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INLEIDING 

1. 0PZETVANDEZEBIJDRAGE- In zijn arrest van 12-4-1994(1) ver
brak de tweede kamer van het Hof van cassatie een arrest dat de door 
een der partijen ter ondersteuning van zijn standpunt aangevoerde 
rechtspraak van meerdere rechtscolleges afwees ,gelet op de gewij
zigde rechtspraak van het Hof van cassatie wat art. 6 A VR betreft en 
waarin duidelijk wordt gesteld dat de verkeerstekens op de verkeers
regels primeren". Het Hof oordeelde dat de appelrechters door zo te 
beslissen zonder te zeggen waarom men zich bij de bedoelde recht
spraak van het Hof van cassatie aansluit, aan de rechtspraak van het 
Hof van cassatie een algemene en als regel geldende draagwijdte 
gaven en zo art. 6 Ger.W. schonden. 
Dit arrest toont hoe taai het Hof van cassatie vasthoudt aan een 
bepaalde rechtsopvatting, rechtsopvatting waarvan de uitwerking 
het voorwerp vormt van deze bijdrage. Art. 6 van het Ger.W. wordt 
daarbij als uitgangspunt genomen, omdat deze regel in de praktijk 
twee betekenissen heeft (d.i. twee toepassingen kent) die elk de 
historische betekenis van art. 6 te buiten gaan en een geschikt spoor 
vorrnen van opvattingen en werkwijzen die in ons recht werkzaam 
zijn en waarbij het Hof van cassatie een grote rol speelt. De paadjes 
waarlangs onze wandeling voert zijn vaak overwoekerd door ge
was van vele jaren, soms eeuwen, zodat het niet uitgesloten is dat 
ik de weg verlies. Het zijn ,Holzwege" in het woud van het rechts
gebeuren, niet steeds ,des chemins qui ne menent nulle part" (zoals 
de verkeerde vertaling luidde van HEIDEGGERS bundel ,Holzwege"), 
maar wei paadjes die soms zo onbegaanbaar zijn geworden dat men 
de Lichtung (clairiere) vanwaar ze eens vertrokken, niet meer terug
vindt. 
Na in een eerste deel op zoek te zijn gegaan naar de achtergronden van 
de eerste toepassing van art. 6, zoals in het hierboven aangegeven 
geval, gaan we in een tweede deel op zoek naar de achtergronden van 
een tweede toepassing, die te maken heeft met het onderscheid tussen 
beoordeling in feite (feitelijke vraag) en een beoordeling naar recht 
(rechtsvraag). 
Het is niet uitgesloten dat beide sporen uiteindelijk naar eenzelfde 
opvatting (over recht) leiden. 

(1) R. W., 1994-95, 500 noot VAN OVERBEKE, S. De formule wordt gebruikt sinds bet arrest 
van 18-3-1969, Pas., I, 638. 
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2. BEPERKTE HISTORISCHE BETEKENIS VAN ART. 6 - Beide toepassin
gen van art. 6 ger.W., die hieronder nader worden uitgewerkt, gaan 
m.i. de historische betekenis van deze bepaling te buiten(2). 
Art. 6 Ger.W. is immers de overplaatsing van art. 5 van de code 
Napoleon, op zijn beurt een herhaling van een bepaling van art. 12 de 
Wet van 24-8-1790, Titel II, uitsluitend gericht tegen het gebruik van 
de Franse ,Parlements" (hoven van beroep) om ,arrets de regle
ment" uit te vaardigen, arresten waaraan door die Parlementen zelf
blijkens de eraan gegeven verwoording - een algemene en als regel 
geldende draagwijdte werd gegeven. 
Historisch heeft het verbod dus in de eerste plaats enkel betrekking op 
het zelf geven van een bepaalde draagwijdte aan de arresten die men 
uitspreekt, en niet op het geven van een bepaalde draagwijdte aan 
eerdere rechtspraak. 
Bovendien wordt, zoals S. SATTA(3) terecht opmerkt, dit verbod, net 
zozeer als het beginsel van de scheiding der machten, niet overtre
den zolang de rechter zich slechts uitspreekt over het geschil dat 
bij hem aanhangig is gemaakt, d.i. zolang hij het gezag van gewijs
de beperkt tot het voorwerp van dat geschil en de gedingpartij en, en 
g~~I1 uitspraa~ ~~et_ erga o_mnes._ bij wijz~-v~n __ algemene, ~b~~a~te_ 
norm. 
De historische betekenis van art. 6 is dan ook beperkt, en komt in de 
praktijk slechts aan bod wanneer partijen of de rechter hun vordering 
c.q. uitspraak op onhandige, meer bepaald te algemene, wijze ver
woorden (zie in dit verband onlangs b.v. het vonnis Rb. Hasselt 10-11-
1994(4)). Vooral bij vorderingen tot staking of stopzetting komt dit 
wei eens voor(5). 
Dit blijkt ook uit de commentaar van LAURENT, F.(6) bij deze bepa
ling: 

,cette defense ne fait que consacrer un caractere essentiel des fonctions judi
ciaires; le magistrat decide un proces, et sa decision est particuliere; elle ne lie 
que les parties en cause. Cela est si elementaire que l 'on ne comprend pas que le 
legislateur ait pris la peine de le dire", 

(2) Vgl. DRION, J., Stare decisis, Het gezag van precedenten, oratie 1950. 
(3) Diritto processuale civile, nr. 97, p. 178 in de 9e uitgave, Cedam Padova 1981. 
(4) R. W., 1994-95, 1087 noot ADAMs, M .. 
(5) Zie verder de voorbee1den bij JESSURUN, o'OLIVEIRA, H.U. , De meerwaarde van rechter
lijke uitspraken, Preadvies Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking, Kluwer Deventer 
1973, p. 9-10 
(6) Principes de droit civil, I ll0 258 
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waarna deze auteur als enige verklaring de geschiedkundige achter
grond beschrijft. 
Wanneer men deze beperkte historische betekenis te buiten gaat, dan 
berust dit op een keuze van het Hof van cassatie voor een welbepaalde 
rechtsopvatting, keuze die niet noodzakelijk is en dus de verantwoor
delijkheid is van het Hof zelf. 

DEEL 1: W ANDELING VANUIT HET AAN ART. 6 VASTGEKNOOPTE VERBOD 

AAN RECHTERLIJKE UITSPRAKEN EEN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE 

DRAAGWIJDTE TE GEVEN 

A. De draagwijdte van het verbod. 

3. NADERE AFLIJNING VAN HET VERBOD - Het Hof van cassatie gaat 
dus duidelijk de historische betekenis van art. 6 te buiten, wanneer het 
een uitspraak verbreekt enkel en aileen omdat de rechter zijn beslis
sing op een bepaald punt grondt op eerdere rechtspraak, met name die 
van het Hof van cassatie zelf. Vooraleer de opvatting die hierin tot 
uiting komt te verduidelijken en te waarderen, is het goed eraan te 
herinneren dat deze censuur niet wordt toegepast wanneer de rechter 
zegt waarom hij zich bij de bedoelde rechtspraak van het Hof van 
cassatie aansluit. Daaraan worden verder geen al te hoge eisen ge
steld: het is doorgaans voldoende dat de rechter verduidelijkt dat de 
desbetreffende wetsbepaling naar zijn mening eveneens die betekenis 
heeft of dat de in eerdere rechtspraak gevonden rechtsregel naar zijn 
mening inderdaad gelding heeft. 
De eigen rechtsleer verdedigt genoemde toepassing, vaak precies door 
op deze beperkingen te wijzen(7). Deze toepassing komt aldus in feite 
vooral neer op een bepaalde motiveringsplicht. Buitenstaanders daar
entegen zijn vaak erg kritisch tegenover deze rechtspraak, die als 
huichelachtig wordt bestempeld. Behalve in Frankrijk geldt dergelijke 
regel overigens ook nauwelijks in andere Ianden, ook niet in die van 
de ,Romaanse familie", zoals b.v. Italie(8). 

4. MOGELIJKEPOSITIEVEBETEKENIS- Het vasthouden aan de regel dat 
de rechter zijn beslissing op een bepaald punt niet uitsluitend mag 

(7) Zie b.v. ADAMS, M., ,Een rechtstheoretische g1osse bij art. 6 van het gerechtelijk wet
hoek", R.W., 1994-1995, 1087 v. 
(8) Loutere verwijzing naar de cassatierechtspraak ge1dt daar a1s een vo1doende rnotivering: 
Cass. it. 13-5-1983, nr. 3275. 
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gronden op eerdere rechtspraak is inderdaad niet noodzakelijk hui
chelachtig en kan ongetwijfeld een positieve betekenis hebben. 
De eerste reden daarvoor is dat een stelsel van bindende precedenten, 
,stare decisis", het recht sterk kan verstenen en een veel te groot 
aandeel in de rechtsontwikkeling naar de wetgever doorschuift. Het 
Engelse House of Lords heeft dit in beginsel ingezien, en heeft in 1966 
verkondigd dat het zich niet meer noodzakelijk door eigen preceden
ten gebonden acht(9): 

,( ... ) Their Lordships nevertheless recognise that too rigid adherence to prece
dent may lead to injustice in a particular case and also unduly restrict the proper 
development of the law (. .. )" 

W el werd van de mogelijkheid af te wijken van eerdere rechtspraak 
door het House of Lords bij mijn weten nooit uitdrukkelijk gebruik 
gemaakt. Het gevaar van verstening is bovendien des te groter in 
rechtsstelsels die, zoals de onze, traditioneel met veel algemenere 
rechtsregels werken dan de doorgaans veel concretere ,Fallnormen" 
van het common law, waar men ook veel bedrevener is in de techniek 
van ,distinguishing a precedent" (het onderscheiden van het voor
liggende geval tegenover de gevallen die als precedent worden inge
roepen). Het toekennen van een werkelijk bindende kracht aan pre
Cedenterl-ls- ill -ons- -rCCht hlC- et-YtUiic aan ook--iiiet wenseiiJk. ----------
Een tweede mogelijk positief aspect kan zijn dat men met de regel dat 
de rechter zijn beslissing op een bepaald punt niet uitsluitend mag 
gronden op eerdere rechtspraak de rechter zou verplichten om telkens 
opnieuw over de rechtsbetekenis van de regels na te denken, telkens 
opnieuw ook de overgeleverde betekenis ervan zo nodig in vraag te 
· stellen. Dit zou dan benadrukken dat de rechter - elke rechter -
mede verantwoordelijk is voor de nadere vorming en verfijning van 
het recht. 

5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EIGEN, NIET VOOR VREEMD RECHT -

In dit licht zou men ook de merkwaardige paradox kunnen verklaren, 
die tot uiting is gekomen in het Babcock-Smulders-arrest, Cass. 9 
oktober 1980(10), namelijk dat de Belgische rechter bij de toepassing 

(9) Verklaring van Lord Gardiner L.C., afgedrukt in VERBEKE, A., Elementen van anglo
amerikaans recht, 161. 
(10) Cass. 9-10-1980, Babcock-Smulders, Arr. nr. 90, J.T., 1981, 72 met besluiten KRINGS, 
R.C.J.B. 1982, 3 met noot RIGAUX, F .. Dit arrest behandelt de vraag of de Belgische rechter die 
art. 1648 van de Franse code civil dient toe te passen, daarbij gebonden is aan de interpretatie 
die deze bepaling in de Franse rechtspraak heeft gekregen, interpretatie die verschilt van 
degene die de woordelijk dezelfde bepa1ing van art. 1648 Be1gisch B.W. in Belgie heeft 
gekregen. 
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van buitenlands recht (toepassing waartoe hij gehouden is krachtens 
de Belgische verwijzingsregel), dit recht moet toepassen zoals het 
wordt uitgelegd in het ,land van herkomst", met name door de 
rechtspraak van dat land. Paradoxaal wordt deze leer met name 
wanneer het - zoals in die zaak - gaat om het recht van een land 
- in casu Frankrijk - dat zelf, net als Belgie aan precedenten 
bindende werking ontzegt, waardoor deze rechterlijke interpretatie 
theoretisch een ruimere bindende werking heeft in het buitenland dan 
in eigen land(ll). De verklaring voor deze paradox in het licht van 
het voorgaande luidt dan dat de - Belgische - rechter wel mede tot 
taak heeft zijn eigen recht te ontwikkelen, maar geen enkele verant
woordelijkheid draagt noch bevoegdheid heeft voor de verdere ont
wikkeling van buitenlands recht. Zo ook moet het Hof van cassatie 
waken over de rechtseenheid in het Belgische recht bij toepassing 
door de Belgische rechters, maar niet over de rechtseenheid van 
buitenlands recht. 

