toekent. Het 
Hof oordeelt dat dit tweede arrest het gevolg is van het eerste. 
Zoals wij het reeds herhaaldelijk hebben opgemerkt, hield het middel 
noodzakelijk verband met het geheel van de rechtspleging en de 
vernietiging van beide arresten drong zich dan ook op. 
Men merke op dat het hier niet ging om punten van het zelfde arrest, 
maar om twee arresten die nauw met elkaar waren verbonden. 
Dit is ook nog het geval met het arrest van 17 april 1978 dat de 
vernietiging uitspreekt van een eerste arrest waarbij werd beslist dat 

(39) 21.11.1977, id. 1978, 331. 
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een V.Z.W. onder de toepassing van de wet van 9 juni 1945 viel, en 
dat een tweede arrest, waarbij over de kosten uitspraak wordt gedaan, 
eveneens vernietigt. Dit tweede arrest is, aldus het Hof, het gevolg 
van het eerste.(40) 
Het arrest van 19 oktober 1979 hield verband met de uitoefening van 
een recht van voorkoop, door de huurder van een landbouwgrond. De 
rechter in hoger beroep had beslist dat er een recht van voorkoop 
bestond en hij had de verkoper veroordeeld om schadevergoeding aan 
de huurder te betalen.(41) 
De kopers van het goed hadden cassatieberoep ingesteld, en het Hof 
vernietigt de beslissing waarbij het bestaan van het recht van voor
koop wordt vastgesteld. Het Hof voegt eraan toe, in verband met het 
tweede middel, dat met de schadevergoeding verband hield, dat de 
toekenning aan de verweerder van een schadevergoeding, ten laste 
van de koper, het noodzakelijk gevolg is van de beslissing die het 
recht van voorkoop erkent; dat de vernietiging van deze laatste beslis
sing van rechtswege de vernietiging van de tweede beslissing tot 
gevolg heeft, zodat het middel dat tegen die beslissing is gericht niet 
ontvankelijk is. 
Dit betekent dus duidelijk dat het middel zowel de ene als de andere 
beslissing betrof, zodat na cassatie van de eerste beslissing een bij
zonder middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk was. 
Talrijke arresten volgen elkaar nog op: aldus het arrest van 18 januari 
1980 waarbij wordt beslist dat de vernietiging van de beslissing die 
het bedrag van het onderhoudsgeld door eiser verschuldigd bepaalt, de 
vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing waarbij de rechter 
verweerster heeft gemachtigd hetzelfde maandelijks bedrag recht
streeks en ter uitsluiting van eiser bij de werkgever in ontvangst te 
nemen. Het blijkt immers uit het vonnis, aldus het Hof, dat in casu de 
beslissing betreffende die machtiging het gevolg is van de veroorde
ling van eiser tot een onderhoudsgeld.( 42) 
Men lette op het woord ,hetzelfde" bedrag, hetgeen wel wijst op een 
essentiele band tussen de 2 beslissingen. 
Men vermeldt nog, zonder verder commentaar de arresten van 20.2 en 
7.5.1981.(43) 

(40) 17.4.1978, id. 1978, 937. 
(41) 19.10.1979, id. 1979-1980, 222. 
(42) 18.1.1980, id. 1979/1980, n° 300. 
(43) 20.2, 10.4 en 7.5.1981, id. 198111982, n° 372, 464 en 508. 
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Het arrest van 25 juni 1981 bevestigt eens te meer de regel die we 
tot nu toe hebben besproken, en waarvan verschillende toepassin
gen werden aangehaald, doch het houdt bovendien een voorbehoud 
in, dat overigens uit de a1gemene regel voortspruit en waarvan het 
Hof menigmaal toepassing maakte: de vernietiging van de beslis
sing waarbij een huurceel verlengd wordt brengt de vernietiging 
mee van al de andere beslissingen die in het vonnis voorkomen en 
die het gevolg ervan zijn, (in casu omdat de rechter nalaat uitspraak 
te doen over eeri afhouding op de huurprijs), behalve, oordeelt het 
Hof, voor zover het gaat om de beslissing die het hoger beroep 
ontvankelijk verklaart. Die beslissing werd immers niet in het mid
del vermeld en was niet met de andere beslissingen van het arrest 
verbonden. De vernietiging mocht er dus geen verband mee hou
den.(44) 
Het gaat dus wei om de toepassing van de algemene regel die in dit 
betoog reeds herhaaldelijk werd aangehaald. 
Het arrest van 5 november 1981 moet ook worden vermeld omdat 
het verband houdt met het vraagstuk dat reeds ter sprake kwam in 
het arrest van 17 april 1978. Het Hof vernietigt de beslissing waar
bij het voorlopig verblijf van vrouw en dochter en het bedrag van 

- hef onderhouds!felO worden bepaald. Een TWeede middel hieldver= 
band met de lasten verbonden aan het omoerend goed, dat door de 
vrouw werd betrokken. Het Hof stelt vast dat de vernietiging op het 
eerste middel, de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing 
betreffende de betaling van de lasten met het omoerend goed ver
bonden, omdat die beslissing het gevolg is van de eerste vernietigde 
beslissing. Het Hof b~slist evenwel niet, zoals dit in 1978 het geval 
was, dat het middel zonder voorwerp en derhalve niet ontvankelijk 
is.(45) 
Het is wei belangrijk hierbij te onderstrepen dat het middel uitslui
tend verband hield met het verblijf van de vrouw en met het voor
lopig bewind over de persoon en de goederen van de dochter. De 
vernietiging hield dus geen verband 1) met het voorlopig bewind 
over de persoon en de goederen van de zoon Olivier en, 2) voor zover 
het arrest verband hield met de maand mei 1980, met de beslissing 
betreffende het onderhoudsgeld dat aan verweerster toekwam en aan 
de lasten die verbonden waren met het onderhoud en de opvoeding 

(44) 25.6.1981, id. 1980/1981, n° 627. 
(45) 5.11.1981, id. 1981/1982, n° 162. 
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van de dochter, alsmede met de beslissing waarbij een notaris werd 
aangesteld. 
Het was dus wei de draagwijdte van het middel dat hier de omvang 
van de vemietiging bepaalde. 
Ziehier nog een laatste toepassing van die regel, steeds in dezelfde zin. 
Het arrest van 7 februari 1992 beslist dat wanneer eiser werd veroor
deeld schadevergoeding aan verweerder te betalen, maar dat zijn eis in 
tussenkomst tot vrijwaring tegen de verzekeraar werd verworpen, de 
beslissing op de eis tot vrijwaring niet het gevolg is van de beslissing 
op de hoofdvordering en dat derhalve de vemietiging ervan geen 
invloed uitoefent op de omvang van cassatie ten opzichte van de eis 
in vrijwaring.(46). 
In feite kan het middel, dat met de hoofdvordering verband houdt, niet 
tot draagwijdte hebben dat ook de geldigheid van de rechtsband tussen 
verzekeraar en verzekerde ter sprake komt. Anders zou het zijn mocht 
de verzekeraar veroordeeld zijn om de verzekerde te vrijwaren. In dit 
geval immers zouden het verschuldigd zijn van de hoofdsom en de 
vrijwaring, nauw met elkaar verbonden zijn, zodat het middel dan 
integendeel beide beslissingen tot voorwerp zou hebben. De vrijwa
ring werd immers niet betwist voor zover de hoofdsom verschuldigd 
zou zijn. Maar in casu was het precies het omgekeerde dat plaatsvond: 
de vrijwaring werd als dusdanig betwist. De beslissing die ermee 
verband hield was dus niet met de beslissing over de hoofdsom 
verbonden. Wat de omvang van de vemietiging betreft, ware het dus 
nodig geweest dat er twee middelen werden aangevoerd en dat het 
Hof op elk middel, de vemietiging zou hebben uitgesproken. 

18. d) In sommige arresten maakt het Hof een beroep op het begrip 
,ondeelbaarheid' ' om de omvang van cassatie te bepalen. 
In het arrest van 12 december 1968 werd er beslist dat, omwille van 
de ondeelbaarheid, de vemietiging van de beslissing waarbij eiseres 
tot de kosten van het incidenteel beroep van partij Defraiteur tegen 
N.V. L'Etoile werd veroordeeld, moest worden uitgebreid tot de 
veroordeling van de verweerders Brasseur, die geen cassatieberoep 
hadden ingesteld. De verweerders Brasseur waren de loodgieters die 
aansprakelijk werden gesteld, samen met eiseres, ingevolge een 
wanprestatie die een overstroming had veroorzaakt. Het is evenwel 
onmogelijk te weten waarom er hier sprake is van ondeelbaarheid). 

(46) 7.2.1992, id. 1991/1992, ll0 296. 
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Het was echter eens te meer de draagwijdte van het middel die de 
omvang van de vernietiging tot gevolg had.(47) 
Het arrest van 19 maart 1971 houdt een soortgelijke beslissing 
in.(48) 
Ter gelegenheid van de afstand van een handelshuurovereenkomst 
betreffende een onroerend goed, werd die afstand door de rechter voor 
ongeldig verklaard. Die beslissing werd door het Hof vernietigd. Voor 
de rechter kwamen op: de verhuurder, de huurders, de huuroverne
mers (die geen cassatieberoep hadden ingesteld). De beslissing waar
bij de afstand ongeldig werd verklaard, volgde op een beslissing 
waarbij de huurovereenkomst ten laste van de huurders werd ont
bonden. 
Het Hof beslist dat wanneer een geschil ondeelbaar is tussen eiser en 
een andere partij voor de rechter over de grand van de zaak, die geen 
cassatieberoep instelde, doch die door eiser in het geding werd opge
roepen, en het cassatieberoep gegrond wordt bevonden, de vernieti
ging wordt uitgesproken zowel ten opzichte van eiser als wat de 
beslissing ten opzichte van de andere partijen betreft. 
Ik meen hier geen bespreking te moeten voeren over het begrip 
ondeelbaarheiddatsindshetGer.W. een welbepaalde strekking heeft 
gekregen, die niet overeenstemt met de rechtsleer die gangbaar was 
voor 1970, doch het komt me voor dat hier ook de regel betreffende 
de draagwijdte van het middel volstond om de omvang van de ver
nietiging te bepalen. 
Dit is ook nog het geval met het arrest van 5 november 1990. Eiseres 
en de tweede verweerder waren betrokken bij een geding met de 
R.M.Z. Het Hof vernietigt de beslissing ten opzichte van eiseres. 
Het Hof voegt eraan toe dat het geding dat tussen partijen ont
stond, ondeelbaar was, en dat derhalve de vernietiging van de beslis
sing op de eis ingesteld door eiseres, de vernietiging van de beslissing 
ten opzichte van de eis ingediend door Paul Delizee tot gevolg 
heeft.(49) 
Hier ook kan de beoordeling van de ondeelbaarheid niet plaatsvin
den. 