6. TWIJFEL AAN DEZE POSITIEVE BETEKENIS - Hoewel het vasthouden 
aan de regel dat de rechter zijn beslissing op een bepaald punt niet 
uitsluitend mag gronden op eerdere rechtspraak, dus zeker een posi
tieve betekenis kan hebben, durf ik er toch ernstig aan twijfelen dat dit 
inderdaad het geval is met de wijze waarop deze regel bij ons wordt 
gebruikt. 
Weliswaar maakt de regel het in beginsel mogelijk dat de rechtspraak, 
meer bepaald het Hof van cassatie, terugkomt op een eerder ingeno
men standpunt. Dat deze regel daarvoor evenwel niet noodzakelijk is, 
blijkt uit de ervaring van het common law, waar de rechtspraak wat 
rechtsvorming betreft toch niet voor de onze moet onderdoen, precies 
door het gebruik van distinguishing en dit ondanks de bindende kracht 
van precedenten. Omgekeerd garandeert de verwerping daarvan 
geenszins een soepeler aanpassing, door de rechtspraak, van het recht 
aan de maatschappelijke noden, zoals voor Belgie uit het vervolg van 
deze bijdrage moge blijken. 
Mijn twijfel reikt evenwel verder. Van de Belgische rechter wordt 
namelijk helemaal niet verwacht dat hij telkens opnieuw over de 
rechtsbetekenis van de in het geding zijnde regels zou nadenken, 
dat hij telkens opnieuw de overgeleverde betekenis ervan zo nodig 
in vraag zou stellen. Ware dit het geval, dan zou de rechter er immers 
niet mee kunnen volstaan te motiveren dat de desbetreffende wets-

(11) Zie verder RIGAUX, F., ,L'interpretation judiciaire d'une norme empruntee a un autre 
ordre juridique", Liber amicorumFrederic Duman, Kluwer Antwerpen 1983, p. 1203 v. 
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bepaling naar zijn mening eveneens die betekenis heeft of dat de in 
eerdere rechtspraak gevonden rechtsregel naar zijn mening inderdaad 
gelding heeft. Dan zou men van de rechter moeten verlangen uit te 
leggen waarom een rechtsregel volgens hem een bepaalde betekenis 
heeft. Dit wordt door het Hof van cassatie evenwel niet van de rechter 
verlangt - en hoe zou het ook anders kunnen vermits het Hof van 
cassatie dit ook van zichzelf niet verlangt. 
Dat van de rechter niet verlangd wordt dat hij telkens opnieuw over de 
betekenis van de regels zou nadenken en de overgeleverde betekenis 
ervan (precedenten) zo nodig in vraag zou stellen, blijkt ook uit de 
twee volgende vaststellingen. Ten eerste wordt de rechter die dit zou 
doen, en ten gevolge daarvan aan een regel een andere rechtsbetekenis 
zou toekennen dan deze die daaraan in het verleden door het Hof van 
cassatie werd gegeven (precedenten), gecensureerd (natuurlijk slechts 
indien deze rechtsvraag op geldige en ontvankelijke wijze aan het Hof 
van cassatie wordt voorgelegd) - enkele zeer uitzonderlijke gevallen 
van ,overruling" niet te na gesproken. Ten tweede is het ook niet zo 
dat het Hof van cassatie door de genoemde motiveringsplicht een 
de bat wil uitlokken met de lagere rechters. Het Hof treedt immers niet 
in debat met de lagere rechters, en verschilt daardoor van Hoge 
gerechtshov:en _in sommige naburige landen, zoals b. v. bet Duitse 
Bundesgerichtshof, dat wel met de rechtspraak en rechtsleer in debat 
treedt. Zoals KbTZ, H. zo treffend schreef: 

,Hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung einen bestimmten Grundsatz 
aufgestellt und ist diese Entscheidung im Schrifttum mit plausiblen Griinden 
angegrijfen worden, so wiirde es gerades als ein Fehler angesehen werden, wenn 
das Gericht bei erneuter Befassung mit dem gleichen Problem nur seine eigene 
friihere Entscheidung und nicht auch die daran geiibte Kritik zitieren wiirde. 
meist wird das Gericht in einem sole hen Faile auch die Griinden angeben, die es 
trotz der Kritik an seiner Ansicht haben festhaltren lassen. Es ist deshalb gar 
nicht selten, daft es zwischen Bundesgerichtshof und Doktrin in Bezug auf ein 
bestimmtes rechtliches Problem iiber die Jahre hinweg zu einer Art von Dialog 
kommt ( ... )"(12). 

7. RITUALISME - W at bij ons van de rechter verlangd wordt, is dan 
ook veeleer dat hij de schijn van rechtseenheid ophoudt, dat hij telkens 
opnieuw de indruk geeft dat eenieder het over de inhoud van de 
rechtsregel eens is. Men wil slechts dat hij het ritueel van de redene
ring, van de formule, telkens opnieuw voltrekt, dat hij telkens op-

(12) Ki:iTZ, H., Die Begriindung hOchtsrichterlicher Urteile, preadvies Nederlandse vereniging 
voor rechtsvergelijking nr. 32, Kluwer 1982, p. 14. 
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nieuw de (karige) redenen weergeeft die het Hof van cassatie heeft 
gegeven om tot een bepaalde rechtsuitleg te komen, net zoals het Hof 
zelf zich in zijn arresten zoveel mogelijk ritueel van dezelfde formule 
bedient. Ritueel herhalen betekent dat men niet gewoon naar een 
vorige verwoording (uitspraak) mag verwijzen, maar de woorden 
opnieuw moet uitspreken. Om dit ritueel te voltrekken moet de rechter 
desnoods liegen. Het is hem namelijk niet toegestaan om te zeggen: 
,dit is niet mijn redenering, ik pas gewoon de redenering van het Hof 
van Cassatie toe en ik spreek mij er niet over uit of die juist is". Ook 
als het niet zijn mening is, wordt hij verplicht zeals zijn mening weer 
te geven. Hij moet desnoods liegen om de schijn van rechtseenheid op 
te houden. 
Dat men dergelijke schijn wil ophouden is op zichzelf al bedenkelijk 
genoeg. Nog bedenkelijker wordt het evenwel wanneer de overheid 
dat niet op eigen kosten doet, maar op kosten van de burger. Het is 
immers duidelijk dat na cassatie van een beslissing die zich bij de 
rechtspraak van het Hof van cassatie aansluit zonder te zeggen waar
om, de desbetreffende rechtsvraag door de rechter na verwijzing op 
precies dezelfde wijze zal worden beantwoord, zo niet zou deze 
beslissing immers ( opnieuw) worden verbroken. En de kosten van 
de rechtspleging in cassatie en de rechtspleging na cassatie vailen in 
ons land nog steeds ten laste van de partij(en), en niet van de overheid, 
ondanks het feit dat de rechter wiens uitspraak werd verbroken in 
omzeggens aile gevallen(13) minstens objectief gesproken een fout 
heeft begaan. Hier wordt dus een ritueel opgevoerd op kosten van de 
burger. 

B. De ideologic achter het verbod: twee begoochelingen ophouden 

8. ETRES INANIMES- De functie van genoemd verbod, afgeleid uit art. 
6 Ger.W., bestaat er dan ook veeleer in een bepaald beeld van het recht 
en de rechter op te houden, meer bepaald het beeld van een rechts
stelsel waarin a) rechtspraak geen echte keuzen vanwege de rechter 
inhoudt en zodoende b) aile weldenkende rechters dezelfde mening 
zijn toegedaan over aile rechtsvragen. 
Dit beeld, of liever deze illusie, wordt opgehouden door middel van 
meerdere gewoonten. Een eerste is de reeds aangegeven rituele herha
ling van zoveel mogelijk dezelfde formules. 

( 13) Met uitzondering van gevallen waarin ondertussen de wet met terugwerkende kracht zou 
zijn gewijzigd. 
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Ook de afwezigheid - of liever verdringing - van ,dissenting 
opinions" moet dezelfde twee begoochelingen ophouden, met name 
a) de begoocheling van de eensgezindheid omtrent het recht en verder 
b) ,de illusie dat rechtspraak evidentie is", d.i. dat daar geen persoon
lijke werkzaamheid van de rechter bij te pas zou komen die een zekere 
creativiteit verlangt(14). De openbaring van dissenting opinions daar
entegen zou het vonnis aan waarheidsgehalte laten winnen(l5). Ret 
dwingt de rechter tot een zorgvuldiger afweging van de echt ernstige 
argumenten, d.i. diegene waaraan een kollega een ander gewicht zou 
kunnen toekennen. Ret verbod op - de openbaarmaking van -
dissenting opinions daarentegen dient om de naamloosheid van de 
rechter te vegroten. 
Ret beeld van de rechter dat men aldus wil ophouden is nog steeds dat 
van een ,etre inanime", die slechts een ,bouche de la loi" is, met de 
woorden van de beroemde beschrijving uit MoNTESQUIEU' s Esprit des 
lois. De rechter mag geen eigen mening hebben, hij dient het recht te 
vertolken en daarbij zoveel mogelijk te doen vergeten dat recht 
mensenwerk is(16). Ook al heeft MONTESQUIEU zijn beschrijving 
gewettigd met verwijzing naar de Engelse rechter, heden ten dage is 
het duidelijk dat geen grotere tegenstelling denkbaar is dan met de 
Eng else rechter, die zeer_ uitdmkk~lijkzijn persoonlijkheid laat spre
ken, meer bepaald ook in de stijl en redengeving van zijn uitspra
ken(17). 
Genoemde regels en een stijl die de begoocheling moeten ophouden 
dat de rechtspraak vanzelfsprekend is en dat de rechter daarbij geen, 
altans geen moeilijke, keuzen moet maken, moet de rechterlijke macht 
de mogelijkheid geven zich te verschuilen achter de wet en een 
verouderde rechtsbronnenleer op te houden, die aileen de wet als 
formele rechtsbron erkent. Dit geeft de rechter (met name het Rof 

(14) Advocaat-generaal LEIJTEN, J., Ars aequi, 1990, 217. 
(15) Zo SOETAERT, R., ,Waarheid in het gewijsde", Recht in beweging. opstellen aangeboden 
aan prof mr. ridder Rene Victor, Kluwer Antwerpen 1973, II, (881) 897-898. 
(16) Een van de duidelijkste verdedigers van dit rechterbeeld was Procureur-generaal DUMON, 
wellicht het scherpst en jongst uitgedrukt in zijn rede ,Rechtspraak - jurisprudentie", R. W., 
1992-1993, 137 v., b.v. p. 142: ,(De rechtscolleges) beslissen dan niet op grond van keuzen, 
ingegeven door hun eigen opvattingen over de oplossing en op grond van politieke, sociale, 
filosofische, opportuniteitskeuzen, maar wel omdat zij na redenering, grondig onderzoek en 
toetsing van complexe of niet complexe rechtsregels, van de diverse bronnen, elementen en 
methodes van intepretatie, rechtsverfijning en rechtsvinding, in geweten tot het besluit komen 
dat een bepaald antwoord zich opdringt". Het tweede deel van deze zin betwist ik niet, wel dat 
dit noodzakelijk tegenstrijdig zou zijn met het eerste deel van deze zin. 
(17) Zie voor een beschrijving van dit zeer persoonlijk karakter van Engelse uitspraken b.v. 
KaTZ, H., Der Stilhochtsrichterlicher Urteile, preadvies Nederlandse vereniging voor rechts
vergelijking. 
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van cassatie) immers de mogelijkheid te zeggen: wij kunnen niet 
anders beslissen, wij moeten immers de wet toepassen, dus hebben 
wij geen keuze. Dergelijke formele verantwoording van een keuze is 
natuurlijk eenvoudiger dan een inhoudelijke verantwoording. 