19. Alvorens nog twee andere vraagstukken te onderzoeken zou ik 

(47) 12.12.1968, id. 1969, 368. 
(48) 19.3.1971, id. 1971, 702. 
(49) 5.11.1990, id. 1990/1991, ll0 124. 
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willen besluiten, dat in al de besproken gevallen, de regel die het 
Hof zelf heeft bepaald en die in het begin van deze uiteenzetting 
nader werd uitgelegd, t.w. dat de draagwijdte van het middel de om
vang van cassatie bepaalt, in feite steeds werd toegepast. Het onder
zoek van de middelen liet telkens toe vast te stellen dat de omvang van 
de vemietiging met het middel verbonden was. Het Hof eerbiedigt dus 
de essentiele regel, t.w. dat het slechts van een zaak mag kennis 
nemen, binnen de perken die de partijen in de middelen hebben 
bepaald. 
Een zeer karakteristiek voorbeeld hiervan kwam voor in verband 
met de toepassing van de regel op de beslissingen betreffende de 
tegenvorderingen. De vernietiging van de beslissing op de hoofd
vordering kan de vernietiging van de beslissing op de tegenvorde
ring slechts tot gevolg hebben voor zover beide vorderingen op de
zelfde motieven gestoeld zijn, d.w.z. dat het middel, op grond 
waarvan de vernietiging van de beslissing op de hoofdvordering 
wordt uitgesproken, noodzakelijk eveneens betrekking heeft op de 
tegenvordering. Is dit niet het geval dan mag de cassatie op de 
hoofdvordering niet tot de beslissing op de tegenvordering worden 
uitgebreid. 
In de regel is dit eveneens het geval met de vorderingen tot vrij
waring, hoewel in de meeste gevallen de vordering tot vrijwaring 
nauw verbonden is met de beslissing op de hoofdvordering, zo
dat het middel dat de cassatie op de hoofdvordering tot gevolg 
heeft, noodzakelijk ook verband zal houden met de eis tot vrijwa
nng. 
Dit is eveneens het geval met de beslissingen betreffende de ontvan
kelijkheid. Meestal is het vanzelfsprekend dat wanneer het middel 
ertoe strekt te horen beslissen dat het rechtsmiddel niet ontvankelijk 
is, het eveneens tot doel heeft de vemietiging te bekomen van de 
beslissing die over de grond van het geschil uitspraak doet (13 
november 1964 en 17 juni 1971).(50) 

De omvang van cassatie strekt zich ook uit tot andere arresten 
en vonnissen, dan de bestreden beslissing 

20. We komen zodoende tot een aspect van het vraagstuk van de 
omvang van cassatie dat evenwel meer complex voorkomt. Meer dan 

(50) 13.11.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 260 en 15.6.1971, Arr. Cass. 1971, 1047. 

909 



eens heeft het Hof niet enkel het arrest dat het voorwerp van het 
cassatieberoep uitmaakt, doch ook een of meer andere arresten, die het 
gevolg van het bestreden arrest zijn, eveneens vemietigd. 
In sommige gevallen heeft de eiser zijn cassatieberoep gelijktijdig 
niet enkel tegen het arrest waarop het aangevoerd middel betrekking 
heeft, doch ook tegen de daaropvolgende arresten, ingediend. Er zijn 
evenwel ook meerdere gevallen waar slechts een arrest uitdrukkelijk 
bij het cassatieberoep wordt betrokken, maar waarbij het Hof de 
vemietiging uitbreidt tot een of meer arresten of vonnissen, die erop 
volgen. 
Ziehier de arresten die verband houden met cassatieberoepen die 
gelijktijdig tegen meerdere arresten werden gericht, doch waarvan 
de middelen meestal expressis verbis slechts een arrest betroffen: 
23 januari 1969, 20 november 1967, 4 november 1976, 22 novem
ber 1977, 23 januari 1978, 17 april 1978, 17 december 1982, 31 
oktober 1986, 15 februarl 1988, 18 november 1988 en 21 oktober 
1992.(51) 
Anderzijds zijn er arresten die verband houden met cassatieberoe
pen die slechts tegen een arrest waren gericht, doch waarbij de 
vemietiging werd uitgebreid tot andere arresten of vonnissen, hetgeen 
betekent dat hoewel het cassat1eberoep expressis verbis slechfs tegen 
een arrest werd gericht, het Hof de vemietiging tot andere arresten 
of vonnissen heeft uitgebreid. Dit was het geval met de arresten van 
26 april1972, 1 maart 1979, 10 apri11981, 28 mei 1982, 6 september 
1985, 11 april 1988 en 31 mei 1990.(52) 
Is in al die zaken de hoofdregel wel steeds van toepassing? Mag er 
worden aangevoerd dat het middel ook betrekking heeft op arresten of 
vonnissen die niet eens worden bestreden? 
Wanneer men die arresten onderzoekt dan stelt men vast dat in feite de 
arresten die bestreden worden en de arresten of vonnissen waarop de 
vemietiging wordt uitgebreid, een geheel uitmaken, dat noodzakelijk, 
expliciet of impliciet, ook in het middel wordt bedoeld. 

(51) 23.1.1969, id. 1969, 498; 20.11.1967, id. 1968, 408; 4.11.1976, id. 1977, 259; 21.11.1977, 
id. 1978, 331; 23.1.1978, id. 1978, 617; 17.4.1978, id. 1978, 937; 17.12.1982, id. 198211983, 
n° 234; 31.10.1986, id. 1986/1987, n° 237; 15.2.1988, id. 1988, n° 364; 18.11.1988, id. 1988/ 
1989, n° 166; 21.10.1992, id. 1991/1992, n° 680. 
(52) 26.4.1972, id. 1972, 807; 1.3.1979, id. 1978/1979, 781; 10.4.1981, id. 1980/1981, n° 464; 
28.5.1982, id. 1981/1982, n° 573; 6.9.1985, id. 1986, n° 8; 11.4.1988, id. 1987/1988, n° 486; 
31.5.1990, id. 1989/1990, n° 574. 
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Ziebier enkele voorbeelden: 
Het arrest van 20 november 1967 hield verband met een reeks beslis
singen die over de grand ten definitieve titel uitspraak doen en tevens 
met een beslissing alvorens recbt te spreken, waarbij een deskundige 
wordt aangesteld. Het middel dat voornamelijk tegen de definitieve 
beslissingen was gericht, bield ook verband met de beslissing waarbij 
een onderzoek werd bevolen. De vernietiging van de definitieve 
beslissingen brengt dan ook de vernietiging van de beslissing alvorens 
recbt te spreken mede. Docb bet Hof voegt eraan toe dat die vernieti
ging eveneens wordt uitgebreid tot een later arrest dat na bet onder
zoek werd uitgesproken.(53) 
Het spreekt vanzelf dat al die beslissingen een geheel uitmaakten; dat 
onder de draagwijdte van het oorspronkelijk middel vielen. 
Het arrest van 26 april1972 vernietigt een arrest dat bet boger beraep 
ontvankelijk verklaarde en bet vernietigt tevens ook een later arrest 
dat de deskundige vervangt.(54) 
Dezelfde uitleg geldt bier ook. 
Het arrest van 23 januari 1978 vernietigt een arrest van een arbeidsbof 
dat ten onrechte een zaak naar een bof van beraep beeft verwezen, 
terwijl de verwijzing naar een rechter in eerste aanleg moest plaats
vinden. Het Hof vernietigt eveneens het arrest van bet bof van beraep 
waarbij intussen reeds uitspraak werd gedaan.(55) 
Het arrest van 17 december 1982 vernietigt een tweede arrest, waar
van bet Hof vaststelt dat bet gestoeld is op een eerste arrest waartegen 
bet cassatieberoep was gericbt.(56) 
Het arrest van 31 oktober 1986 vernietigt een arrest dat bet boger 
beroep ontvankelijk beeft verklaard en bet breidt die vernietiging 
uit tot een later arrest dat over de grand van de zaak uitspraak 
doet.(57) 
En bet arrest van 21 oktober 1991 vernietigt twee arresten waarvan bet 
Hof vaststelt dat bet bof van beraep de twee vorderingen zo nauw aan 
elkaar beeft gekoppeld, zodat de vernietiging van bet ene, de vernieti
ging van bet andere meebrengt.(58) 

(53) 20.11.1967, id. 1968, 408. 
(54) 26.4.1972, id. 1972, 807. 
(55) 23.1.1978, id. 1978, 616. 
(56) 17.12.1982, id. 198211983, n° 234. 
(57) 31.10.1986, id. 1986/1987, n° 137. 
(58) 21.10.1991, id. 199111992, n° 103. 
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Men stelt dus vast dat in al die zaken er een zodanige nauwe band 
tussen de bij het cassatieberoep betrokken arresten bestaat, dat het 
middel dat tegen een van de beslissingen wordt aangevoerd nood
zakelijk ook met de andere verb and houdt. Het is dus wel de algemene 
regel die hier geldt. 
Er is evenwel een speciaal geval geweest dat het voorwerp uitmaak
te van het arrest van 10 april 1981, uitgesproken op de conclusie van 
procureur-generaal Dumon. Het is een schools voorbeeld, dat bijzon
der interessant is.(59) 
Het Hof werd met een cassatieberoep gevat tegen een vonnis van de 

. rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, dat in hoger beroep 
uitspraak deed. Het Openbaar Ministerie (Dh. Dum on) had een middel 
van niet ontvankelijkheid van ambtswege opgeworpen. Het Hof ging 
daarop in. 
De rechtspleging was als volgt verlopen: Het ging om een huurgeschil 
en meer in het bijzonder om een vordering wegens huurschade. 
Een vonnis, op 25 oktober 1976 in hoger beroep gewezen, sprak zich 
uit over een rechtsmiddel tegen een vonnis van de vrederechter te 
Merksem. 
Tegen dit-v:onniswerdeen-cassatieberoep ingediend en bij arrest van 
10 november 1978 werd het vonnis vernietigd. 
Men weet dat cassatieberoep niet opschortend is. 
Partijen, die evenwel het bestaan van het cassatieberoep kenden, 
gingen evenwel met de procedure voort, op grond van een deskundig 
verslag, eerst voor de vrederechter te Merksem, die uitspraak deed op 
9 december 1976, daarna voor de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen, die een eindvonnis uitsprak op 30 juni 1977, d.w.z. v66r 
het arrest van het Hof van 10 november 1978. 
Tegen dit laatste vonnis werd alweer cassatieberoep ingesteld, even
we[ na het arrest van 10 november 1978. 
Wat heeft het Hof op dit tweede cassatieberoep beslist? 
Het Hof stelt vast dat het vonnis van 30 juni 1977 het gevolg is van het 
vonnis van 25 oktober 1976. Maar dit laatste vonnis werd op 10 
november 1978 vernietigd. Die vernietiging, aldus het Hof, brengt 
de vernietiging van rechtswege mede van aile akten en vonnissen die 
het gevolg zijn van de vernietigde beslissing, zelfs indien er ten 
opzichte van die akten en vonnissen, geen rechtsmiddel werd inge
steld. 

(59) 10.4.1981, id. 198011981, n° 464; R.W. 198111982,607. 
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Daaruit volgt, beslist het Hof, dat het vonnis van Merksem van 9 
december 1976 en het daarop volgend vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg van 30 juni 1977, die heiden het gevolg zijn van het 
vonnis van 25 oktober 1976, vernietigd werden, ter gelegenheid van 
de vernietiging van dit laatste vonnis, zelfs indien die vernietiging niet 
werd vastgesteld in het arrest van 10 november 1978. 

Het cassatieberoep tegen het vonnis van 30 juni 1977 is dus niet 
ontvankelijk, vermits dit vonnis reeds werd vernietigd op 10 novem
ber 1978. Het middel van niet ontvankelijkheid dat door het Openbaar 
Ministerie werd opgeworpen, was dus gegrond. 

Ik zou nu in dit verband drie opmerkingen willen maken: 

de eerste: dit arrest wijst op het belang van een beslissing van het 
Hof betreffende de omvang van de cassatie, ter gelegenheid van de 
uitspraak van het arrest dat de vernietiging uitspreekt. W ellicht, in 
casu, wist het Hof niet wat er allemaal intussen in de rechtspleging 
was gebeurd. Het is overigens uitzonderlijk. 

de tweede: hier ook is de toepassing van de algemene regel van 
overwegend be lang. W aarover ging het? Een vennootschap 0 werd 
voor de rechter gedagvaard om te horen beslissen dat zij cessionaris 
was van een huurovereenkomst, gesloten tussen andere bij het geding 
betrokken partijen. In die hoedanigheid werd ze gedagvaard om 
achterstallige huurprijzen te betalen, om de huurovereenkomst te 
haren laste te horen ontbinden, om zich te horen veroordelen tot een 
schadevergoeding wegens kosten van wederverhuring en tevens tot 
betaling van schadevergoeding wegens huurschade. Dit laatste punt 
werd nu precies verder behandeld, eerst voor de vrederechter, daarna 
in hager beroep voor de rechtbank van eerste aanleg. 