C. De werkelijkheid achter deze begoochelingen 

9. TWEE VERDRONGEN THEMA'S - Een nadere ontleding van de wijze 
waarop rechtsregels worden verwoord en uitgelegd door, meer be
paald, het Hof van cassatie, leert ons evenwel dat de gehanteerde 
techniek en redeneerwijze geenszins te herleiden valt tot de simplis
tische opvattingen waarvan men nochtans de begoocheling probeert 
op te houden. 
Meer bepaald kan een nadere ontleding ons leren dat: 
a) er een vrij grote mate van onsamenhangendheid in ons recht 
aanwezig is en geduld wordt, zij het zelden openlijk, en 
b) de wet in feite niet behandeld wordt als de enige, zelfs niet de 
primaire bron van recht, en de rechters dus zeker niet vanuit de wet 
aileen redeneren. 
Beide punten probeer ik nader te adstrueren. 

1. Een grote mate van onsamenhangendheid of inconsistentie 

10. RECHTSPLURALISME EN TRANSPLANTATIES - Het is vanzelfspre
kend niets nieuws te beweren dat ons rechtsstelsel, zoals overigens de 
meeste rechtsstelsels, een grote mate van onsamenhangendheid kent 
en verdraagt. Men zou de erkenning daarvan trouwens kenmerkend 
kunnen noemen voot een ,postmoderne" rechtsopvatting(18), die de 
traditionele reductio ad unitatem verwerpt. Deze onsamenhangend
heid nu bevindt zich op uiteenlopende hoogten en vlakken, waarvan ik 
de belangrijkste poog aan te geven. 
Nog geen onsamenhangendheid op zichzelf vormt daarbij het feit dat 
er in onze tijd een toename is van rechtspluralisme binnen eenzelfde 
rechtsstelsel, dat wetgeving ontstaat op uiteenlopende hoogten (b.v. 
deelstaten, staat, Europese Unie) of in uiteenlopende zuilen, dater ook 
daarbuiten een veelheid is aan niet of niet geheel statelijke rechtseen-

(18) Zie in dit verband meerdere bijdragen van F. OST, b.v. ,Jupiter, Hercu1e ou Hermes. 
Que! modele pour un droit post-moderne?", Journal des Proces no 179 d.d. 5-10-1990; DE 
SousA SANTos, B., ,La transtition post-moderne: droit et politique", 24. R.I.E.l. 1990, 77 v. 
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heden (rechtspluralisme)(l9), enzovoort. Hetzelfde kan gezegd wor
den van het feit dat ook binnen eenzelfde rechtsstelsel - meer 
bepaald een statelijk rechtsstelsel- een zeer groat deel van wetge
ving het gevolg is van transplantatie(20), vrijwillig (overname van 
buitenlandse voorbeelden), dan wel gedwongen (b.v. omzetting van 
Europese richtlijnen)(21), enzovoort(22). 

11. REGELS OF BEGINSELEN EN UITZONDERINGEN - lets meer onsamen
hangendheid is reeds te vinden in het feit dat in ons rechtsstelsel een 
groat aantal algemene rechtsbeginselen kunnen worden herkend, die 
enerzijds met elkaar in strijd komen, en dus moeten worden afge
wogen, en waarop anderzijds vele uitzonderingen zijn aangebracht 
door de wetgever of als overblijfsel van traditie. Zo kan men concrete 
regels onderling onsamenhang(md vinden. Eenieder van ons kent 
daarvan voldoende voorbeelden. Deze vorm van onsamenhangend
heid komt verderop nog ter sprake. 

12. UITEENLOPEN IN RECHTSPRAAK - Duidelijke onsamenhangend
heid op het vlak van de afzonderlijke rechtsregel komt verder vaak 
voor op de hoogte van de bodemrechters, zelden op die van het Hof 
van cassatie .. Tach zijn er _ o_ok in_ de rechtspraak: van het l:fof V£ln 
cassatie onsamenhangendheden te vinden, niet alleen met betrekking 
tot de grate lijnen en de al dan niet toepassing van algemene rechts
beginselen (dat is zeker onvermijdelijk), maar ook op het vlak van vrij 
concrete rechtsregels. Soms gaat het weliswaar om onzorgvuldige 
lezing van cassatie-arresten, waaruit overhaaste besluiten worden 
getrokken, doch dit is zeker niet altijd het geval. Zo b.v. is er m.i. 
geen duidelijke lijn te trekken in de rechtspraak van het Hof van 
cassatie over (het verbod tot wijziging van) ,de oorzaak van de 
eis"(23); de uiteenlopende verwoordingen en toepassingen hiervan 
kunnen slechts verklaard worden door uiteenlopende strekkingen of 

(19) Zie onder meer DE SousA SANTos, B., ,Law: A Map of Misreading. Toward a Postmo
dern Conception of Law", 14. Journal of Law and Society 1987, 279 v. 
(20) Zie daarvoor de werken van WATSON, A., meer bepaald Legal transplants. An approach 
to comparative law, Edinburgh 1976. 
(21) Zie voor de beschrijving van ,transplantatieproblemen" bij de omzetting van een 
bepaalde richtlijn, nl. die inzake Produktenaansprakelijkheid, BARENDRECHT, ,Productenaans
prakelijkheid: Europees burgerlijk recht?" Preadviezen Vereniging voor burgerlijk recht 1987, 
Vermande Lelystad 1987 
(22) Zie voor een aantal van deze vragen RrGAUX, F., ,LaCour de cassation et la coherence de 
l'ordre juridique positif", Liber amicorum prof em. E. Krings, Story Brussel1991, 751 v. 
(23) Typerend is ook dat een van de zogezegde standaardarresten hierover, nl. cass. 24-11-
1978, in de R.C.J.B., 1982, 5 e.v., geannoteerd werd door twee annotatoren, nl. enerzijds 
RIGAUX, F. en anderzijds VAN CoMPERNOLLE, J., die er tegengestelde besluiten uit afleidden. 
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opvattingen binnen het Hof zelf, die vanzelfsprekend samengaan met 
de personen die het bevolken. Dit soort onsamenhangendheid wordt 
door de opstellers van de Pasicrisie in dit land doorgaans zoveel 
mogelijk weggemoffeld, namelijk door de kopjes van de arresten te 
,stroomlijnen" met steeds dezelfde formules, ook al wijken die soms 
vrij behoorlijk af van de bewoordingen van het arrest zelf. N atuurlijk 
zal ook in de arresten zelf nooit uitdrukkelijk de indruk worden 
gewekt dat er een verschil in opvatting zou kunnen bestaan, dat een 
arrest niet in overeenstemming is met andere arresten (van dezelfde 
kamer of andere kamers van het Hof), al zou men dit onrechtstreeks 
kunnen afleiden uit b.v. de beh~mdeling van een zaak in voltallige 
kamer. 

13. UITEENLOPENDE RECHTSFORMANTEN- Op een andere vaak voor
komende vorm van onsamenhangendheid wordt ons gewezen door 
een van de belangrijkste stromingen in de hedendaagse rechtsvergelij
king (voomamelijk de ,circolo di Trento"(24))- die evenwel ons 
land nog niet schijnt te hebben bereikt - die daarvan een kemstuk 
van haar methodenleer heeft gemaakt: de verscheidenheid aan en 
vooral onsamenhangendheid of inconsistentie tussen uiteenlopende 
,rechtsformanten" binnen een rechtsstelsel(25). Deze onsamenhan
gendheden komen het duidelijkst tot uiting wanneer men rechtelijke 
uitspraken van verschillende ,taalspelen" met elkaar vergelijkt zoals 
meer bepaald enerzijds de omschrijvingen die gehanteerd worden van 
bepaalde grondbegrippen en anderzijds de concrete regels die gehan
teerd (en ook beschreven worden) bij de toepassing van deze grond
begrippen(26) (het gaat niet zozeer om verschillende ,rechtsbron
nen", zoals b.v. rechtsleer tegenover rechtspraak, als eerder om ver
schillende taalspelen, die b.v. zowel in rechtspraak als in rechtsleer 
voorkomen). Kenmerkend voor het Franse (en Belgische) recht is 
daarbij - het bijna stelselmatig gebruik van - de synecdoche, de 

(24) In 1987 heeft deze kring een manifest opgesteld met hun visie op derechtsvergelijking als 
wetenschap. Uittreksels daarvan zijn te vinden in SAcco, R., ,Legal Formants: A Dynamic 
Approach to Comparative Law", A.J.C.L., 1991, 1 v., onder meer voetnoot 6. 
(25) Zie vooral zie SAcco, R., Trattato di diritto comparato, dee! I. lntroduzione al diritto 
comparato, 5e uitgave UTET Torino 1992 (de vierde uitgave verscheen in Franse vertaling als 
La comparaisonjuridique au service de la connaissance du droit, Econornica, Paris 1991); -, 
,Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law", A.J.C.L., 1991, 1 v.; WATSON, 
A. ,From legal transplants to legal formants", ter perse in 39 A.J.C.L., 1995. De term 
,formant" werd daarbij door SAcco getransplanteerd uit de taalwetenschap. SACCo (en 
WATSON) gebruikt de vergelijkende taalwetenschap trouwens vaker als inspiratiebron voor 
de rechtsvergelijking. 
(26) zie SAcco, R., ,Definitions savantes et droit applique dans les systemes romanistes", 
R.l.D.C., 196., 827 v. 
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stijlfiguur waarbij de omschrijving van grondbegrippen onvolledig is, 
door de toepassingsvoorwaarden voor een begrip die weliswaar gel
dend recht zijn, maar niet in de algemene ideologie passen of als te 
moeilijk of onvoldoende eenvormig worden beschouwd, in de om
schrijving weg te laten (b.v. de ,overeenkomst" omschrijven als 
wilsovereenstemming, terwijl het B.W. aileen al in art. 1108 vier 
bestanddelen opsomt)(27). In de jongste studie van dit verschijnsel 
wordt benadrukt dat, hoewel ,the law in action" ongetwijfeld belang
rijker is dan de rechtsgeleerde omschrijvingen, ook deze laatste een 
rechtsformant zijn, die de ontwikkeling van het recht mee bepalen en 
dus bij de studie van een rechtsstelsel niet mogen worden verwaar
loosd(28). De voortdurende onsamenhangendheid is vaak de motor 
van rechtsontwikkeling in deze of gene zin en wordt soms ook uit
drukkelijk in die zin gebruikt(29). 

14. DEGRADATIE TOT FEITENKWESTIE - Zeer belangrijk voor een 
begrip van de cassatietoetsing is dat door de wijze waarop zij ge
schiedt, en meer bepaald door het onderscheid tussen ,rechtsvragen" 
en ,feitenvragen" die soeverein door de bodemrechter worden be
oordeeld, een grote mate van onsamenhangendheid kan worden ge
duld en verdrongen (in de ,feitelijkheid"_). Zolang de onsamenhan
gendheid kan worden gesitueerd op het vlak van een ,feitelijke 
beoordeling" is ze immers onschadelijk voor het rechtsstelsel en voor 
de begoocheling van de eenheid daarvan. Daarbij kan het er zowel om 
gaan dat van bovenuit - dit wil zeggen vanuit het Hof van cassatie -
een vraag tot een feitelijke vraag gedegradeerd wordt omdat men er 
zijn energie niet aan wil besteden, als dat van onderuit - vanuit de 
bodemrechter - een vraag op een feitelijke wijze wordt beantwoord 
om de beslissing ,cassatie-proof' te maken. Voor zover over de 
wenselijkheid van cassatietoetsing op een bepaald punt geen eens
gezindheid bestaat tussen het Hof van cassatie en bodemrechters, kan 
dit aanleiding geven tot het gebruik van verschuivingstechnieken die 
in het uiterste geval de bodemrechter tot schizofrenie en het Hof van 

(27) Zie hiervoor, uitvoerig, MoNATERIS, P.G., ,Regles et techniques de la definition dans le 
droit des obligations et des contrats en France et en Allemagne: La synecdoque franc;aise", 
R.I.D.C., 1984, 5. 
(28) Zie in dit verband b.v. SAcco, R., A.J.C.L., 1991, (1) 23 v.: ,We must know not only how 
courts have acted but consider the influences to which judges are subject"; GAMBARO, A., in 
CANDIAN, A., GAMBARO, A. & Pozzo, B., Property-Propriete-Eigentum, Cedam Padova 1992, 
p. 24 v.; WATSON, A., ,The Importance of ,Nutshells"", 43. A.J.C.L., 1995, 1 v. 
(29) Een zeer goed voorbeeld daarvan was Hugo de Groot, die meer bepaald in zijn Inleidinge 
tot de Hollandse Rechtsgeleerdheid incoherenties tussen ,natuurrecht" (definities) en positief 
recht (operatieve regels) gebruikte om rechtsregels bij te sturen. 
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cassatie tot paranoia kunnen voeren(30) - een probleem dat nader · 
aan bod komt in het tweede deel van deze bijdrage. 

15. VERDRINGING DOOR HET PROCESRECHT EN DE PROCESWERKELIJKHEID 
- Een nog groter potentieel voor de verwerking - beter nog de 
,Entsorgung", het woord waarmee de Duitsers zo mooi het verwer
ken, ook het kwijtraken van afval beschrijven - van een grote mate 
van onsamenhangendheid en vooral contingentie in het recht, wordt 
geschapen door de regels van het procesrecht, die maken dat de wijze 
waarop een zaak wordt aangebracht en ingekleed bepalend is en als 
bepalend kan worden verdedigd voor de uitkomst van de zaak. Hier 
bevinden we ons op een vlak van feitelijkheid waarvan de beschrij
ving evenwel het opzet van deze bijdrage te buiten gaat(31). 

2. De traditie als primaire bron van recht en de wijze waarop deze 
zich ontwikkelt 

a) De traditie als primaire bran van recht en de verhouding met de wetgeving 

16. DE ONVERMIJDELIJKE KEUZES - Het tweede punt, namelijk dat de 
wet in feite niet behandeld wordt als de enige, zelfs niet de primaire 
bron van recht, is wellicht twistzamer. Twistzaam is daarbij natuur
lijk niet de stelling dat de wet in feite niet de enige bron van recht is in 
ons rechtsstelsel, in die zin dat de rechter ook met andere factoren 
rekening houdt en er zich door laat inspireren. Maar er is in ons recht 
een andere dwingende bron van recht, en die wordt precies groten
deels uitgedrukt in precedenten. Het op art. 6 Ger.W. gegronde verbod 
om aan eerdere rechterlijke uitspraken (precedenten) een algemene en 
als regel geldende draagwijdte te geven (en dus het verbod om een 
beslissing uitsluitend te gronden op eerdere rechtspraak) moet zoals 
gezegd in de eerste plaats verbergen dat de rechtspraak bij de uitleg 
van wet en recht wei degelijk keuzes maakt, en vervolgens verbergen 
dat die keuze voor een groot deel niet aan de bodemrechter wordt 
overgelaten, maar op bindende wijze wordt gemaakt door de hoogste 
gerechtshoven op een wijze die hieronder nader wordt uitgewerkt. Zo 
wordt meer bepaald verborgen dat de rechter niet enkel en alleen aan 
de wet is gebonden, maar ook aan de traditie, zoals die door de 

(30) Zie in dit verband DEFOORT, J., ,De simu1atie voorbij", in Liber amicorum Tiberghien, 
113 v. 
(31) Enige aspekten daarvan heb ik beschreven in mijn ,"De toekomst van het burgerlijk 
proces: het proces van de feiten?", Openingsrede, R. W. , 1991-92, 1441 v. 
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hoogste gerechtshoven, meer bepaaid het Hof van cassatie, wordt 
begrepen. 
Indien immers aileen de wet een bron van recht zou zijn, indien 
precedenten geen bindende werking hebben en er ook geen andere 
bindende rechtsbron zou zijn, dan zou de speeiruimte voor uitlegging 
( zij het wellicht onder het mom van een ,feitelijke" beoordeiing) voor 
de bodemrechters veei groter zijn dan ze nu is. Wij weten allen dat de 
wet veei speeiruimte Iaat voor uitieg, voor sameniezing, voor rede
neringen a pari of a contrario, enzovoort. In veie gevallen wordt een 
keuze gemaakt tussen meerdere uitleggingen van een wet of een 
samenlezing van wetten, om van de aigemene rechtsbeginseien nog 
niet te spreken. Het is niet de wet die deze speeiruimte inperkt - het 
bestaan en gebruikt worden van een veeiheid van uitlegwijzen, waar
tussen de rechtspraak kiest, bewijst precies dat die speeiruimte er is en 
dat er bij de rechtsuitieg wei degelijk keuzes worden gemaakt. 

17. TRADITIE ALS HERMENEUTISCH BEGINSEL - Voor het maken van 
die keuzes nu kan de rechter zich niet vastklampen aan de wet zeif, 
vermits het precies gaat om de keuze tussen de verschillende moge
Iijke uitieggingen. Ook wordt er in ons recht niet steiseimatig gebruik 
gemaakt-van een-van de weibekende uitlegwijzen, zoais deletterlijkg, 
rechtshistorische, wetshistorische, teieoiogische, e.d.m. En toch valt 
er wei degeiijk een overheersend hermeneutisch beginsel te be
speuren in de hoogste rechtspraak, aan de hand waarvan keuzes 
worden gemaakt, nameiijk de traditie. 
De mooiste uitdrukking van dit hermeneutische beginsei vinden we 
m.i. bij F. LAURENT, die schreef over de roi van de andere rechts
bronnen dan de wet (rechtspraak en rechtsieer): 

,Nous n'avons pas le droit d'innover. Il ne nous est pas permis de corriger, de 
perfectionner nos codes"(32). 

en: 

,Je preche etje pratique le respect de la loi, ( ... ) le texte explique par la tradition 
et les motifs"(33). 

Waardoor de rechter beperkt wordt in zijn rechtsuitleg, is niet zozeer 
door zijn gebondenheid aan de wet (die is zeer betrekkelijk), noch een 
gebondenheid aan precedenten in de zin waarin dit doorgaans wordt 

(32) Principes, I, nr. 29 
(33) Avant-propos in de derde uitgave van de Principes (1878). 
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begrepen, maar door een verbod om te vernieuwen, of anders gezegd 
door een gebondenheid aan de traditie. 
Dat dit iets anders is dan de gebondenheid aan de wet, blijkt b.v. 
daaruit dat ook in gevallen waar de regel niet uit de wet voortvloeit, 
maar zuiver jurisprudentieel is, even sterk aan de onveranderlijkheid 
wordt vastgehouden. De regels voor ,overruling" van pretoriaans 
recht zijn niet minder streng dan die voor overruling van wettelijk 
recht. 

Verder drukt gebondenheid aan de traditie m.i. de verhouding tussen 
de rechter en de precedenten ook beter uit dan gebondenheid aan 
precedenten, en dit omwille van de wijze waarop in ons recht met 
precedenten wordt omgegaan en de redenering of verwoording die 
daarbij wordt gebruikt. Uit de beschrijving daarvan die ik hieronder 
ontwikkel, moge blijken dat de wijze van omgaan met precedenten 
toch vrij verschillend is van de omgang daarmee in landen die het 
beginsel van stare decisis kennen, al zijn er ook zeer grote gelijke
nissen. Overigens, indien precedenten werkelijk bindende kracht 
zouden hebben in de gebruikelijke betekenis van het woord, dan ware 
het uit art. 6 Ger.W. afgeleide verbod om aan precedenten een 
algemene en als regel geldende draagwijdte te geven wellicht toch 
wel allang geheel ongeloofwaardig geworden; men kan de werkelijke 
manier van denken achter dit verbod slechts verbergen omdat men 
niet rechtstreeks in strijd met dit verbod handelt. 

Vooraleer de hedendaagse wijze van omgaan met de traditie nader te 
beschrijven, wil ik een aantal mogelijke misverstanden rechtzetten of 
mogelijke tegenwerpingen beantwoorden. 

18. JURIDISCH, DAAROM NOG GEEN POLITIEK CONSERVATISM£- Gebon
denheid aan de traditie of, anders gezegd, een verbod om te vernieu
wen betekent natuurlijk niet noodzakelijk dat de hoogste rechtspraak 
in ons land stelselmatig behoudsgezind zou zijn in politieke zin, de 
politiek ,conservatieve" oplossing zou verkiezen boven de politiek 
,progressieve". Het gaat er om dat gekozen wordt voor de oplossing 
die het meest in de lijn van de rechtstraditie ligt, ongeacht de politieke 
betekenis van deze keuze. In het privaatrecht (met uitzondering mis
schien van het gerechtelijk privaatrecht) wordt op het hoogste niveau, 
meer dan 20 jaar na Van Gervens ,Beleid van de rechter" niet aan 
,beleid" gedaan, zij het dat men natuurlijk wel een bepaalde werk
wijze en discipline hanteert. En die werkwijze bestaat er mede in dat 
men zoveel mogelijk de voorkeur geeft aan de oplossing die men 
reeds in het recht zelf, beter nog in de rechtstraditie, vindt, ongeacht of 
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de - maatschappelijke - vragen waarvoor deze oplossing is ont
wikkeld, gelijkaardig zijn aan de - maatschappelijke - vragen 
waarop men deze oplossing nu wil gaan toepassen. Dit verschijnsel 
is vanzelfsprekend niet kenmerkend voor de rechtspraak van het 
Belgische Hof van cassatie aileen. Zo leert de rechtsgeschiedenis 
(en rechtsvergelijking) dat een groot deel van de rechtsregels in het 
privaatrecht, zowel in gecodificeerde als in niet gecodificeerde stel
sels, in de loop der geschiedenis in bijzonder hoge mate ongewijzigd 
zijn gebleven bij gewijzigde maatschappelijke omstandigheden, ook 
al is men zich van de onaangepastheid ervan bewust, en dat juristen 
dus blijkbaar bij de uitleg van het recht in hoge mate ongevoelig zijn 
voor niet-rechtelijke factoren(34). Toch lijkt het me dat ons Hof van 
Cassatie een aantal opzichten van deze traditie meer in ere heeft 
gehouden dan de hoogste gerechtshoven in de andere landen van 
continentaal Europa. 