Het Hof wordt met een middel gevat dat verband houdt met de 
overdracht van de huurovereenkomst. Het vernietigt die beslissing. 
Dit brengt dan noodzakelijk mee dat al de beslissingen die uit die 
beweerde huuroverdracht voortspruiten, ook mede vernietigd worden. 
Bet middel strekte daar uiteraard toe. Het strekte ook, uiteraard, tot de 
vernietiging van de veroordeling waarbij huurschade ten laste van de 
vennootschap werd gelegd. 

De vernietiging van die laatste beslissingen moest dus ook volgen. 

Eens te meer stellen we vast dat de toepassing van de algemene regel 
zich hier opdrong. 

de derde: het komt verwonderlijk voor dat spijts het instellen van 
cassatieberoep tegen de beslissing die de grand van gans het geschil 
betrof, de partijen niettemin de rechtspleging hebben voortgezet, 
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hoewel zij er zich rekenschap rnoesten van geven, dat, bij cassatie, het 
geheel zou vervallen. Men denke aan het nutteloos tijdverlies dat 
eraan verbonden was. 

Omvang van cassatie en ,geen van de bestreden beslissing onder
scheiden beslissing" 

21. Er blijft rnij een probleern te behandelen. Het is aan grondige 
conclusies van procureur-generaal Hayoit de Termicourt te danken en 
het houdt verband met een reeks gevallen die op het eerste zicht 
rnisschien marginaal zijn. Het gaat om de uitbreiding van de vernieti
ging tot hetgeen sinds 1951 wordt geheten: ,Geen van de bestreden 
beslissing onderscheiden beslissing" (dispositif non distinct). Gelet 
op het aantal arresten waar die uitbreiding thans plaatsvindt blijkt de 
regel van ze.er groot belang te zijn. 
In zijn conclusies vooraan het arrest van 16 februari 1951 heeft de 
heer Hayoit de klemtoon gelegd op de overweging dat de stipte 
toepassing van de regels betreffende het cassatieberoep soms tot 
een onrechtvaardigheid leidt. Auteurs geven daar geen oplossing 
voor, uitgenornen de Pandectes belges die een voorstel maken, dat 
de-heer--Hayoit-spitsvondig- vindt, maar- dat zijn goedktmring niet 
verdient. ( 60) 
Het is in een reeds oude rechtspraak (1852 en 1879) van het Franse 
Hof van Cassatie dat de heer Hayoit de oplossing heeft gevonden. 
In feite, zoals we verder zullen horen, sluit die regel aan bij de 
fundamentele regel die we zo pas hebben uitgelegd. 
Het vraagstuk kan als volgt worden samengevat: een vonnis of een 
arrest houdt verschillende beslissingen in, o.m. zoals in 1951, een 
beslissing die een verweermiddel, gestoeld op de verjaring van de 
hoofdvordering en door de verweerder opgeworpen, verwerpt, en een 
beslissing die over de hoofdvordering uitspraak doet en ze niet ge
grond verklaart. 
Biser op de hoofdvordering stelt cassatieberoep in, doch het rniddel 
houdt uiteraard geen verband met de beslissing over de verjaring; 
hij heeft er geen belang bij. Verweerder stelt geen cassatieberoep in, 
nu, hoewel hij op zijn verweer betreffende de verjaring in het onge
lijk werd gesteld, hij over de grond van de zaak met de uitslag 

(60) 16.2.1951, Bull. en Pas. 1951, I, 395. 
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tevreden is. Hij heeft dus ook geen be1ang bij de betwisting betref
fende de verjaring. 
Maar indien het Hof ingaat op het midde1 betreffende de grand van de 
zaak en de bes1issing desaangaande vernietigt, dan wordt de rechter op 
verwijzing met het vraagstuk van de verjaring niet gevat en treedt de 
bes1issing daarover in kracht van gewijsde, vermits er, bij· gebrek aan 
be1ang, geen cassatieberoep kan worden ingeste1d. De verweerder 
staat dus voor de rechter op verwijzing in de toestand dat hij gebeur
lijk over de grand van de zaak kan worden veroordee1d, terwij1 het 
moge1ijk is dat de hoofdvordering tach verjaard was (in strijd met wat 
de eerste rechter had beslist). 
Dit is nu precies onrechtvaardig. 
Mag ik eerst opmerken dat de moei1ijkheid voortspruit uit de stipte 
toepassing van de fundamente1e rege1 die we zoeven hebben uitge-
1egd. Het midde1 dat aan het Hof werd onderworpen hie1d geen 
verband en kon geen verband houden met de exceptie van de verja
ring. Derha1ve kon de vernietiging niet worden uitgebreid. 

22. V oora1eer de op1ossing van de heer Hayoit te bespreken, zou ik 
een ander voorbee1d willen aanha1en. 
Nemen we het geva1 waar de verweerder in hager beroep de niet 
ontvanke1ijkheid van het rechtsmidde1 opwerpt. De rechter in hager 
beroep beslist dat het rechtsmidde1 we1 ontvanke1ijk is en, recht
doende over de grond van de zaak, veroordeelt de verweerder. 
Ditmaa1 heeft de verweerder be1ang bij het instellen van een cassa
tieberoep, zowe1 wat de exceptie van niet ontvanke1ijkheid a1s wat de 
grand van de zaak betreft. 
Indien het Hof de bes1issing over de ontvanke1ijkheid vernietigt, dan 
za1 het de vernietiging uitbreiden tot de bes1issing over de grand. De 
draagwijdte van het midde1 s1aat immers op beide bes1issingen. 
Macht de verweerder na1aten cassatieberoep in te stellen wat de 
ontvanke1ijkheid betreft en zich ertoe beperken een midde1 over de 
grand van de zaak in te dienen, dan zou de bes1issing over de 
ontvanke1ijkheid in kracht van gewijsde treden, want mocht het Hof 
de bes1issing over de grand van de zaak vernietigen, dan zou die 
vemietiging niet worden uitgebreid tot de beslissing over de ontvan
kelijkheid, vermits het midde1 daarop niet toepasse1ijk is (zie Cass. 13 
november 1964).(61) 

(61) 13.11.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 260. 
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Dit tweede voorbeeld beklemtoont de moeilijkheid die met het eerste 
voorbeeld verbonden is. 

23. W aarin bestaat de oplossing van de heer Hayoit? 
W anneer het Hof een van de beslissingen vernietigt, dan beslist het 
meteen dat de beslissing die niet het voorwerp van een ontvankelijk 
cassatieberoep kon uitmaken vanwege geen van de bij het beroep 
betrokken partijen (wegens gebrek aan belang), dan wordt die beslis
sing beschouwd als niet te onderscheiden van de vernietigde beslis
sing. Er is dus maar een beslissing, zodat de cassatie kan worden 
uitgebreid tot die niet te onderscheiden beslissing. 
De oplossing komt dus neer op een toepassing van de fundamentele 
regel, dankzij de vaststelling dat er slechts een beslissing is, met twee 
onderdelen, waarvan het ene niet te onderscheiden is van het andere. 
Het Hof beschouwt dus dat het middel dat werd aangevoerd, beide 
onderdelen betreft, zodat de vernietiging van het ene, de vernietiging 
van het andere tot gevolg heeft. 
Die oplossing is slechts mogelijk wanneer het Hof vaststelt dat een 
van de beslissingen het voorwerp niet kon uitmaken van een ontvan
kelijk cassatieberoep door geen van de bij het cassatieberoep betrok
ken partijen. Meestal wordt die ontvankelijK:heid beoordeeld aan de 
hand van het belang. 
We kunnen bij deze gelegenheid geen commentaar maken van al de 
arresten die deze regeling hebben toegepast, nu ze zo talrijk zijn. Ik 
zal er evenwel enkele uit de reeks kiezen, om de draagwijdte van de 
regel nader te bepalen. 

24. Het arrest van 28 januari 1965 hield verband met een schade
vergoeding die verschuldigd is door de eigenaar die op zijn goed 
werken uitvoert die voor een gebuur nadelig zijn en de maat van een 
normaal geburenhinder overtreffen. Is die vergoeding ook door de 
aannemer verschuldigd?(62) 
Te dezen had de rechter over de grond van de zaak beslist dat de 
aannemer bij de uitvoering van het werk geen enkele fout had begaan 
(art. 1382, B.W.) . 
Het Hof beslist dat de eigenaar van een onroerend goed die door een 
foutieve daad het evenwicht tussen de respectievelijke rechten van de 
eigenaars stoort, door aan een andere eigenaar een schade die de 

(62) 28.1.1965, Bull. en Pas. 1965, I, 521. 
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perken van de normale hinder die uit nabuurschap voortspruit, te 
veroorzaken, een rechtmatige vergoeding die het evenwicht herstelt, 
verschuldigd is. 
Maar de aannemer die de werken heeft uitgevoerd is vreemd aan de 
rechten die uit nabuurschap ontstaan en is dus niet verplicht het 
evenwicht te herstellen. 
In casu werd de aannemer niettemin tot een schadevergoeding ver
oordeeld, op grond van art. 544 B.W. 
Die beslissing werd door het Hof vernietigt en het Hof vernietigt 
bovendien de beslissing luidens welke de aannemer geen fout had 
begaan (art. 1352 B.W.). 
Die laatste beslissing kon het voorwerp niet uitmaken van een ont
vankelijk cassatieberoep: de aannemer had er uiteraard geen belang 
bij en de eigenaar van het naburig fonds ook niet, vermits hij de 
vergoeding die hij wenste, had bekomen. 
Maar als het Hof de beslissing betreffende de schadevergoeding 
toegekend op grond van artikel 544 B.W., vernietigt, dan mag de 
rechter op verwijzing nog enkel over dit vraagstuk uitspraak doen, 
terwijl de oorspronkelijke vordering gestoeld was op art. 1382 B.W. 
De rechter op verwijzing kon dus dit deel van de oorspronkelijke 
vordering niet meer onderzoeken. De uitbreiding op grond van de hier 
besproken regel, is dus van overwegend belang. 
Ziehier een ander voorbeeld: Het arrest van 12 oktober 1967 hield 
verband met een geschil tussen de rechthebbenden van het slachtoffer 
van een verkeersongeval en de aansprakelijke autovoerder. De werk
gever van het slachtoffer had een collectieve verzekeringsovereen
komst gesloten met de N.V. Eagle Star. Deze laatste had aan de 
rechthebbenden van het slachtoffer de vergoedingen die ze, ingevol
ge het contract, verschuldigd was, uitgekeerd. Luidens dit contract 
had ze een verhaalrecht, bij subrogatie, ten belope van het door haar 
betaald bedrag, tegen de aansprakelijke dader van het ongeval en 
diens verzekeraar.(63) 
Het Hof vernietigt het arrest dat de vordering van Eagle Star ge
grond heeft bevonden zowel tegen de aansprakelijke dader, als diens 
verzekeraar, 1' Aigle de Paris. 
Eagle Star had evenwel ook de rechthebbenden van het slachtoffer 
gedagvaard om terugbetaling te bekomen van hetgeen zij hen had 