19. GETROUW AAN DE WET, DOCH MITS BEPERKENDE UITLEG - Een 
tweede tegenwerping zou kunnen zijn dat de rechtspraak van ons 
Hof van cassatie toch van een zeer grote eerbied voor de wetgever 
getuigt. Ook de vorm- en ontvankelijkheidsvereisten voor cassatie
iiiidileleil-eri de-wijze waarop-cleze worden-uitg-elegd wijzen in die 
richting. Weliswaar geschiedt de toetsing niet meer uitsluitend aan de 
wet, maar ook aan de algemene rechtsbeginselen (althans die alge
mene rechtsbeginselen die het Hof van cassatie als dusdanig in de 
cassatierechtspleging wil erkennen), maar we zijn nog ver van een 
toetsing aan ,het recht" zoals in de cassatierechtspleging in b.v. 
Nederland of Duitsland. Bovendien lijken de algemene rechtsbegin
selen in de rechtspraak van het Hof van cassatie alweer op de terug
weg te zijn. 
Doch dit alles wijst slechts op een formele eerbied voor de wet, niet op 
een eerbied voor de wetgever. Die laatste is duidelijk beperkter. Dit 
blijkt met name uit de beperkte toepassing die wordt gegeven aan 
omzeggens elke door de wetgever aangebrachte vernieuwing. Een 
voorbeeld moge dit verduidelijken- een voorbeeld is natuurlijk geen 
bewijs, maar het is slechts ter verduidelijking bedoeld. 
Door middel van de wet van 27 juli 1961 is de wetgever tussen
gekomen om een grotere - rnisschien te grote - bescherming te 
geven aan de concessiehouder in geval van eenzijdige beeindiging van 

(34) Zie de werken van WATSON, A., onder meer Society and Legal Change, Scottish academic 
Press, Edinburgh 1977, en Failures of the Legal Imagination, Scottish academic Press, 
Edinburgh 1988. 
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een voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop. Art. 
2 van deze wet bepaalt: 

,Een voor onbepaalde tijd verleende, aan deze wet onderworpen verkoopcon
cessie kan, behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar 
verplichtingen, niet worden beeindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn 
of een billijke vergoeding die door partijen worden bepaald bij de opzegging van 
het contract. Zijn partijen het niet eens, dan doet de rechter uitspraak naar 
billijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken". 

Art. 6 van dezelfde wet bepaalt: 

,De bepalingen van deze wet zijn van toepassing niettegenstaande hiermede 
strijdige overeenkomsten, gesloten voor het einde van het contract waarbij de 
concessie is verleend". 

Desondanks besliste het Hof van cassatie in zijn arrest van 19 april 
1979(35) dat geen enkele bepaling van de genoemde wet verbiedt dat 
partijen in hun overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding 
opnemen en dat een uitdrukkelijk ontbindend beding waarin de be
eindiging met een opzeggingstermijn wordt bepaald bij niet-uitvoe
ring van de contractuele verbintenis die het preciseert niet onder 
toepassing valt van die wet. 
Als men weet dat het uitdrukkelijk ontbindend beding niet uitdruk
kelijk in het burgerlijk wetboek voorkomt, maar is blijven voortleven 
als nazaat van de traditie van het pactum commissorium, en dat dit 
beding, in zoverre het afwijkt van het anders geldende recht, slechts 
kan afwijken van aanvullend en niet van dwingend recht, dan kan men 
tach niet ontkennen, en dit ongeacht of men deze beslissing maat
schappelijk gezien een goede of een slechte beslissing vindt, dat men 
wei een zeer beperkende uitlegging moet geven aan de aangehaalde 
artikelen 2 en 6 van de concessiewet om zo te beslissen, en dat het 
door de wetgever beoogde doel daardoor wei erg wordt uitgehold. 
De beperkende uitleg van deze bijzondere wet blijkt verder ook uit de 
rechtspraak die beslist dat ook zonder uitdrukkelijk beding, de ontbin
ding kan worden gevorderd worden op grand van art. 1184 B.W., ook 
buiten de gevallen waarin zonder termijn of vergoeding kan worden 
beeindigd, en dat deze ontbinding ook door een eenzijdige verbreking 
kan geschieden(36), die dan beschouwd wordt als iets geheel anders 
dan de verbreking op grand van de concessiewet(37). Het laatste toont 

(35) Arr., 984, B.R.H. 1980, 44 noot MAUSSION, F .. 
(36) Hof Gent, 29-4-1988, Yamaha, R. W., 1990-91, 705. 
(37) Cass. 9-2-1990, Yamaha, R.W., 1990-91,700, in verwerping van een voorziening tegen 
het in de vorige noot genoemde arrest van Gent; Cass. 22-10-1993, R. W., 1993-94, 725. 
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ons reeds een ander fenomeen in de gebruikte uitlegwijze, waarop ver
der nog wordt teruggekomen, namelijk het naast elkaar Iaten bestaan 
van regels met (quasi) dezelfde inhoud als verschillende ,causes of 
action"' zonder dat de rechtspraak poogt deze op een lijn te brengen. 

20. BEPERKENDE UITLEG SYMPTOOM VAN DE VOORRANG VAN DE TRADITIE 

- De stelling die ik hier wens te verdedigen en met genoemde en 
andere voorbeelden wil illustreren, is dat de rechtspraak van het Hof 
van cassatie wetgevend ingrijpen bijna stelselmatig op beperkende 
wijze uitlegt om zo de rechtstraditie, de traditionele regels en begin
selen van ons recht, zoveel mogelijk onaangeroerd te Iaten. 
Dit gebeurt met name door: 
a) nieuwe regels in beginsel te beschouwen als ofwel niet bedoeld als 
afwijking van het voorheen geldende recht, ofwel als slechts een 
uitzondering op het voorheen geldende recht, 
en b) het toepassingsgebied van regels die als dusdanig beschouwd 
worden te beperken tot gevallen die ofwel uitdrukkelijk en bijzonder
lijk onder de bewoordingen van de wet vallen (zie voor de beperktheid 
daarvan het zopas gegeven voorbeeld van de concessiewet), ofwel 
kennelijk_hijzon@rlijk QQOr @_yv~tgev:~r. z;ij!l_be9ogg._ M~t bij~ond~r
lijk beoogde gevallen bedoel ik met name de ,mistoestand" ter 
verhelping waarvan een wetgevend initiatief werd genomen en die 
de wetgever dus bewust heeft willen verhelpen door middel van de 
nieuwe wet. Deze uitlegregel wordt mooi aangeduid met de Engelse 
uitdrukking ,mischief rule" (3 8). 
Ret feit dat de uitlegging van wetgevende vernieuwing in het burger
lijk recht bijna stelselmatig beperkend gebeurt, valt niet erg op omdat 
wij rechtshistorisch een kort geheugen hebben en, wellicht uit prak
tisch nut, reeds na korte tijd in een wettekst de betekenis gaan lezen 
die de rechtspraak erin heeft gelegd, zonder ons nog lang om de 
andere historisch mogelijke betekenissen ervan te bekommeren. Dat 
die betekenis vaak het gevolg is van een uitlegging die de traditie 
zoveel mogelijk onaangeroerd laat, is na korte tijd niet meer zichtbaar 
omdat die traditie bijna nooit als dusdanig wordt genoemd, maar 
meestal verstopt zit in de interpretatie van oudere wetten (of van 
algemene rechtsbeginselen). De uitdrukking ,La jurisprudence forme 
corps avec la loi'' (39) kan aangevuld worden met ,La tradition forme 

(38) In bet Engelse recht ook ,the rule in Heydon's case" genoemd. 
(39) Vgl. P.g. LECLERCQ, besluiten voor cass. 26-1-1928, Pas., I, 64: ,(lorsque la Cour de 
cassation) a interprete la loi, son interpretation se confond avec la loi elle-meme". 
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corps avec la loi". Door die korte zichtbaarheid is het beperkend 
karakter van de aan de meeste wetgevende wijzigingen gegeven nit
legging enkel bij jonge wetgeving nog voldoende duidelijk. 

21. BEPERKENDE UITLEG VAN WETGEVING IS ZELF EEN EEUWENOUDE TRA
DITIE - Deze uitlegkanon, die erin bestaat wijzigende wetgeving 
beperkend uit te leggen om zo de traditie zoveel mogelijk onaange
roerd te laten, werd veel openlijker beleden in de tijd voor de codi
ficatie. De voorstanders van het Romeins recht - en zij vormden in 
de landen waar dit recht gerecipieerd werd vanaf die receptie de 
heersende opvatting - voerden de leer in dat ,statute stricte sunt 
interpretanda", dat wetten beperkend moeten worden uitgelegd(40). 
Buiten het aldus verengde toepassingsgebied van de wet diende dan 
het Justiniaanse Romeins recht te worden toegepast, zoals dit gereci
pieerd was in het ius commune (om te beginnen demos italicus, later 
andere varianten van deze traditie ). Dat deze uitlegwijze ook heersend 
was in ons land, mage meer bepaald blijken uit de consilia van 
Nicolaas EVERAERTS, destijds President van de Grote Raad van Me
chelen(41), waarin wettenrecht meer dan eens door middel van een 
interpretatio restrictivissima werd weggeredeneerd. 
Een soortgelijk verschijnsel vindt men ook in andere landen, waar het 
Romeins recht niet dezelfde rol speelde, maar dan ten voordele van 
een andere vorm van traditie of ius commune werd uitgelegd, zoals in 
Frankrijk ten voordele van de coutume de Paris. (Precies om het 
Romeinse recht te minimaliseren werd deze coutume uitbreidend 
uitgelegd en het Romeinse recht veeleer als een uitzondering daarop 
beschouwd). 
De beperkende interpretatie van wetgeving (statute law) is zo ook een 
traditioneel kenmerk van het Anglo-Amerikaanse common law, waar 
er bij de uitleg van wetgeving wordt van uitgegaan dat de wetgeving 
voortbouwt op het common law, maar ook een indringer is in het 
common law en als zodanig beperkend wordt uitgelegd. 
Gezien deze tradities hoeft het ons dan ook niet te verbazen dat een 
soortgelijk denkstramien in Belgie ook na de codificatie werd en nog 
steeds wordt toegepast, al is de traditie of het ius commune ten gunste 
waarvan wordt uitgelegd, niet eenduidig het Romeinse dan wel het 

( 40) Zie hierover uitvoeriger Zw AL VE, W., ,Interpretatieproblemen voor de codificatie", 
Liber memoria/is Franfois Laurent, Story Gent 1989, 447 v. 
(41) Zie Van APELDOORN, ,Nicolaas Everaerts en het recht van zijn tijd", Mededelingen 
Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, dee! 80, serie B, Amsterdam 
1935. 
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Oud-Franse (of zelfs Oud-Belgische) recht, maar reeds een samen
smelting van beiden, zoals zij ondanks - of rnisschien juister nog 
doorheen - de codificatie is blijven doorleven. 
Het verschil tussen de bij ons gevolgde uitlegwijzen en die in het 
Anglo-Amerikaanse recht is m.i. dan ook veel kleiner dan men door
gaans aanneemt. Ook bij ons beschouwen de hoogste rechtscolleges, 
en met name het Hof van cassatie, zichzelf als een behoeder van de 
traditie, voor het behoud en de verwoording waarvan zij zich verant-, 
woordelijk voelen. Voor de verwoording van de wet daarentegen zijn 
zij niet verantwoordelijk, en zij voelen zich niet geroepen de wetgever 
bij te staan, wanneer deze, zoals vaak gebeurt, op onbeholpen wijze 
van de traditie afwijkt. V oor de kwaliteit en uitgebreidheid van het 
toepassingsgebied van de wetgeving moet de wetgever maar zelf 
instaan. 
Er blijven zeker merkelijke verschillen met de rechtsuitleg in het 
Anglo-Amerikaanse recht, maar die hebben meer te maken met de 
wijze waarop men precedenten behandelt en waarop de traditie zelf 
zich vormt en verschuift, dan met de grondinstelling waarmee wet
geving wordt benaderd. 
Het grootste verschil met de uitlegwijze voor de codificatie is wellicht 
niet inhoudelijk: maar louter vormelijk: daar waar de reditsiiitleg -teri 
gunste van het ius commune voorheen - en soms nog tot in de 
negentiende eeuw - gebeurde door dit laatste (in de vorm van 
Romeins recht, gewoonterecht e.d., soms zelfs gewoon in de vorm 
van billijkheid) als een subsidiaire rechtsbron te beschouwen naast de 
wet( 42), en een probleem zo mogelijk als een casus omissus door de 
wet te beschouwen, gebeurt dezelfde rechtsuitleg nu onder het mom 
van een uitleg van de - oudere - wet. Deze vermomrning in de wet, 
die in de loop der negehtiende en twintigste eeuw gaandeweg is 
toegenomen(43), verklaart dan ook waarom het beroep op andere 

(42) Zie onder meer MACOURS, G., ,De visie van de Belgische 19de-eeuwse rechtspraak op de 
subsidiaire rol van het oude Romeinse recht. Een verkennend onderzoek", in Xenia iuris 
historia G. van Dievoet oblata, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Leuven 1990, 253-256 (de rest 
van de bijdrage handelt over de interpretatie van het oude recht in die geschillen waarin het 
krachtens overgangsrecht nog toepasselijk was, vraag die hier niet ter sprake komt). Op p. 255 
en noot 8 wordt uiteengezet dat het Romeins recht formeel gezien geen rechtsbron meer was, 
en de schending ervan dus geen aanleiding kon geven tot cassatie, maar vaak onder het mom 
van andere rechtsbronnen voortleefde. 
(43) Denken we b.v. aan de leerstellingen van BIERLING over de logische expansiekracht van 
de wet, die dusdanig is, dat de casus omissus niet meer bestaat. Dit veronderstelt wel dat de 
wijze waarop de wet wordt uitgelegd intussen veranderd is (daarom niet de wijze waarop het 
recht wordt uitgelegd). 
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rechtsbronnen naast de wet, dat in de negentiende eeuw nog veel
vuldig voorkwam, langzamerhand is weggeebd( 44) (behoudens dan in 
de meest recente vorm, namelijk die van de algemene rechtsbegin
selen - die misschien maar de keerzijde zijn van een regressie in het 
denken over de uitleg van de wet). 

22. VERGELIJKING MET HET BEGRIP RESIDUAIRE BEVOEGDHEID - Ter 
verduidelijking van de verhouding tussen wetgeving en traditie in 
onze rechtspraak kan men een vergelijking maken met de verhouding 
tussen federaal en deelstatelijk recht in klassieke federale rechtsorde
ningen. Daarbij heeft het federale recht in beginsel voorrang, maar 
berust de residuaire bevoegdheid bij het deelstatelijk recht. Zonder 
enige diepgaande vergelijkbaarheid met dit vraaggeheel te vorderen 
(zeker niet wat het Belgische (con)federalisme betreft, dat immers 
gedeeltelijk anders werkt), zou men toch kunnen zeggen dat de 
wetgeving in de rechtsuitleg door onze rechtspraak weliswaar voor
rang heeft, maar dat de residuaire bevoegdheid nog steeds bij de 
traditie berust. 

b) De verdere ontwikkeling van de traditie in onze rechtspraak. 

23. RECHTSONTWIKKELING NIET ENKEL ONTWIKKELING VAN DE (UITLEG 
vAN) WETGEVING - De zopas beschreven verhouding tussen wetge
ving en traditie betekent daarom nog niet dat de traditie, die onze 
rechtspraak doordesemt, als een onveranderlijk geheel moet worden 
opgevat, dat door de rechtspraak sinds 1804 niet meer zou zijn 
gewijzigd. Onze hedendaagse traditie verschilt natuurlijk wel van 
die van de zeventiende of achttiende eeuw (waarmee dan nog op 
het Oud-Franse recht wordt gedoeld) en zelfs van die van de negen
tiende eeuw. De beschreven verhouding tussen wetgeving en traditie 
brengt m.i. wel mee dat men de rechtsontwikkeling in ons land niet 
kan begrijpen als men ze enkel ziet als de ontwikkeling van de 
wetgeving en de aan de wetten gegeven uitleg. Achter die wetgeving 
verborgen zit namelijk een traditie die zich grotendeels los van de 
ontwikkeling in de wetgeving ontwikkelt, en wel op een wijze waarin 
m.i. in ons land nauwelijks aandacht is besteed. V anzelfsprekend 

(44) Zie in dit verband LaKIN, J.H., o.m. ,lnterpretatieproblemen na de codificatie", in Liber 
memorialis Franr;ois Laurent, Story Gent 1989, 331 v., ,De nationale codificatie in haar 
verhouding tot het geschreven en ongeschreven subsidiaire recht", NJB, 1988, 660, en ,Lex 
semper loquitur", in Groninger Opmerkingen en mededelingen, 1984, 1 v. 
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kan ook deze bijdrage daarvoor - zoals gezegd - slechts enkele 
sporen verkennen, in de hoop dat daarbij voorbeelden kunnen worden 
gegeven die voldoende aanspreken om uit te nodigen tot verder 
onderzoek. 
Enkele opzichten van de wijze waarop de traditie zich ontwikkelt wil 
ik hier nader aangeven en gedeeltelijk uitwerken, met name: 
1) Een bewuste en daadwerkelijke wijziging van de regels der traditie 
door de rechtspraak- d.i. overruling- komt bijzonder zelden voor, 
en geschiedt bovendien zelfontkennend. 
2) De traditie ontwikkelt zich voomamelijk door veeleer onbewuste, 
tersluikse wijzigingen binnen de traditie zelf, meer bepaald door het 
verglijden of verschuiven van woorden en formules van een context 
naar een andere. 
3) Voorrang verlenen aan de traditie is geen voorrang voor samen
hang van het recht, onder meer door het mijden van de analogierede
nering en 
4) met het vorige (en meer bepaald het mijden van de analogieredene
ring) samenhangend, de traditie wordt door nieuwe wetgeving welis
waar dadelijk wat haar toepassingsgebied betreft beroerd, maar in
houdelijk slechts zeer geleidelijk. 

1 o Mijden van de analogieredenering en dus geen streven 
naar samenhang 

24. DE TELEFAXINHETPROCESRECHT- Laat mij beginnen met enkele 
voorbeelden ter verduidelijking van het derde en vierde opzicht(45). 
Sedert enkele jaren heeft de wetgever, wanneer hij nieuwe procedures 
invoerde, van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de regels daar
over uitdrukkelijk te bepalen dat proceshandelingen ook per telefax 
kunnen geschieden (zie b.v. art. 21 en 22 W. 20 juli 1990 op de 
voorlopige hechtenis en art. 26 K.B. van 15 maart 1993 op de 
procedures inzake bescherming van de economische mededinging). 
Op een dergelijk verschijnsel zijn twee reacties mogelijk. 
De eerste mogelijke redenering is de analogieredenering. Men gaat 
ervan uit dat deze regels weliswaar afwijken van de traditionele regel, 
maar dat die traditionele regel werd gevormd in een tijd toen er nog 
geen telefax hestand (het gerechtelijk wetboek dateert van 1967), en 

( 45) Zie voor het eerste voorbeeld uitvoeriger STORME, M. & STORME, M.E., ,De telefax in het 
procesrecht", Liber amicorum Marcel Briers, Mys & Breesch Gent 1993, 377 v. 
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men stelt vast dat omgekeerd sinds het gebruik daarvan gemeengoed 
is geworden de wetgever, telkens wanneer de vraag ter sprake is 
gekomen, gekozen heeft voor de mogelijkheid de telefax te gebruiken. 
Daaruit leidt men af dat de richting waarin de wetgever denkt duide
lijk is, en men gaat het beginsel dat in recente wetgeving tot uiting 
komt naar analogie toepassen op daardoor niet uitdrukkelijk geregelde 
gevallen, bij de regeling waarvan de nieuwe regel om technische 
redenen ( d.i. de telefax bestond nog niet of was nog onbekend) nog 
niet denkbaar was. Men gaat aanvaarden dat recente wetgeving een 
aantal (historische) ,Durchbruchspunkte" (naar het woord van R. VON 

IHERING) bevat, waarlangs nieuwe rechtsbeginselen in het rechtsstelsel 
binnendringen vooraleer gemeengoed te worden. Dat het rnisschien 
toevallig is dat die nieuwe beginselen op die specifieke plaats het eerst 
aan de oppervlakte komen, doet daaraan niets af. 
Het traditionalisme daarentegen - d.i. de leer die we in onze recht
spraak toegepast vinden en die zoals beschreven voorrang geeft aan de 
traditie - heeft precies de omgekeerde reactie, nl. zijn toevlucht 
nemen tot de redenering a contrario. Uit het feit dat een nieuwe idee 
tot nog toe slechts in enkele bijzondere gevallen wet is geworden, 
wordt afgeleid dat het om een uitzonderingsregel gaat in plaats van 
om een opkomend rechtsbeginsel. De traditionele regel wordt dan 
behouden voor aile andere gevallen, ook al kon de vraag bij het 
opstellen van de oudere, meer algemene regel, onmogelijk gerezen 
zijn en dus niet geacht worden we wil van de wetgever te zijn. Zo 
heeft het Hof van cassatie tot nu toe geweigerd acht te slaan op per fax 
geuite proceshandelingen(46), (47) (al moet er worden gezegd dat 
deze rechtspraak dateert van voor de wijziging van art. 867 Ger.W. in 
1992 en sindsdien m.i. geheel niet meer houdbaar is). Men gaat er 
blijkbaar van uit dat een opkomend rechtsbeginsel geen rechtsbegin
sel kan zijn, zolang de wetgever het niet in algemene bewoordingen 

(46) Cass. 16-1-1990, Arr., nr. 305; Cass. 12-6-1991, Arr. nr. 524; Cass. 19-2-1992, Arr. nr. 
323, telkens in strafzaken. 
(47) De noot in de Pas. en Arr. bij het arrest van 16 januari 1990 is typerend voor de wijze 
waarop cassatie-arresten aldaar in een traditie worden vastgeklonken: de noot verwijst naar 
Cass. 24-2-1982 en Cass. 17-3-1982. Geen van beide had betrekking op een proceshandeling 
per telefax. Het arrest van 17-3-1982 had nog min of meer be trekking op een soortgelijk 
probleem, al ging het om een voorziening die slechts in kopie was neergelegd door het O.M. 
Het arrest van 24-2-1982 heeft er niets mee te maken: het is een arrest zoals er velen zijn, 
waarin wordt beslist dat een voorziening per brief in strafzaken nietig is, omdat art. 417 Sv. 
voorschrijft dat de voorziening dient te gebeuren door een verklaring ter griffie van de 
rechtsmacht die de bestreden beslissing heeft geveld, die door de eiser in cassatie en de griffier 
moet worden ondertekend. Dit soort schijnrechtvaardiging komt vaker voor in de Pasicrisie, en 
ten dele ook in de cassatie-arresten zelf. 
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heeft verwoord- een opvatting die een werkwijze van de wetgever 
vooronderstelt die ver staat van de werkelijkheid, aangezien de wet
gever geen belang stelt in het ontwikkelen van algemene beginselen, 
maar slechts ingrijpt op uitermate fragmentaire wijze. 