(63) 12.10.1067, Arr. Cass. 1968, 218. 
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uitgekeerd. Nu evenwel het hof van beroep de vordering tegen de 
aansprakelijke dader en diens verzekeraar gegrond had bevonden, 
werd Eagle Star van haar vordering tegen de rechthebbenden afge
wezen. 
Die laatste beslissing was voor geen cassatieberoep vatbaar, zowel 
door Eagle Star, die de veroordeling van de aansprakelijke dader had 
bekomen, als door de rechthebbenden die er evenmin belang bij 
hadden. 
Doch ingevolge de vernietiging van de beslissing op de hoofdvor
dering, kreeg de vordering tegen de rechthebbenden weer belang. 
Daarom wordt de cassatie van de beslissing op de hoofdvordering tot 
die laatste beslissing uitgebreid. 
Beide beslissingen waren overigens nauw met elkaar verbonden en de 
beslissing op de tweede vordering was van de beslissing op de eerste 
niet te onderscheiden. 
Ziehier nog het arrest van 7 oktober 1977. Het ging om een geschil 
betreffende een onteigening. De onteigende eigenaar deed gelden 
dat het K.B. waarbij de onteigening werd toegelaten nietig was en 
dat de beslissing van de Gemeenteraad blijk gaf van machtsover
schrijding. _Hij_deed_boy:endien gelden_dat er_geen hoogdringendheid 
meer bestond, nu de beslissing tot onteigening reeds zeven jaar oud 
was. 
De vrederechter had de eerste twee grieven verworpen, doch was op 
de derde ingegaan.(64) 
Het Hof vemietigt die beslissing naar aanleiding van het cassatiebe
roep van de overheid en het vernietigt bovendien de beslissing bij 
wijze van uitbreiding op de andere grieven. Die laatste beslissingen 
konden immers het voorwerp niet uitmaken van een ontvankelijk 
cassatieberoep, bij gebrek aan belang, vanwege geen der betrokken 
partijen. Dankzij die uitbreiding kwam het geschil weer volledig ter 
sprake voor de rechter op verwijzing. 
Het laatste arrest dat we hier bespreken is vooral van belang wat 
de rechtsmacht van de rechter op verwijzing betreft. Luidens het 
arrest van 13 april 1981, wanneer een gerechtelijke beslissing wordt 
vemietigd en een andere beslissing door geen enkel van de betrok
ken partijen door een ontvankelijk cassatieberoep kan worden aan
gevochten, en wanneer het Hof enkel de aangevochten beslissing 

(64) 7.10.1977, id. 1978, 173. 
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vernietigt, doch geen uitspraak doet over de omvang van cassatie, dan 
heeft de rechter op verwijzing rechtsmacht om uitspraak te doen 
zowel op de aldus niet te onderscheiden beslissing als op de uitdruk
kelijk vernietigde beslissing. Hij mag en moet er uitspraak over 
doen.(65) 

25. Hiermede eindigen we met de bespreking van de omvang van 
cassatie in burgerlijke zaken. 
Zoals bij de aanvang van deze uiteenzetting werd onderlijnd wordt het 
vraagstuk beheerst door de regel dat de rechtsmacht van het Hof 
beperkt wordt tot het onderzoek van het rniddel. Doch het Hof heeft 
die regel zeer ruim gei'nterpreteerd. Het is de draagwijdte van het 
middel die de rechtsmacht van het Hof bepaalt. Doch verder mag men 
niet gaan. Dit is dan ook de uiterste grens. 

II. DE OMV ANG VAN CAS SA TIE IN STRAFZAKEN 

De hoofdbeginselen 

26. In strafzaken stoelt het vraagstuk van de omvang op andere 
gronden dan in burgerlijke zaken. 
Reden daarvan ligt voor de hand: terwijl in burgerlijke zaken cassa
tieberoep beperkt is tot de middelen die partijen moeten inroepen, mag 
het Hof in strafzaken ambtshalve rniddelen opwerpen. Hierdoor is de 
rechtsmacht van het Hof veel ruimer. 
Dit brengt mee dat het aantal arresten dat het vraagstuk behandelt, 
veel grater is dan in burgerlijke zaken. Het is overigens moeilijker een 
scherpe scheidingslijn te bepalen tussen wat mag en wat niet mag, op 
grond van een welbepaalde algemene regel. In de regel zijn het 
praktische gevallen die meestal aanleiding geven tot soortgelijke 
beslissingen. Ik zal me inspannen om de meest voorkomende gevallen 
aan te halen en om zo mogelijk na te gaan of er van een algemene 
regel sprake kan zijn. 

27. Er komt daarbij evenwel een beperking: op het cassatieberoep 
van de burgerlijke partij werpt het Hof geen middelen van ambts
wege op. De burgerlijke partij moet dit zelf doen en ze moet dus de 

(65) 13.4.1981, id. 198011981, ll0 467. 

919 



onwettigheid die ze de rechter ten gronde ten laste legt, uitdrukkelijk 
aanklagen. 
Dit neemt niet weg dat bij vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering, het Hof de vernietiging tot de beslissing op de burger
lijke vordering uitbreidt, voor zover die beslissing nauw verbonden is 
met de vernietigde beslissing op de strafvordering. 
Het Hof heeft in enkele arresten regels die een algemeen karakter 
hebben, nader bepaald. Met die regels moet rekening worden gehou
den, wil men de draagwijdte van de arresten in verband met de 
strafzaken begrijpen. 
Het arrest van 27 februari 1985 beslist dat wanneer sommige pun
ten, die in een arrest of een vonnis voorkomen, bestreden worden 
door een of meer cassatieberoepen, de vernietiging die wordt uit
gesproken, niet wordt uitgebreid tot de andere punten die in het
zelfde arrest of vonnis voorkomen en waartegen geen cassatiebe
roep werd ingesteld en dus niet aan het Hof worden onderwor
pen.(66) 
In dezelfde zin luidt het arrest van 17 juni 1992: wanneer het Hof 
een punt vernietigt, dan beslist het noodzakelijk binnen de perken 
va11_ het cassa1i~b_ero~Q en, _ ou __ cl§_ beslis_s_inK b~tref_fenci§ _ cl_e b11rg~r
lijke vorderingen, wordt het cassatieberoep beperkt tot de draag
wijdte van de middelen die tot de vernietiging aanleiding ge
ven.(67) 
Een toepassing van die regels vindt men in het arrest van 22 oktober 
1969, naar luid waarvan het Hof het arrest op strafgebied vernietigt, 
uitgenomen wat de burgerlijke vordering betreft, waartegen eiser 
beslist heeft, zonder enig voorbehoud, geen cassatieberoep in te 
stellen.(68) 
Een ander arrest van 27 februari 1985 houdt in dat wanneer het Hof 
de bestreden beslissing vernietigt, het noodzakelijk beslist, welke ook 
de bewoordingen van het cassatieberoep zijn, binnen de perken van 
het cassatieberoep; op de burgerlijke vorderingen is de vernietiging 
noodzakelijk beperkt tot de draagwijdte van de middelen op grand 
waarvan de vernietiging wordt uitgesproken.(69) 
In die twee arresten komen aldus al de regels voor, die essentieel 

(66) 27.2.1985, id. 198411985, n° 387. 
(67) 17.6.1992, id. 199111992, n° 544. 
(68) 22.10 .1969, id. 1970, 182. 
(69) 27.2.1985, id. 1985, n° 386. 
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zijn inzake cassatieberoep op strafrechtelijk gebied. Mag ik hierbij 
onderstrepen dat het Hof ook verwij st naar de draagwijdte van het 
middel. We staan dus op dezelfde golflengte als inzake civiele rechts
vordering. 
Het Hof heeft aldus telkens de perken van het cassatieberoep be
paald. Er mag immers niet uit het oog worden verloren dat het 
cassatieberoep ook op strafrechtelijk gebied een uitzonderlijk rechts
middel uitmaakt, zodat het noodzakelijk een beperkte draagwijdte 
heeft. Bovendien komt het de partijen toe de grenzen te bepalen 
binnen dewelke zij een beslissing aan de censuur van het Hof onder
werpen. In strafzaken, wanneer de beklaagde een cassatieberoep in
stelt, doch geen middel of geen voorbehoud bepaalt, dan oordeelt 
het Hof dat het over een zeer ruime beoordelingsmacht beschikt 
om uitspraak te doen over de wettigheid van de beslissing, hetgeen 
toelaat ambtshalve middelen op te werpen. Men weet dat er in dit 
verband geen wette1ijke regeling bestaat en dat menigmaal stemmen 
opgingen opdat het Hof geen middelen meer ambtshalve zou opwer
pen. 

28. In dit verband wil ik de aandacht vestigen op het belangrijk arrest 
van 8 november 1965, dat de gevolgen van een vemietiging door het 
Hof bepaa1t.(70) 
Het ging om een cassatieberoep gericht tegen een arrest gewezen op 
verwijzing na cassatie. Biser verweet het arrest in hoger beroep hem 
tot een hoger bedrag aan schadevergoeding te hebben veroordeeld, 
dan in het vemietigd vonnis werd bepaald. Het Hof antwoordt dat 
nu het Hof slechts kennis neemt van het cassatieberoep in het belang 
van de partijen die het rechtsmiddel hebben ingesteld (Besluit. 
15.3.1815, art. 9), het cassatieberoep van de beklaagde enkel de 
beslissingen die de beklaagde benadelen, aan het toezicht van het 
Hof onderwerpt. 
Maar eens de schending van de wet wordt vastgesteld brengt ze een 
totale of gedee1telijke cassatie (naar gelang van het geval) mede; 
hieruit volgt dat de vemietiging die op het cassatieberoep van de 
beklaagde wordt uitgesproken, niet bij wijze van amendering in 
zijn belang plaatsvindt, d.w.z. alleen voor zover de beslissing 
voor hem nadelig is; dat die vemietiging zonder enig voorbehoud 
in het belang van eiser plaatsvindt, overeenkomstig de a1gemene 

(70) 8.11.1965, Bull. en Pas. 1966, I, 324. 
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bepaling van art. 17, wet van 4 augustus 1832; dat die regel over
eenstemt met het wezen zelf van het cassatieberoep; dat wie de 
vernietiging van de bestreden beslissing bekomt, niet gelijktijdig het 
behoud van die beslissing, voor zover zij hem gunstig is, mag opei
sen. 
Hieruit volgt, aldus het arrest, dat wanneer het Hof gevat wordt 
met een niet beperkt cassatieberoep, in verband met de bepaling 
van de schadevergoeding die aan de verweerder toekomt, de rechter 
op verwijzing in de plaats wordt gesteld van de rechter wiens be
slissing werd vernietigd, en dat de voor het Hof van cassatie optre
dende gedingvoerende partijen geplaatst worden in de toestand waar
in ze zich bevonden toen ze de eerste maal voor de appelrechter 
verschenen, hetzij op het hoofdberoep, hetzij op een incidenteel 
beroep. 
In dezelfde gedachtengang moet hier worden onderstreept dat in de 
strafrechtspleging, zoals in de civiele rechtspleging, het Hof niet 
verplicht is de omvang van de vernietiging te bepalen en dat wan
neer die bepaling in het arrest niet voorkomt, het de partijen en de 
rechter op verwijzing behoort de grenzen te bepalen binnen welke 
de rechter op verwijzing uitspraak moet doen. In dit verband is het 
arrest van :rn:leff98Kbljiorider-leerrGk.-tufdens ctif arrest,-wanneer 
de strafrechter de beklaagde heeft vrijgesproken en de burgerlijke 
partij heeft afgewezen en, wanneer op het boger beroep van het 
O.M. en van de burgerlijke partij, het hof van beroep beslist dat de 
openbare vordering verjaard is en dat de burgerlijke vordering niet 
gegrond is, het cassatieberoep van de burgerlijke partij, dat de ver
nietiging van die beslissing tot gevolg heeft, de partijen, wat de 
burgerlijke vordering betreft, terugplaatst in de toestand waarin ze 
zich bevonden v66r dat de vernietigde beslissing werd uitgesproken, 
zodat het de rechter op verwijzing behoort uitspraak te doen, zonder 
rekening te houden met de motieven van de vernietigde beslissing in 
verband met de strafvordering, die in kracht van gewijsde is getre
den.(71) 
Dit zijn nu algemene regels waarmee rekening moet worden gehou
den, wil men het vraagstuk van de omvang van cassatie in strafzaken 
nader bestuderen. 

(71) 3.5.1988, Arr. Cass. 1988, no 536. 
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Toepassingen van de hoofdbeginselen 

29. We zullen hiema enkele toepassingen van die regels bespre
ken. 
Talrijke arresten stoelen de omvang van cassatie op de band die 
tussen verscheidene beslissingen van hetzelfde vonnis of arrest be
staat. Ditzelfde geldt ook als het gaat om een band tussen verschei
dene vonnissen of arresten. 
Luidens het arrest van 21 september 1977, heeft de rechter over de 
grond van de zaak vastgesteld dat er een band bestaat tussen de 
beslissing gewezen op de strafvordering tegen eiser, en de beslissing 
op de civiele vordering door hem tegen een verweerder ingesteld; het 
Hof beslist dat de vemietiging van de beslissing op de strafvordering, 
de vemietiging met zich brengt van de beslissing op de civiele vorde
ring, waartegen eiser eveneens een geldig cassatieberoep heeft inge
steld.(72) 
Merken we hier terloops op dat het Hof onderstreept dat de vemie
tiging wordt uitgebreid tot een beslissing waartegen eiser een cassa
tieberoep heeft ingesteld. (We hebben dit zo even reeds vermeld.) 
In dezelfde zin luidt het arrest van 26 oktober 1982: de motieven van 
het vonnis leggen een verband tussen de beslissing gewezen op de 
strafvordering, ten laste van eiser ingesteld, en de beslissing gewezen 
op de civiele vordering door eiser tegen verweerder ingesteld; de 
vemietiging van de beslissing op de strafvordering tegen eiser ge
wezen, wordt derhalve uitgebreid tot de beslissing op de civiele 
vordering gewezen, door eiser tegen verweerder ingesteld en waar
tegen eiser een geldig cassatieberoep heeft ingesteld.(73) 
Dit arrest komt praktisch overeen met het reeds aangehaald arrest. 
Hoewel het arrest van 24 oktober 1989 nauw aansluit bij de vorige 
arresten, is het nochtans meldenswaardig. Het Hof beslist immers 
dat de vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de 
definitieve beslissing die tegen hem werd gewezen, de vemietiging 
tot gevolg heeft van de definitieve beslissing die op de civiele vor
dering door hem tegen een medebeklaagde werd uitgesproken, hoe
wei die laatste beslissing, waartegen hij op geldige wijze cassatie
beroep heeft ingesteld, niet met dezelfde onwettigheid is behept, 
voor zover uit de bestreden beslissing blijkt dat de rechter over de 

(72) 21.9.1977, id. 1978, 102. 
(73) 26.10.1982, id. 1982/1983, ll0 136. 
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grand van de zaak een band tussen de twee beslissingen heeft bepaald, 
die de ene noodzakelijk van de andere doet afhangen.(74) 
Wij onderstrepen hierbij dat in de drie gevallen die we tot nu toe 
hebben besproken, het Hof telkens onderlijnt dat het de rechter over 
de grand van de zaak is die een band tussen de beslissingen heeft 
bepaald. Het Hof zou dit immers niet zelf kunnen doen, vermits die 
band op de beoordeling van de feiten berust.(75) 

30. In soortgelijke zaken legt het Hof de klemtoon op de overweging 
dat de twee beslissingen op dezelfde onwettigheid stoelen. 
Dit is het geval met het arrest van 9 december 1980 waarbij wordt 
geoordeeld dat de vernietiging van de definitieve beslissingen gewe
zen op de civiele vorderingen die tegen eiser werden ingesteld, de 
vernietiging tot gevolg heeft van de niet definitieve beslissingen op 
de civiele vorderingen die tegen hem werden ingesteld en die op 
dezelfde onwettigheid zijn gestoeld.(76) 
Ziehier nog het arrest van 4 september 1990, luidens hetwelk de 
vernietiging op het cassatieberoep van een burgerlijke partij, van de 
beslissing op haar vordering gewezen, de vernietiging tot gevolg heeft 
van de definitieve beslissing die op de vordering van een andere 
burgerlijke partij werd gewezen, wanneer die beslissing met dezelfde 
onwettigheid als de eerste is behept en het voorwerp van een ont
vankeli jk cassatieberoep uitmaakt. (77) 

Mag ik terloops eraan herinneren dat in de regel een cassatieberoep 
gericht tegen een niet definitieve beslissing, niet ontvankelijk is. Doch 
die regel belet niet dat desgevallend de vernietiging tot die beslissing 
wordt uitgebreid. 
Het arrest van 11 oktober 1983 houdt in dat wanneer de beklaagde en 
zijn verzekeraar,die vrijwillig tussen kwam, geldig cassatieberoep 
hebben ingesteld tegen een arrest waarbij ze hoofdelijk werden ver
oordeeld om het slachtoffer van een ongeval te vergoeden en dat, op 
het cassatieberoep van de verzekeraar, de beslissing die, wat hem 
betreft, werd vernietigd, de vernietiging wordt uitgebreid tot de be
slissing die met dezelfde onwettigheid is behept, waarbij de beklaagde 
werd veroordeeld, al roept deze laatste geen middel in.(78) 

(74) 24.10.1989, id. 1990, n° 229. 
(75) 8.9.1975, id. 1976, 35. 
(76) 9.12.1980, id. 1980/1981, n° 215. 
(77) 7.4.1990, id. 1991, n° 1. 
(78) 11.10.1983, id. 1984, n° 81. 
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En ziehier nog een arrest van 13 april 1992 waarbij al de zoeven 
aangehaalde regels worden bevestigd. De vernietiging van de defi
nitieve beslissing waarbij een tussenkomende partij ten opzichte van 
een burgerlijke partij werd veroordeeld, brengt de vernietiging mede 
van de definitieve beslissingen waartegen de tussenkomende partij 
cassatieberoep inste1de, en van de niet definitieve beslissingen waarbij 
die partij jegens andere burgerlijke partijen werd veroordeeld, wan
neer die beslissingen met dezelfde onwettigheid als de eerste zijn 
behept of wanneer de rechter over de grond van de zaak tussen die 
verscheidene beslissingen een band heeft gelegd.(79) 
En nu bepreek ik nog een laatste arrest van 21 januari 1974, waar
bij wordt geoordeeld dat de vernietiging op het cassatieberoep van de 
beklaagde van de beslissing gewezen op de strafvordering, de ver
nietiging met zich brengt van de niet definitieve beslissingen die op 
de vordering van de burgerlijke partijen werden gewezen, hoewel het 
cassatieberoep tegen die beslissingen hie et nunc niet ontvankelijk 
is.(80) 
Dit arrest bevestigt aldus de zo even aangehaalde regel, dat een 
cassatie beroep tegen een niet definitieve beslissing niet ontvankelijk 
is, maar dat zulks niet belet dat bij wijze van omvang van de cassatie, 
die punten toch aan de rechter op verwijzing kunnen onderworpen 
worden. 
Men zou hierbij het arrest van 22 november 1990 kunnen aanhalen. 
Dit arrest bevat een compendium van al wat tot nu toe werd be
sproken.(81) 

31. Ik wil nu nog een reeks gevallen bespreken die in de lijn liggen 
van de regels die tot nu toe werden aangehaald. 
Het Hof heeft aldus meermaals beslist dat de vetnietiging op het 
niet beperkt cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing die 
op de strafvordering werd uitgesproken, de vernietiging meebrengt 
van de definitieve beslissing op de civiele vorderingen die tegen 
hem werden ingesteld en die het gevolg zijn van eerstgenoemde 
beslissing. 
In feite is het ook in die gevallen de band die er tussen die beslissin
gen bestaat, die de uitbreiding van de vernietiging verantwoordt. 

(79) 14.4.1992, id. 1992, n° 434. 
(80) 21.1.1974, id. 1974, 557. 
(81) 22.11.1990, id. 1980/1990, n° 188. 
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In de loop van de dertig jaren die voor dit onderzoek in aanmerking 
kwamen, komen talrijke arresten voor die op dezelfde grondslag 
stoelen. Die grondslag houdt steeds dezelfde verantwoording in: de 
vernietiging van de definitieve beslissingen op de civiele vordering 
moet het gevolg ziin van de vernietiging van de beslissing op straf
gebied. We stippen aan dat die beslissing overeenstemt met hetgeen 
we reeds bij de studie van de omvang van cassatie in verband met de 
civiele vordefing, hebben onderlijnd. Doch in dit laatste geval was die 
uitdrukking (het gevolg van) enkel verantwoord omdat de draagwijdte 
van het middel zulks toeliet. 
In strafzaken moet er echter op gewezen worden dat de regel haar 
toepassing krijgt, zelfs indien er door de beklaagde geen middel wordt 
ingeroepen, d.w.z. wanneer het Hof ambtshalve de vernietiging uit
spreekt, wegens een onwettigheid die het Hofvaststelt (C. 19 oktober 
1964).(82) 
Evenwel is de regel slechts toepasselijk voor zover de civiele vorde
ring in verband staat met een inbreuk die aanleiding geeft tot de 
vernietiging van de beslissing die uit dien hoofd werd gewezen. Werd 
de beklaagde vervolgd wegens verscheidene inbreuken en greep de 
vernietiging slechts plaats in verband met een beslissing die enkel een 
van die inbreuken oetreft,- dan k<in de -ve:fnietigiiig vail Cle Civiele 
vordering enkel plaatsvinden indien die vordering gestoeld was op 
de inbreuk die het voorwerp uitmaakt van de vernietiging op de 
strafvordering. (C. 11.1.1965).(83) 
We kunnen hier niet al de arresten die met die vraagstukken verband 
houden aanhalen. Ze zijn te talrijk. 

32. Ziehier thans een andere toepassing van de reeds besproken 
regels, waarbij talrijke beslissingen betreffende de omvang van de 
cassatie werden gewezen. 
W anneer de beslissing waarbij de beklaagde op de strafvordering 
werd veroordeeld op diens cassatieberoep wordt vernietigd en de 
civielrechtelijk aansprakelijke partij geen of op onregelmatige wijze 
cassatieberoep instelde, dan wordt de beslissing waarbij die partij 
civielaansprakelijk werd gesteld, zonder voorwerp. 
Mocht die partij cassatieberoep hebben ingesteld, onder meer omdat 
ze van oordeel is dat ze ten onrechte civielaansprakelijk voor de 

(82) 19.10.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 176. 
(83) 11.1.1965, Bull. en Pas. 1965, I, 446. 
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beklaagde werd verklaard, dan moet het Hof over het middel dat 
daartoe werd aangewend, uitspraak doen, en bij vernietiging, wordt 
de rechter op verwijzing met dit vraagstuk gevat.(84) 
W erd er tegen die beslissing geen cassatieberoep ingesteld, zodat 
het Hof zich ertoe beperkt de beslissing over de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid zonder voorwerp te verklaren, dan heeft de rechter 
op verwijzing hierover geen uitspraak te doen, omdat er desaangaande 
geen betwisting bestaat, tenzij een partij hem daartoe vordert. 
In de loop van de jaren zijn er in dit verband talrijke beslissingen 
geweest, meestal ambtshalve, omdat het Hof met geen middel werd 
gevat.(85) 

32bis. Op 12 oktober 1964 heeft het Hof beslist dat de vernieti
ging, ingevolge cassatieberoep door de veroordeelde ingesteld, van 
een arrest dat bij verstek werd gewezen, de uitbreiding van de ver
nietiging tot de beslissing waarbij het verzet dat tegen het eerste 
arrest werd ingesteld, niet ontvankelijk had verklaard, tot gevolg 
heeft.(86) 

33. W anneer op het cassatieberoep van het Openbaar Ministerie het 
Hof de beslissing op de strafvordering vernietigt, wordt die vernieti
ging niet uitgebreid tot de beslissing die uitspraak doet over de 
gegrondheid van de civiele vordering. 
Het Openbaar Ministerie heeft immers geen bevoegdheid wat de 
civiele vordering betreft en derhalve mag het cassatieberoep ten 
opzichte van de burgerlijke partij geen gevolg hebben. (C. 
19.10.1964).(87) 
In dezelfde zin, de vernietiging op het cassatieberoep van het Open
baar Ministerie, gericht tegen de beklaagde en de civielaansprakelijke 
partij, van de beslissing waarbij de beklaagde op de strafvordering 
werd veroordeeld, heeft de vernietiging tot gevolg van de beslissing 
waarbij uitspraak werd gedaan jegens de civielaansprakelijke partij. 
(C. 22.2.1965).(88) 
In dit geval is het Openbaar Ministerie wei bevoegd en, in casu, was er 
cassatieberoep vanwege beide partijen. 