25. HET UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING - Een tweede voorbeeld 
sluit aan bij het hoger gegeven voorbeeld van de beperkende uitleg 
van de concessiewet en betreft meer algemeen de rechterlijke toet
sing van uitdrukkelijke ontbindende bedingen. Zoals bekend heeft 
men naar gemeen recht (art. 1184 B.W.) slechts recht op ontbin
ding wegens wanprestatie wanneer de wanprestatie voldoende em
stig is om de ontbinding te rechtvaardigen. Geoorloofd zijn even
wei uitdrukkelijke ontbindende bedingen, al bepalen zij dat de 
ontbinding ook voor een minder emstige tekortkoming mogelijk is. 
Anderzijds zijn er vele bijzondere regels voor bijzondere overeen
komsten, van oudsher dan wei door wetgevend ingrijpen, waarin 
wordt aangegeven voor welke (emstige) tekortkomingen de ant
binding kan worden verkregen dan wei de overeenkomst zonder 
meer ( d.i. zonder termijn of vergoeding) kan worden verbroken. In 
de meer recente gevallengaat 11et om regels van dwinge11d recht, en 
soms wordt er aan toegevoegd dat uitdrukkelijke ontbindende be
dingen voor niet geschreven worden gehouden. Dit laatste is niet 
overbodig, gezien de hoger genoemde cassatierechtspraak daarom
trent. 

Ook hier zijn twee reacties mogelijk. De eerste bestaat erin, te streven 
naar samenhang in het rechtsstselsel en dus het gemeen recht en de 
recente tendens met elkaar te verzoenen, b.v. door als algemene regel 
te stellen ( ongeacht of het om een bijzondere overeenkomst gaat 
waarvoor bijzondere regels zijn verwoord of niet) dat een uitdruk
kelijk ontbindend beding in beginsel aangeeft welke tekortkomingen 
aan een overeenkomst als voldoende emstig moeten worden be
schouwd om de ontbinding te rechtvaardigen, doch dat daarop een 
zekere redelijkheidstoetsing (zo men wil een marginale toetsing) moet 
worden toegepast. 

Ook hier weer is de reactie veeleer de omgekeerde. Het verbod of de 
toetsing van uitdrukkelijke ontbindende bedingen wordt beperkend 
uitgelegd. Men verkiest om de uiteenlopende regels precies niet als 
variaties op eenzelfde thema te beschouwen, waarbij het de taak van 
rechtspraak en rechtsleer zou zijn deze te harmoniseren, maar inte
gendeel als allemaal uiteenlopende rechtsfiguren, die naast elkaar een 
eigen Ieven leiden, en waarbij allerlei diepzinnige verklaringen mo-
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gelijk zijn over de verschillende aard van die rechtsfiguren, zoals b.v. 
ontbinding, verbreking, opzegging, of emstige tekortkoming, wezen
lijke tekortkoming, dringende reden, grove tekortkoming. Verderfe
lijk wordt dit wanneer het een valstrik wordt voor de burger, die met 
deze spitsvondigheden niet vertrouwd is, een bepaalde formulering 
gebruikt, en achteraf geconfronteerd wordt met het feit dat deze 
verwoording niet diegene is van de rechtsfiguur die hij had mogen 
gebruiken ... 
Dit zien we b.v. bij de traditionele uitleggingen van art. 1794 B.W., 
waarbij grate leerstellingen worden ontwikkeld om uit te leggen dat 
de verbreking van een aannemingsovereenkomst tegen schadevergoe
ding een ,recht" is, en dus niets kan te maken hebben met de ontbin
ding wegens wanprestatie, zodat de verbrekende partij ook schade
vergoeding zou moeten betalen wanneer zij in de gegeven omstan
digheden zelf ontbinding wegens wanprestatie had kunnen verkrij
gen( 48). Alsof het er niet eenvoudigweg om gaat dat in zulke gevallen 
wegens de aard van de overeenkomst uitvoering in natura wordt 
uitgesloten, maar voor het overige de gewone regels der niet-nako
ming gelden(49), (50). 
Dit laatste voorbeeld illustreert dat niet enkel het streven naar samen
hang tussen traditionele regels en nieuw recht niet heersend is, maar 
evenmin het streven naar samenhang tussen de traditionele regels 
onderling (art. 1794 B.W. is immers zo'n traditionele regel en niet 
een recente ingreep van de wetgever). Een andere illustratie daarvan 
komt ook aan bod in het volgende randnr. 

(48) Zie voor deze traditionele opvatting bij ons b.v. LEVINTOFF, C. en FoRIERS, P.A., ,De la 
resiliation unilaterale du contrat d' entreprise par le maitre de I' ouvrage. Contribution a I' etude 
de !'article 1794 du Code civil", T.v.Aann., 1977,20 v. 
( 49) Dit is terecht het stand punt van de Hoge Raad. Voor deze discussie, zie: Afdeling 
burgerlijk recht Rijksuniversiteit Leiden, ,Enkele belangrijke arresten van de Hoge Raad 
der Nederlanden 1980-1983", TPR, 1983, (1141) 1375-1376. 
(50) Ret feit dat onze rechtsleer en rechtspraak zich laat vangen aan dergelijke spitsvondig
heden heeft het b.v. een belangrijk leverancier en verhuurder van telecommunicatie-apparatuur 
(telefooncentrales e.d.) mogelijk gemaakt de klanten die apparatuur huurden jarenlang te 
teisteren met een beding dat mij steeds heeft doen denken aan het schilderij ,Ceci n 'est pas 
une pipe" en dat inhield dat de huurder steeds het recht had de overeenkomst te verbreken 
tegen betaling van de helft van de nog te vervallen huurgelden (vaak voor een periode van 
tegen de tien jaar), met daarbij de merkwaardig toevoeging dat dit beding geen strafbeding is 
en dat de vergoeding geen schadevergoeding is, maar de tegenprestatie voor de uitoefening van 
het recht op verbreking. Dat dit beding van zichzelf zei dat het geen strafbeding was, heeft de 
rechtbanken jarenlang kunnen overtuigen (zie b.v. kh. Brussel 14-1-1988, T.B.H., 731; kh. 
Brussel12-10-1991, T.B.H., 1992, 267 goedkeurende noot), tot in cassatie (Cass. 8-12-1988, 
Pas., 1989, 389), tot het Hof van Beroep te Brussel de schadevergoeding wei is gaan toetsen 
zoals elk ander strafbeding (Hof Brussel 3-6-1993, negende kamer m. 3046/89) en de voorzie
ning in cassatie daartegen werd verworpen (Cass. 10-ll-1994, 1e Kamer, 94.0068). 
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26. GEKW ALIFICEERDE BENADELING - Een derde voorbeeld betreft de 
leer van de gekwalificeerde benadeling, of in mooier Nederlands, 
rnisbruik van omstandigheden. De weerstand tegen de veralgemeende 
toepassing van deze leer illustreert namelijk opnieuw de weerstand 
tegen het uitbreidend gebruik van in nieuwe wetgeving opkomende 
rechtsbeginselen zowel als de onsamenhangendheid van de traditie 
zelf. 

Het leerstuk van de gekwalificeerde benadeling of rnisbruik van 
omstandigheden heeft aanleiding gegeven tot herhaald wetgevend 
ingrijpen. De eerste ingreep in het B.W. dateert van 1935, namelijk 
de invoeging van art. 1907ter B.W., krachtens hetwelk een beding van 
kennelijk ongewone interest of andere buitengewone voordelen kan 
worden nietig verklaard ( d.i. herleid tot de wettelijke rente) indien de 
uitlener daartoe rnisbruik maakte van de behoeften, zwakheden, harts
tochten of onwetendheid van de lener. Andere toepassingen vindt men 
in wetgeving betreffende andere bijzondere overeenkomsten ( o.m. 
verbruikersovereenkomsten, doch daar gaat de ingreep nog verder, 
aangezien een objectieve wanverhouding volstaat en er geen rnisbruik 
van omstandigheden moet worden bewezen). Uit deze wetgeving 
blijkt duidelijk dat de actuele wil van de wetgever erop gericht is 
bedingen- die een-wanverhoudirig scheppen fuss en -de- corifracfuele 
prestaties en door rnisbruik van omstandigheden zijn tot stand ge
komen, niet als bindend te erkennen. Deze actuele wil is natuurlijk het 
gevolg van gewijzigde maatschappelijke omstandigheden en opvat
tingen sinds 1804. Gegeven de stand van de teksten (wetgeving) zou 
een samenhangende rechtsuitleg er dan ook in bestaan om: 

- enerzijds bedingen die een wanverhouding veroorzaken en door 
misbruik van omstandigheden zijn verkregen als algemene regel 
vernietigbaar te achten (d.w.z. algemene toepassing van de leer der 
gekwalificeerde benadeling - uitbreidende uitleg van b.v. art. 
1907ter B.W.) 

- anderzijds vernietigbaarheden die krachtens wetgeving of tra
ditie gelden voor bepaalde bijzondere overeenkomsten of geval
len zo te interpreteren dat ze enkel gelden indien er ook rnisbruik 
van omstandigheden werd gepleegd (en dus b.v. de vernietig
baarheid van bedingen in verbruikersovereenkomsten te beperken 
tot niet afzonderlijk onderhandelde bedingen, zoals met name gebeurt 
in de Europese richtlijn onrechtmatige bedingen, maar niet in de 
Belgische W.H.P.C.- beperkende uitleg van b.v. art. 31 W.H.P.C. 
14-7-1991, maar ook van b.v. art. 1674 e.v. B.W. en van art. 887 
B.W.). 
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W at is nu de houding van de rechtspraak? 
Enerzijds is een algemeen leerstuk van gekwalificeerde benadeling 
slechts schoorvoetend aanvaard geworden(51). De rechtspraak van 
het Hof van cassatie eist met name dat daarbij gebruik wordt gemaakt 
van de kapstok van art. 6 (openbare orde en goede zeden) en art. 1131 
B.W. (ongeoorloofde oorzaak), ondanks de kritiek van de rechtsleer 
op deze grondslag(52). 
Anderzijds wordt nog steeds aanvaard dat de rechter ingrijpt in een 
overeenkomst die een nader bepaalde objectieve wanverhouding in
houdt, ook zonder dat er sprake is van misbruik van omstandigheden 
(zie de rechtspraak betreffende art. 1674 B.W., benadeling bij verkoop 
onroerend goed, en art. 887 B.W., benadeling bij verdeling). Meer 
nog, dergelijk ingrijpen, waartegen het Hof van cassatie zich in andere 
gevallen in de meest formele bewoordingen blijft verzetten, wordt ook 
zonder wettelijke grondslag nog steeds aanvaard in de gevallen waarin 
dit op de traditie berust. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is de 
herleidbaarheid van het loon van de lasthebber, zonder dater sprake 
moet zijn van misbruik van omstandigheden. Deze kennelijke anoma
lie wordt uitsluitend gerechtvaardigd met de traditie (met name dat de 
opstellers van het B.W.- in 1804 dus- niet hebben willen afwijken 
van de voorheen geldende regel)(53). Deze traditie blijkt dus sterker 
te zijn dan een quasi eensgezinde rechtsleer, die deze uitzonderings
regel afwijst. 