(84) 12.1.1989, Arr. Cass. 1989, no 278. 
(85) 23.1.1985, id. 198411985, n° 301. 
(86) 12.10.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 140. 
'(87) 19.10.1964, Bull. en Pas. 1965, I, 176. 
(88) 22.2.1965, Bull. en Pas. 1965, I, 638. 
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Wanneer de burgerlijke partij regelmatig cassatieberoep instelde, zal 
de op het cassatieberoep van het Openbaar Ministerie uitgesproken 
vernietiging van de beslissing waarbij de beklaagde buiten zake werd 
gesteld, uitgebreid worden tot de beslissing waarbij de rechter zich 
onbevoegd verldaarde om over de civiele vordering uitspraak te doen, 
voor zover deze laatste beslissing op dezelfde onwettige grondslag is 
gestoeld. Dit is zelfs het geval indien de burgerlijke partij geen middel 
deed gelden. (C. 24.5.1965).(89) 
Dit arrest legt de klemtoon op de belangrijkste grondregels die het 
vraagstuk beheersen. Weliswaar heeft het Hof slechts rechtsmacht 
voor zover een cassatieberoep werd ingesteld, maar binnen de perken 
van dit beroep mag het optreden, zelfs bij gebrek aan middelen. Men 
lette bier op het wezenlijk verschil met het cassatieberoep in burger
lijke zaken. Voorts brengt de vernietiging van de beslissing ten 
opzichte van de beklaagde slechts de vernietiging van de beslissing 
op de civiele vordering mede, voor zover deze vordering gestoeld is 
op dezelfde onwettige grondslag als deze die aanleiding gaf tot de 
vernietiging van de beslissing op de strafvordering. Er moet immers 
een band tussen beide beslissingen bestaan. 
Doch anderzijds houdt het cassatieberoep van de burgerlijke partij 
geen verb and met ae -beslissing -op de strafvordering. Hienlit · volgt 
dat een arrest dat de beklaagde buiten zake stelt en waarbij de straf
rechtsmacht onbevoegd werd verklaard om van de vordering van 
de burgerlijke partij kennis .te nemen, en dat slechts door laatst
genoemde partij werd bestreden, niet aan het toezicht van het Hof 
wordt onderworpen, wat de beslissing op de strafvordering betreft. 
(C. 25.10.1965).(90) 

34. In de gevallen die we zo even hebben besproken ging het tel
kens om punten die in een enkel arrest ofvonnis voorkwamen, waarbij 
de vernietiging van die punten de vernietiging van de anderen tot 
gevolg leon hebben. 
Doch de vernietiging lean ook verscheidene arresten of vonnissen 
betreffen. 
Ik zal mij ertoe beperken drie typische gevallen aan te halen. 
Wanneer een vonnis uitspraak deed na uitvoering van een onder
zoeksmaatregel die door een vroeger vonnis werd bevolen, doch 

(89) 24.5.1965, Bull. en Pas. 1965, I, 1030. 
(90) 25.10.1965, Bull. en Pas. 1966, I, 273. 
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waartegen cassatieberoep werd ingesteld, dan beslist het Hof dat 
de vernietiging van die laatste beslissing, de vernietiging tot ge
volg heeft van de rechtspleging die er het gevolg van is. In het 
geval dat hier werd behandeld, vernietigde het Hof een arrest van 
een hof van beroep van 5 november 1980, bestreden door het cassa
tieberoep, en werd de vernietiging uitgebreid tot het vonnis van 15 
mei 1984 dat uitspraak: deed over dezelfde civiele vordering en dat 
het gevolg was van het bestreden en vernietigd arrest (30 april 
1985).(91) 
In dezelfde zin: de vernietiging van een arrest van 4 januari 1984 
bracht de vernietiging mede van het arrest van 29 maart 1988 dat het 
gevolg ervan was (2 november 1988).(92) 
Het arrest van 4 maart 1986 weze hierbij nog vermeld, waarbij een 
arrest van veroordeling werd vernietigd, omdat nadat een onderzoek 
werd geopend, de rechtspleging niet verder werd geregeld door een 
onderzoeksrechtsmacht; de vernietiging werd uitgebreid tot al de 
rechtsplegingsak:ten die het vernietigd arrest voorafgingen, d.w.z. 
i.e. vanaf het bevel tot dagvaarding van de beklaagde om voor de 
strafrechter te verschijnen.(93) 

35. Er moet ook nog in verband met de rechtspleging in strafzaken, 
melding worden gemaakt van de toepassing van de theorie van de 
niet onderscheiden beslissing ( dispositif non distinct). Ik zal me 
hier beperken tot de bespreking van twee arresten, die bijzonder 
kenschetsend zijn. 
Het arrest van 11 februari 1983 hield verband met het cassatieberoep 
van de beklaagde. Deze laatste had zich ook burgerlijke partij gesteld 
tegen andere medebeklaagden.(94) 
Het cassatieberoep van de beklaagde werd gegrond bevonden, voor 
zover zijn veroordeling tot de kosten onwettig was. Er valt op te 
merken dat in verband met de strafvordering, de rechter die vordering 
door verjaring uitgedoofd verklaarde. 
Wat het cassatieberoep betreft van eiser tegen de beslissing op de 
civiele vorderirtg door die eiser tegen andere medebeklaagden in
gesteld, heeft het Hof beslist dat eiser afstand doet van zijn cassatie-

(91) 30.4.1985, Arr. Cass. 1984/1985, no 519. 
(92) 2.11.1988, id. 1988/1989, n° 128. 
(93) 4.3.1986, id. 1985/1986, n° 425. 
(94) 11.1.1983, id. 1982/1983, n° 274. 
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beroep onder voorbehoud het opnieuw te mogen indienen, zodra een 
definitieve bes1issing za1 zijn gewezen; dat spijts die afstand, die 
alleszins geen berusting uitmaakt, de vernietiging van de niet defini
tieve beslissingen gewezen op de vordering ingeste1d door eiser tegen 
de verweerders, de vernietiging tot gevo1g heeft van de bes1issing die 
niet definitief is en waarbij de 2/3 van de aansprakelijkheid voor de 
opgelopen schade wordt opge1egd. Die bes1issing kon immers een 
ontvanke1ijk cassatieberoep van geen van de betrokken partijen tot 
gevo1g hebben en was niet te onderscheiden van de bestreden bes1is
sing (kosten). 
Ziehier nog een rege1ing die het voorwerp uitmaakte van menig 
arresten, waaronder het arrest van 24 mei 1983. Wanneer op het 
cassatieberoep van de beklaagde, de bes1issingen op de straf- en 
civie1e vorderingen die tegen hem werden ingeste1d, worden ver
nietigd, wordt die vernietiging uitgebreid tot de beslissing die gestoe1d 
is op deze1fde onwettigheid waarbij het Gemeenschappe1ijk Motor
waarborgfonds, waartegen geen van de voor de rechters over de grond 
van de zaak betrokken partijen een ontvankelijke cassatieberoep kon 
instellen en die derha1ve, van uit het oogpunt van de omvang van de 
cassatie, geen onderscheiden beslissing is.(95) (3. 24 mei 1989 - 22 

- november 1984 en 29januari 1992).(96)-
Het moet hier worden onderstreept dat in a1 die gevallen er geen 
ontvankelijk cassatieberoep moge1ijk was, hetgeen erop wijst dat de 
omvang van cassatie in de rege1 afhankelijk is van een cassatieberoep. 
Er wordt alleen van die rege1 afgeweken wanneer een bes1issing met 
deze1fde onwettigheid behept is, doch het voorwerp van geen ont
vanke1ijk cassatieberoep kan uitmaken. 
Het is dus we1 de theorie die de heer Hayoit had voorgeste1d, en 
die ik zo even in verband met de civiele rechtsp1eging heb uitge-
1egd, die eveneens in verband met de strafrechtsp1eging van toepas
sing is. 

36. Voora1eer over dit alles te concluderen, en ten einde volledig te 
zijn, wi1 ik nog de aandacht vestigen op een constante rechtspraak, 
1uidens we1ke verschillende op1ossingen worden toegepast, naar ge-
1ang de gevallen die in aanmerking komen. Dit is o.m. het geva1 in 

(95) 24.5.1983, id. 1982/1983, n° 529. 
(96) 24.5.1989, id. 198811989, n° 544; 22.ll.I989, id. 1990, n° 1884; 29.1.1992, id. 1992, 
n° 280. 
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verband met een onwettige straf; met de ontzetting uit het recht een 
motorvoertuig te sturen; met de ontzetting uit de uitoefening van de 
rechten bepaald in art. 31 Strafwetboek; met de ter beschikkingstel
ling van de Regering; met het herstel van de plaats in de vorige staat; 
met de vervangende gevangenisstraf. 
Het vraagstuk houdt verband met het gevolg van de onwettigheid die 
slechts een van de bestanddelen van de beslissing betreft. Er zijn in dit 
opzicht zeer talrijke arresten. 

37. Het arrest van 21 mei 1974 stelt vast dat de rechter een boete heeft 
opgelegd, terwijl de wet slechts een gevangenisstraf voorschrijft. Het 
arrest heeft dus buiten de gevangenisstraf een onwettige boete opge
legd. Die onwettigheid brengt de nietigheid mede van de beslissing in 
haar geheel.(97) 

38. Luidens het arrest van 10 februari 1988 moet de nietigheid van 
de beslissing waarbij de onwettigheid van de ontzetting uit het recht 
een motorrijtuig te sturen, ontzetting die een straf uitmaakt, werd 
vastgesteld, worden uitgebreid tot de algehele veroordeling wegens de 
inbreuk die tot de ontzetting aanleiding gaf.(98) 

39. Ziehier een geval waarbij de vernietiging wordt beperkt: wanneer 
een beslissing onwettig de straf van de ontzetting uit de rechten 
bedoeld in art. 31, Sw. heeft uitgesproken, blijft de vernietiging ervan 
beperkt tot die beslissing, d.w.z. voor zover over die ontzetting uit
spraak wordt gedaan.(99) 

40. In verband met stedebouw, heeft het arrest van 19 september 
1978, dat de beslissing waarbij het herstel van de plaats in de vorige 
staat, op verzoek van de daartoe bevoegde ambtenaar wordt bevolen, 
vernietigde, beslist dat de omvang van de cassatie tot die beslissing 
beperkt wordt. Het overige van de beslissing op de openbare vorde
ring werd dus niet vernietigd.(100) 

41. Luidens het arrest van 8 oktober 1974 dat de aangevochte be
slissing vernietigt omdat de veroordeelde op onwettige wijze ter 

(97) 21.5.1974, id. 1974, 1051. 
(98) 10.2.1988, id. 198711988, ll0 360. 
(99) 5.4.1977, id. 1977, 842. 
(100) 19.9.1978, id. 197811979, 67. 
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beschikking van de Regering werd gesteld, in verband met een zware 
gevangenisstraf die de betrokkene heeft opgelopen, wordt die vernie
tiging uitgebreid tot de algehele veroordeling, omdat de terbeschik
kingstelling van de Regering een straf uitmaakt en derhalve met de 
andere delen van de straftoemeting een ondeelbaar geheel uitmaakt. 
De vernietiging stoelde evenwel slechts op de overweging dat de 
rechter niet op precieze en concrete wijze bepaalde waarom hij van 
art. 23 van de wet op het maatschappelijk verweer meende gebruik te 
moeten maken.(101) 

42. In verband met uitstel van uitvoering van de straf, heeft het 
Hof beslist (arr. 27.2.1985, 1985, n° 385) dat de uitstel een bestand
deel van de hoofdstraf uitmaakte, zodat de onwettigheid die de uitstel 
betreft, een weerslag heeft op de straf in haar geheel, en derhalve de 
algehele vernietiging tot gevolg heeft.(102) 
Eindelijk in verband met de vervangende gevangenisstraf heeft het 
Hof beslist dat wanneer de beslissing waarbij de veroordeling wordt 
uitgesproken, wordt vernietigd, omdat de rechter ten onrechte een 
vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken, de vernietiging tot 
dit bestanddeel beperkt wordt. In casu had de rechter een zwaardere 
vervangende gevangenisstraf, dan die welke de eerste rechter had 
uitgesproken, toegepast, terwijl er geen hoger beroep van het Open
baar Ministerie was.(103) 

Ill. BESLUIT 

44. Het vraagstuk van de omvang van cassatie wordt op verschillen
de wijzen geregeld naar gelang het om de civiele rechtspleging (in de 
brede zin van het woord) of om de strafrechtspleging gaat. 

45. a. In de civiele rechtspleging komt de grondregel in artikel 1095 
van het Gerechtelijk Wetboek voor, waarbij wordt bepaald dat het 
Hof aileen kennis kan nemen van de punten van de beslissing die in 
het inleidend verzoekschrift zijn aangegeven. 
b. Het Hof heeft van die bepaling een brede interpretatie gegeven, 

(101) 8.10.1974, id. 1975, 178. 
(102) 27.2.1985, id. 198411985, n° 385. 
(103) 23.4.1985, id. 1984/1985, n° 503. 
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gestoeld op de draagwijdte van het rniddel. Zulks is alleszins in het 
belang van een behoorlijke rechtsbedeling. 

c. Op grand van de draagwijdte van het middel, worden de punten 
van de bestreden beslissing die onder het rniddel zijn begrepen, nader 
bepaald. 

Het gaat dus om een jurisprudentiele constructie, dat wil zeggen: die 
niet uitdrukkelijk uit de wettekst blijkt. 

d. Om de draagwijdte van het rniddel te bepalen, met het oog op de 
punten van de beslissing die aldus worden bedoeld, worden verschei
dene criteria door het Hof aangewend: de noodzakelijke band die 
verschillende punten aan elkaar bindt; het be grip ,gevolg", waarbij 
twee punten aan elkaar gebonden zijn, daar het ene uit het andere 
voortspruit of erop volgt; de ondeelbaarheid, zoals dit be grip v66r het 
tot stand komen van het Gerechtelijk Wetboek, zowel door recht
spraak als door rechtsleer werd uitgelegd; het van het door het middel 
beoogd punt, niet te onderscheiden punt, dat door geen van de inzake 
zijnde partijen met een ontvankelijk cassatieberoep kan worden be
streden, zodat die twee punten, ten opzichte van de vernietiging, een 
geheel uitmaken. 

Op grand van die criteria bepaalt het Hof de draagwijdte van het 
middel, zodat hieruit wordt afgeleid dat het middel niet enkel het 
uitdrukkelijk aangewezen punt, doch ook andere punten die er nauw 
mee verbonden zijn, bedoelt. 

e. Sinds ettelijke jaren wijst het Hof meestal de punten aan die 
aldus door het rniddel worden bedoeld en de omvang van cassatie 
bepalen. 

Doch geen enkele wettelijke bepaling legt het Hof zulke verplichting 
op. 

Hieruit volgt dat wanneer het Hof de omvang van cassatie niet 
bepaalt, dat wil zeggen indien het Hof enkel het punt dat door het 
middel uitdrukkelijk wordt bedoeld, vernietigt, en de andere punten 
die er nauw mee verbonden zijn en die in feite bij de vernietiging 
begrepen zijn, gelet op de draagwijdte van het middel, niet nader 
bepaalt, dan behoort het de rechter op verwijzing de omvang van de 
vernietiging zelf te bepalen. Hij zal dat moeten doen op grand van de 
draagwijdte van het middel, aan de hand van de criteria die het Hof 
zelf hanteert. De rechter op verwijzing zal aldus rekening houden 
zowel met de motivering van het cassatiearrest als met het beschik
kend gedeelte ervan. 

De rechter op verwijzing mag echter geen uitspraak doen over hetgeen 
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niet werd vernietigd, gelet op de kracht van het gewijsde van de 
punten van de bestreden beslissing die onaangetast bleven. 
Doch anderzijds moet hij wel uitspraak doen over al wat werd ver
nietigd, gelet op de draagwijdte van het middel op grond waarvan de 
vernietiging werd uitgesproken; mocht hij zulks niet doen dan zou hij 
een deel van het geschil dat hem werd onderworpen, onbeantwoord 
laten. 
In beide gevallen, wanneer de rechter op verwijzing aldus te kort 
schiet aan de omvang van cassatie, dan is zijn beslissing vatbaar voor 
cassatieberoep en dus ook voor vernietiging. 

46. In de strafrechtspleging, wordt de rechtsmacht van het Hof bre
der opgevat, daar, wat de strafvordering betreft, het Hof middelen 
van arnbtswege mag opwerpen, zodat die rechtsmacht slechts door 
het bestaan van een cassatieberoep wordt beperkt. Het is dus alles
zins niet de draagwijdte van het middel die de rechtsmacht van 
het Hof bepaalt. Evenwel mag de beklaagde zelf die macht beper
ken, onder meer door het cassatieberoep niet uit te breiden tot be
paalde punten van de bestreden beslissing. Het Hof is hierdoor ge
bonden. 

--- -- --- - - - -

Wat de civiele vordering die met de strafvordering verbonden is, 
betreft, mag de vernietiging worden uitgebreid tot de definitieve en 
niet definitieve beslissingen die het gevolg zijn van de beslissing 
op de strafvordering, voor zover die punten ook bij het cassatiebe
roep betrokken werden. Er wordt op die regel slechts uitzondering 
gemaakt als het om een niet te onderscheiden punt gaat, dat door geen 
van de partijen met een ontvankelijk cassatieberoep kan worden be
streden. 

47. Het vraagstuk van de omvang van cassatie is bijzonder belang
rijk. 
Berst, vanuit de praktijk, wegens het belang ervan ten opzichte van de 
rechtsmacht van de rechter op verwijzing. 
Verder, op het vlak van de rechtswetenschap. Op grond van een 
wettelijke bepaling die bijzonder belangrijk is, vermits ze de rechts
macht van het Hof beperkt, werd door het Hof van die bepaling een 
interpretatie gegeven die niet alleen de draagwijdte van de grondregel 
eerbiedigt, doch tevens rekening houdt met de belangen van een 
behoorlijke rechtsbedeling, nu, dankzij die interpretatie het moge
lijk is te voorkomen dat er tussen de niet uitdrukkelijk vernietigde 
punten van de bestreden beslissing, ingevolge een al te enge inter-
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pretatie van de regel, en de beslissingen die de rechter op verwijzing 
zou uitspreken, er onduldbare tegenstrijdigheden zouden ontstaan. 
Dit was precies hetgeen procureur-generaal Hayoit de Terrnicourt 
reeds had onderstreept in zijn merkwaardige conclusies v66r het arrest 
van 16 februari 1951. 
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SOMMAIRE 

L'ETENDUE DE LA CASSATION 

L' etendue de la cassation revet une importance determinante a 1' endroit de la 
competence du juge de renvoi. Ce juge doit statuer a nouveau sur la cause, mais 
uniquement dans la mesure de 1' annulation ou cassation prononcee par la Cour. Cette 
annulation n' est en effet pas toujours to tale; il est frequent que, soit pour faire suite a 
la volonte des parties, soit de sa propre initiative, la Cour de Cassation limite 
1' annulation de la decision entreprise. 

Le juge de renvoi ne peut statuer que sur la partie du litige qui doit etre tranchee a 
nouveau ala suite de la cassation. La partie non annulee a acquis force de chose jugee 
et ne peut faire 1' objet d'une nouvelle appreciation par le juge de renvoi. Si ce juge le 
faisait quand meme, sa decision pourrait faire l'objet d'un nouveau pourvoi en 
cassation. 

Par ailleurs, le juge de renvoi est tenu de statuer sur tout ce qui a ete annule. S'il 
devait refuser de statuer sur une partie du litige encore a trancher, sa decision pourrait 
a nouveau faire l'objet d'un pourvoi. La delimitation de l'etendue de la cassation 
revet done une tres grande importance et c'est bien pourquoi, depuis quelque 
soixante ans, la Cour a pris !'habitude - ceci n'etant cependant pas une obligation 
legale - de preciser dans son arret 1' etendue de la cassation. Si elle ne le fait pas, il 
appartient au juge de renvoi de determiner lui-meme cette etendue. 

A l'endroit de la delimitation de l'etendue de la cassation, une distinction doit etre 
faite entre affaires civiles et affaires penales. La question est, en effet, etroitement 
liCe a la procedure applicable au pourvoi en cassation et cette procedure differe selon 
qu'elle est de nature civile ou penale. 

En matiere civile s'applique la regie que la Cour ne statue que dans les lirnites du 
moyen invoque par le demandeur devant la Cour. Se pose alors la question du 
contenu de la notion ,les lirnites du moyen". Selon la Cour, il s' agit de la portee du 
moyen. 

Comment determiner cette portee ? La jurisprudence de la Cour revele que plusieurs 
criteres entrent en ligne de compte: 

a) le lien existant entre les divers dispositifs de la decision, c'est-a-dire que certains 
dispositifs sont tellement etroitement lies au dispositif attaque dans le moyen que 
l'annulation de l'un entrafne necessairement l'annulation de I' autre; 

b) la suite ou la consequence, c'est-a-dire lorsque certains dispositifs de la decision 
entreprise sont la consequence du dispositif attaque. La jurisprudence revele que tel 
peut meme etre le cas d'autres jugements ou arrets dont il n'a cependant pas ete 
question dans le pourvoi; 

c) I'indivisibilite, c'est-a-dire lorsqu'il y a indivisibilite entre la partie attaquee et 
d' autres parties de la decision; 

d) les dispositifs non distincts, c'est-a-dire lorsque certains dispositifs ne sont 
certes pas susceptibles d'un pourvoi recevable mais qu'ils ne peuvent toutefois etre 
distingues du dispositif entrepris. 

Ces criteres permettent de determiner la portee du moyen et des lors aussi I' etendue 
de la cassation. 

En matiere penale, la situation est differente a 1' egard du prevenu parce que la Cour 
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n'est pas liee par un moyen et peut invoquer des moyens d'office. Ceci ne vaut 
cependant pas a l'egard de la demande de la partie civile, la Cour ne pouvant statuer a 
cet egard que dans les limites du moyen. Sur ce points' applique des lors la regie de la 
portee du moyen. De ce fait, la Cour determine 1' etendue de la cassation sur base des 
moyens invoques a l'egard du prevenu. Toutefois, lorsque la Cour prononce la 
cassation de la decision au penal et Iii constate que, en ce qui concerne la demande 
de la partie civile, la decision est entacMe de la meme illegalite, elle peut etendre 
d'office la cassation a cette decision, meme si elle n'a fait I' objet d'aucun moyen. 

L'introduction d'un pourvoi en cassation est cependant toujours requise a l'egard de 
cette demande, sauf lorsque la decision concernant cette demande ou un de ses 
dispositifs ne peut faire I' objet d'un pourvoi d'aucune des parties impliquees dans le 
pourvoi en cassation et ne peut done etre distinguee de la decision attaquee par le 
pourvoi. 

ZUSA&f&fENFASSUNG 

DER UMFANG DER REVISION 

Der Umfang der Revision ist von ausschlaggebender Bedeutung urn die Rechts
gewalt des Richters bei der V erweisung zu bestimmen. Dieser Richter muB die 
Rechtssache aufs neue schlichten aber allerdings nur innerhalb der Grenzen der vom 
Kassationsgericht ausgesprochenen Aufhebung des Urteils. Diese Aufhebung ist ja 
nicht immer vollstandig. Ofters beschrankt das Kassationsgericht die Aufhebung des 
angefochtenen Urteils entweder nach dem Wunsch der Parteien oder aus eigenem 
Antrieb. 

Der Richter darf bei der Verweisung nur tiber jenen Teil des Streitfalls urteilen, der 
infolge der Aufhebung aufs neue geschlichtet werden muB. Der nichtaufgehobene 
Teil hat Rechtskraft erlangt und darf vom Richter bei der Verweisung nicht aufs neue 
beurteilt werden. Sollte er dies dennoch tun, dann kame sein BeschluB in dieser 
Hinsicht fiir eine neue Revision in Betracht. 

Die Festlegung des Umfangs der Revision ist also von sehr groBer Bedeutung und 
deshalb hat das Kassationsgericht schon tiber sechzig Jahre lang den Brauch- es ist 
keine gesetzliche Verpflichtung - den Umfang der Revision im BeschluB fest
zulegen. Macht das Kassationsgericht dies nicht, dann muB der Richter bei der 
Verweisung selbst den Umfang bestimmen. 

Hinsichtlich der Festlegung des Umfangs der Revision muB zwischen Zivil- und 
Strafsachen unterschieden werden. Die Frage istja mit dem anzuwendenden Rechts
verfahren der Revision eng verbunden und dieses unterscheidet sich je nachdem es 
sich urn die Zivil- oder urn die Strafgerichtsbarkeit handelt. 

Bei Zivilverfahren gilt die Regel, daB das Kassationsgericht nur innerhalb der 
Grenzen des von der klagenden Partei vor dem Gericht angeftihrten Rechtsmittels 
urteilen darf. Was beinhaltet jetzt der Begriff ,Grenzen des Rechtsmittels"? Nach 
Ansichten des Kassationsgerichtes handelt es sich urn die Reichweite des Rechts
mittels. Wie laBt sich diese Reichweite bestimmen? Aus der Rechtsprechung des 
Kassationsgerichtes ergeben sich verschiedene Kriterien: 

a) der Zusammenhang den es zwischen Teilen des Beschlusses gibt: namlich daB 
manche Teile mit dem im Rechtsmittel angefochtenen Teil so eng verbunden sind, 
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daB die Aufhebung eines Teiles notwendigerweise zur Aufhebung der anderen Teile 
fiihrt; 
b) die Folge: wenn gewisse Punkte des angefochtenen Beschlusses als Folge des 
angefochtenen Punktes angewiesen werden konnen. Die Rechtsprechung weist 
darauf hin, daB dies sogar bei anderen Urteilsspriichen oder Arresten, die allerdings 
nicht im Revisionsantrag einbezogen wurden, der Fall sein kann; 
c) die Unteilbarkeit: wenn es zwischen dem angefochtenen Teil und anderen Teilen 
des Beschlusses Unteilbarkeit gibt; 
d) nicht zu unterscheidende Punkte: wenn gewisse Punkte fiir einen zuliissigen 
Revisionsantrag nicht in Betracht kommen, aber dennoch vom angefochtenen Punkt 
nicht unterschieden werden konnen. 
Diese Kriterien ermoglichen die Bestimmung der Reichweite der Rechtsmittel und 
deshalb auch die Festlegung des Umfangs der Revision. 
In Strafsachen ist die Lage in Bezug auf den Angeklagten anders, weil das 
Kassationsgericht nicht durch einen Grund gebunden ist und von Amts wegen 
Griinde anfiihren darf. Dies gilt nicht in Bezug auf die Klage der Zivilpartei, wo 
das Kassationsgericht nur innerhalb der Grenzen des Rechtsgrundes urteilen darf. 
Hier gilt also die Regel der Reichweite des Rechtsmittels. 
Daraus ergibt sich, daB das Kassationsgericht den Umfang der Revision an den 
hinsichtlich des Angeklagten angefiihrten Rechtsmitteln bestimmt. Wenn allerdings 
das Kassationsgericht zur Aufhebung des Beschlusses im strafrichterlichen Bereich 
entscheidet und feststellt, daB der BeschluB hinsichtlich der Klage der Zivilpartei mit 
derselben Gesetzwidrigkeit belastet ist, dann darf es die Vernichtung auf diesen 
BeschluB.erweitern,auch_w_enn_v.on_dieser_Parteikein.Rechtsgrund_angefiihrLwurde. 
Dennoch ist immer erforderlich, daB hinsichtlich dieser Klage ein Revisionsantrag 
eingereicht wird, es sei denn daB der BeschluB hinsichtlich dieser Klage oder eines 
Punktes dieser Klage von keiner der irn Revisionsantrag beteiligten Parteien mittels 
eines zuHissigen Revisionsantrags angefochten werden kann und sich deshalb vom 
im Kassationsurteil angefochtenen BeschluB nicht unterscheiden HiBt. 

SUMMARY 

THE SCOPE OF REVIEW DECIDED BY THE HOF VAN CAS SA TIE 

The scope of review decided by the Hofvan Cassatie is a crucially important factor 
in determining the powers of the court to which the case is referred subsequent to 
review. This court must judge the case afresh, but only within the scope of the 
annulment which was decided by the Court. This annulment does not invariably 
concern the decision in its entirety. It is often the case that the Hof van Cassatie 
restricts the annulment of the challenged decision, either because of the wishes 
expressed by the parties or on its own initiative. 
The court to which the case is subsequently referred may only make a decision on 
that part of the dispute which must be judged afresh as a result of the annulment. That 
part which was not annulled has become enforceable and may no longer be assessed 
by the court to which the case is referred. Should the latter do so, the decision in 
question would be capable of a new challenge before the Hofvan Cassatie. 
The court to which the case is subsequently referred is, on the other hand, definitely 
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obliged to deal with that part which was actually annulled. Should it refuse to give a 
judgment on a part of the dispute which yet to be settled, its decision would also be 
capable of a challenge before the Hofvan Cassatie. 

To determine the scope of the review decided by the Hof van Cassatie is therefore an 
element which is of crucial importance, which is why the Court has, for some sixty 
years now, adopted the habit- i.e. there is no legal obligation to this effect- to 
determine the scope of the review by the court in the decision itself. If the Court fails 
to do so, it will be the court to which the case is referred which will need to establish 
this scope. 

From the point of view of deciding the scope of review by the Court, a distinction 
needs to be made between civil and criminal cases. This question is narrowly linked 
to the procedure before the Hofvan Cassatie, which is different according to whether 
the case to be decided is a civil or a criminal matter. 

In civil cases, the rule is that the Court may only make a decision within the limits of 
the ground argued before the Court by the plaintiff. This raises the question as to 
what must be understood by the term ,the limits of the ground". According to the 
Court, this refers to the scope of the ground. How should this scope be determined? 
From the Court's case law, it would appear that several criteria could in principle be 
applied: 

a) the link between the various elements of the decision- more particulary the fact 
that certain elements are so narrowly linked to the element which is challenged in the 
ground, that any annulment of the one would necessarily lead to the annulment of the 
other; 

b) the consequence: where certain items of the challenged decision are the conse
quence of the challenged item. The case law indicates that this could even be the case 
with other decisions or judgments which were not, however, involved in the applica
tion for review by the Court; 

c) the indivisible nature of the decision: where the challenged item and the other 
items of the decision are indivisible; 

d) indistinguishable items: where certain items are not capable of an application for 
review, but cannot be distinguished from the challenged item. 

On the basis of these criteria, it is possible to determine the scope of the ground, and 
therefore also the scope of the review by the Hofvan Cassatie. 

In criminal cases, the situation regarding the accused is different, because the Court 
is not bound by a ground, and may itself raise grounds on its own initiative. This does 
not, however, apply in relation to the action of the plaintiff in civil damages, for 
which the Court may only make a decision within the limits of the ground. In this 
case, therefore, the rule concerning the scope of the ground will apply. 

As a result of the foregoing, the Court will determine the scope of the review by the 
Court on the basis of grounds raised by it in relation to the accused. However, where 
the Court decides to annul the decision in criminal terms, and decides that the 
judgment is tainted by the same illegality as regards the claim made by the plaintiff 
in civil damages, it may extend the scope of the review to this decision, even though 
the party in question did not raise any grounds. However, as far as this civil action is 
concerned, it will invariably be a requirement that an application for review is made 
to the Hofvan Cassatie, unless the decision on that civil action, or an item thereof, 
cannot be challenged by any of the parties involved by means of an admissible 
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application for review, and is therefore indistinguishable from the decision chal
lenged by the application for review before the Hofvan Cassatie. 

RESUMEN 

LA EXTENSION DE LA CASACION 

La extension de la Casacion es decisiva para determinar la competencia del juez de 
remision. Ese juez tiene que dirimir la causa de nuevo, pero unicamente dentro de los 
Hmites de la anulacion pronunciada por el Tribunal Supremo, puesto que esa 
anulacion no siempre es total. Es frecuente que el Tribunal de Casacion limite la 
anulacion de la decision impugnada, bien de acuerdo con la voluntad de las partes, 
bien por propia iniciativa. 

El juez de remision solo puede pronunciarse sabre esa parte dellitigio que tiene que 
dirimirse de nuevo a consecuencia de la anulacion. La parte que no fue anulada ha 
adquirido la autoridad de cosa juzgada y no puede ser evaluada de nuevo por el juez 
de remision. En caso de que lo hiciera, su decision a este respecto serfa de nuevo 
apelable en casacion. 

Por otra parte, el juez de remision sf esta obligado a pronunciarse sabre todo lo que 
fuera anulado. Si se negara a pronunciarse sabre una parte dellitigio a dirimir, su 
decision sera igualmente apelable en casacion. 

La determinacion de la extension de la casacion es pues muy decisiva y, por eso, 
desde hace unos sesenta anos, el Tribunal Supremo tiene la costumbre - no es una 
obligacion legal - de determinar la extension de la casacion en la sentencia. Si el 
Tribunal no lo hace, el juez de rernisi6n tendra que determinar el mismo la extension. 

Hay que hacer una distincion, en cuanto a la determinacion de la extension de la 
casacion, entre procesos civiles y procesos penales, puesto que este problema esta 
estrechamente ligado a la jurisdicci6n a aplicar del recurso de casacion, y que es 
distinta segun que se trate de la jurisdicci6n en lo civil o en lo penal. 

En procesos civiles, se aplica la regla de que el Tribunal Supremo solo puede 
pronunciarse dentro de los Hmites de la petici6n formulada por la parte demandante 
ante el Tribunal. (, Cual es pues el contenido del concepto de los ,lfmites de la 
peticion"? Segun el Tribunal, se trata del alcance de la petici6n. (,Como se determina 
ese alcance? Se desprende de la jurisprudencia del Tribunal que distintos criterios 
entran en consideracion: 

a) el v{nculo que existe entre los distintos puntas de la decision, o sea que ciertos 
extremos guardan un vfnculo tan estrecho con la parte impugnada en la peticion 
concreta que la anulaci6n de lo uno implica necesariamente la anulaci6n de lo otro; 

b) la consecuencia: si ciertos puntas de la decision impugnada son la consecuencia 
del punta impugnado. Lajurisprudencia sefiala que esto puede incluso ser el caso con 
otras sentencias u otros fallos que, sin embargo, no fueron invocados en el recurso de 
casacion; 

c) la indivisibilidad: si existe indivisibilidad entre la parte impugnada y otras partes 
de la decision; 

d) puntas indistinguibles: si ciertos puntos no son susceptibles de recurso admisible 
en casaci6n, pero no se pueden distinguir del punto impugnado. 
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Con esos criterios, es posible determinar el alcance de la peticion y, por consiguiente, 
tambien la extension de la casacion. 
En procesos penales, la situacion con respecto al acusado es distinta, porque el 
Tribunal no esta vinculado por una peticion y puede formular peticiones de oficio. 
Sin embargo, esto no vale en lo relativo a la demanda del actor civil, por la que el 
Tribunal solo puede pronunciarse dentro de los limites de la peticion. Por eso, aquf se 
aplica la regla del alcance de la peticion. 
Esto trae consigo que el Tribunal determina la extension de la casacion, con las 
peticiones que formula respecto del acusado. Pero, si el Tribunal pronuncia la 
anulacion de la decision en lo penal y si constata que la decision, en lo que respecta 
ala demanda del actor civil, es igualmente ilegftima, podra ampliar la anulacion a esa 
decision, aunque esa parte litigante no haya formulado una peticion. Sin embargo, 
siempre se requiere que, en lo relativo a esa demanda, se formule recurso de 
casacion, a menos que la decision relativa a esa demanda, o un punta de ella, no 
pueda ser impugnada por media de un recurso de casaci6n admisible interpuesto por 
alguna de la partes interesadas y que, por consiguiente, no se puede distinguir de la 
decision impugnada por el recurso de casacion. 
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