27. !NFORMATIEVERPLICHTING BEROEPSVERKOPER- Een vierde voor
beeld betreft de onderzoeksplicht van de beroepsverkoper. Deze ver
plichting is een van de weinige contractuele verplichtingen die niet 
door de wetgever zijn bepaald, maar wei door het Hof van cassatie als 
een rechtsregel wordt aanvaard. Dit laatste blijkt duidelijk uit de 
bewoordingen van een lange rij cassatie-arresten, te beginnen met 

(51) Zie hierover uitvoerig DE BoNDT, W., De leer der gekwalificeerde benadeling, Kluwer 
Antwerpen 1984. 
(52) Voor deze kritiek, zie o.m. KRurTHOF e.a. ,Overzicht van rechtspraak verbintenissen", 
TPR ,1975, 479 nr. 44; DIRIX, E., ,La reductibilite du salaire du mandataire: survivance d'une 
tradition", R.C.J.B., 1982, (519) 539. Deze kritiek is terecht in zoverre een volstrekte nietig
heid in deze gevallen ongepast is. M.i. dient de toepassing van de leer van de ongeoorloofde 
oorzaak (anders dan van het begrip openbare orde) wei niet noodzakelijk tot volstrekte 
nietigheid te leiden (zie i.v.m. het begrip ongeoorloofde oorzaak mijn De invloed van de 
goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen, Story Brussel 1989, nr. 69). 
(53) Zie Cass. 6-3-1980, R.C.J.B., 1982, 519 noot DIRIX, E .. Daarbij wordt de rechtspraak 
bevestigd, die sedert Cass. 17-1-1851, Pas., I, 314, uitdrukkelijk op de Romeinsrechtelijke 
traditie is gegrond. 
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het arrest-Ateliers du Kremlin van 4 mei 1939(54). De rechtsregel 
luidt, meer bepaald dat de fabrikant en de gespecialiseerde verkoper, 
die een goed leveren dat zij vervaardigen of waarin zij handelen, 
verplicht zijn aile nuttige maatregelen te nemen om er zich van te 
vergewissen of het goed geen gebreken heeft in de zin van art. 1641 
e.v. B.W. Talloze andere verplichtingen daarentegen, die niet nader 
door de wetgever zijn bepaald, maar in rechtsleer en rechtspraak vrij 
algemeen ingang hebben gevonden, en meer bepaald soortgelijke 
onderzoeksverplichtingen in andere soorten bijzondere overeenkom
sten, worden niet als rechtsregel erkend. Dit wil niet zeggen dat de 
bodemrechter in andere gevallen niet tot het gelden van een der
gelijke verplichting kan besluiten, doch hij dient dit te doen door 
rniddel van een waardering in feite van de contractuele verplichting, 
en deze waardering geschiedt in beginsel soeverein (niet toetsbaar in 
cassatie) (zie over dit onderscheid ook het tweede deel van deze 
bijdrage). 
Hoe valt dit te verklaren? Vrij eenvoudig: de onderzoeksplicht van de 
fabrikant en beroepsverkoper is een traditionele regel, die dateert van 
voor de code civil. Ook nu nog wordt hij gerechtvaardigd met uit
drukkelijke verwijzing naar POTHIER's Traite du contrat de vente 
§ 213 en de daar beschreven traditionele kenspreuk ,spondet peritidin 
artis" (hij dient in te staan voor zijn vakmanschap)(55). Bij andere 
bijzondere overeenkomsten gold er dienaangaande in de eeuwen voor 
1804 geen duidelijke regel in die zin, en dus is dit op het einde van de 
twintigste eeuw nog steeds zo. 

28. RECHTSVERWERKING EN AANV AARDING DOOR DE KOPER - Ben 
vijfde voorbeeld betreft de (goed)keuring van de gekochte zaak door 
de koper, en met name de regel dat een koper geacht wordt in te 
stemmen met de conformiteit van de geleverde zaak (behoudens 
mogelijke verbogen gebreken) indien hij niet onverwijld na de ont
vangst ervan en op voldoende wijze heeft geprotesteerd. Deze regel 
houdt duidelijk een onderzoeksplicht Uuister: onderzoekslast) in van 

(54) Cass. 4-5-1939, Pas. I, 223, nv Ateliers du Kremlin t. Ingersoll-Rand, in verwerping van 
een voorziening t. Hof Brussel 16-6-1937. Zie verder onder meer Cass. 12-12-1958, Van 
Wijnendael t. nv de Schelde, Humbert cs., Pas. 1959 I, 383, R.C.J.B., 1960, 204 noot VAN 
HEeKE, G., verwerping van een voorziening t. HofGent 12-7-1957; Cass. 13-11-1959, Tange t. 
Lagrou, Pas. 1960, I, 313, J. T. 1960, 59, verwerping van een voorziening t. HofGent 1-3-1958; 
Cass. 6-5-1977, Cras t. Lamora!, Andre, Arr., 915, R.C.J.B 1979, 162 noot FALLON, M., in 
verwerping van een voorziening t. Hof Antwerpen 17-11-1975. 
(55) Zie voor deze geschiedenis en de rechtvaardiging van de rechtspraak door de traditie 
FoRIERS, P.A., ,La garantie du vendeur professionne1 et Ia Cour de cassation de Belgique. 
Quelques observations et reflexions", Les obligations en droit fran(,:ais et en droit belge. 
Convergences et divergences, Bruylant Brussel/ Dalloz Paris 1974, (247) 249 v. 
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de koper, onderzoeks1ast die wordt beteuge1d met verwerking van zijn 
recht de niet-conforrniteit aan te voeren. Ook hier is er een merk
waardige discrepantie tussen deze rege1 en de traditione1e strengheid 
van de rechtspraak in andere soorten overeenkomsten, waar vereist 
wordt dat het sti1zwijgen van de schu1deiser voor geen andere uitleg
ging vatbaar is dan afstand van recht (behoudens het vrij uitzonder
lijke geval van rechtsmisbruik)(56). 
Vergelijkbaar is ook de discrepantie in de traditionele leer tussen de 
regel krachtens welke het niet onverwijld protesteren van een ontvan
gen factuur in de koop-verkoop als ,aanvaarding" van die factuur 
geldt, zonder dat er enige nadere toetsing van de wil tot aanvaarden 
plaatsvindt, en de verwerping van een even strenge regel in andere 
overeenkomsten( 57). 
Ook bier is de verklaring opnieuw dat de rege1 inzake koop-verkoop 
een traditionele, wellicht gewoonterechtelijke regel is, die weliswaar 
de uitdrukking zou kunnen zijn van een algemeen rechtsbeginse1 
(namelijk rechtsverwerking) of minstens van een algemene regel, 
zoals we die in andere rechtsstelsels kennen, dat in alle soorten 
overeenkomsten de schuldeiser het recht verliest zich op de niet
overeenstemming van de prestatie te beroepen indien hij niet onver
wijld nadat hij daarvan kennis had of diende te hebben, kennis heeft 
gegeven (b.v. art. 6:89 NBW), maar die op grond van de enorme 
behoudsgezindheid van het recht in ons land beperkend en niet uit
breidend wordt toegepast. Een vergelijkbare regel geldt voor de 
discrepantie inzake de factuur (in een eerdere bijdrage(58) heb ik 
aangetoond dat de hier besproken regel een zuiver gewoonterechte
lijke regel, en geen wettelijke regel zoals vaak wordt aangenomen). 
Zoals in de vorige voorbeelden is voor een samenhangend rechts
stelsel de tegengestelde denkwijze vereist. En met de wil van de 
wetgever heeft dit alles opnieuw niets te maken. Integendeel, in de 
klassieke gevallen waarin de (bodem)rechtspraak de leer der rechts
verwerking heeft ontwikkeld, gaat het vaak om toestanden waarin de 
wetgever heeft ingegrepen, mede doordat het Hof van cassatie ge-

(56) Vgl. FoRIERS, P.A., ,Decharge, reception et quittance", in De behoorlijke beeindiging 
van overeenkomsten I La fin du contrat, BVBJ- V1aams P1eitgenootschap- Jeune Barreau 
Brusse11994, (ll3) 154 v. Deze auteur verdedigt overigens (onder meer p. 156 nr. 61) de bier 
bekritiseerde discrepantie. 
(57) Zie de bespreking in mijn bijdrage ,Bewijs- en verbintenisrechtelijke beschouwingen 
omtrent het sti1zitten van de aangesprokene bij een factuur en bij andere vormen van aan
spraakbevestiging", T.B.H., 1991, 463 v., meer bepaa1d p. 478 nr. 10 en p. 488 nr. 18. 
(58) Mijn bijdrage ,Bewijs- en verbintenisrechte1ijke beschouwingen omtrent het sti1zitten 
van de aangesprokene bij een factuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging", T.B.H., 
1991, (463) 480 v. nr. 12 v. 
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weigerd heeft de vernieuwende bodemrechtspraak te volgen. Zo b.v. 
werd de regel dat verbreking van een arbeidsovereenkomst wegens 
dringende reden slechts onverwijld na kennismi.me van die reden kan 
geschieden, door de rechtspraak ontwikkeld op grond van de leer der 
rechtsverwerking(59), en nadien door de wetgever bekrachtigd en 
nader bepaald (nu art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet 1978). Een 
ander voorbeeld komt in het volgende randnr. ter sprake. 

29. RECHTSVERWERKING EN HUUR - Een andere soort overeenkomst 
waarin de leer der rechtsverwerking in de laatste jaartienden opval
lend vaak aan bod kwam, is de (woning)huur. Vaak betrof de discussie 
de bepaling van de huurprijs, en het teruggrijpen naar een vertrek
huurprijs met het oog op indexatie, nadat er gedurende jaren niet was 
gei"ndexeerd( 60). Of het feit dat men aan de huurder terugbetaling van 
de onroerende voorheffing vroeg, zoals door de overeenkomst voor
zien, maar gedurende jaren niet gevraagd(61). Een ruim deel van de 
bodemrechtspraak paste in dergelijke gevallen de leer der rechtsver
werking toe. Het Hof van cassatie heeft gemeend dat dit een schen
ding van de wet is (m.b. art. 1134 B.W.). De wil van de wetgever in 
genoemde bijzondere gevallen (natuurlijk afgezien van nadere toepas
singsvoorwaarden voor rechtsverwerking) is evenwel duidelijk an:
ders. De wetgever is dan ook meermaals tussengekomen om aan de 
toestanden, waarvoor een beroep werd gedaan op rechtsverwerking, te 
verhelpen. door deW. van 29-12-1983 werd een verjaringstermijn van 
een jaar ingevoerd voor niet-betaalde huurprijsindexaties, in de Wo
ninghuurwet werd daarbovenop door deW. van 20-2-1991 een ver
werkingstermijn van drie maanden ingevoerd voor huurprijsindexa
ties (art. 6, 2) en werd verbod opgelegd de onroerende voorheffing ten 
laste van de huurder te leggen (art. 5) en door diezelfde W. van 20-2-
1991 werd in een aantal gevallen de in het verleden werkelijk betaalde 
huurprijs opgelegd als berekeningsgrondslag voor de nieuwe huurprijs 
(wijziging van art. 10 W. 29-12-1983 door art. 6)(62). Opnieuw 
vinden we in de rechtspraak de huiver voor al wat nieuw lijkt (al is 

(59) Zie Hof Gent 15-12-1949, R. W., 1949-50, 1619. 
(60) Zie b.v. Vred. Tumhout 13 rnei 1977, Turnh. Rechtsl. 1977-78, 5; Vred. Gent 5 oktober 
1983, Tegenspraak, 1984 nr. 6, p. 36, noot VANDE LANOTIE, A.; Vred. St-Kwintens-Lennik 13 
februari 1984, R.W., 1986-87, 1513; Vred. Tumhout 5 rnei 1989; Rb. Brussel 20 december 
1988, waartegen de voorziening in cassatie verworpen werd op 17 rnei 1990; Vred. Borgerhout 
8-3-1990, R. W., 1991-92, 1400, Rb. Brussel27-4-1990, RJI, 6276; en afwijzend Rb. Tumhout 
25-3-1991, Turnh.Rl., 1991, 38; 
(61) De zaak die geleid heeft tot het arrest cass. 5-6-1992, Goossens t. Adviesgroep contact, 
met noot STORME, M.E. in Recente cassatie 1992, 212 v. 
(62) Zie rnijn Kanttekeningen in R. W., 1991-92, 994. 
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de regel venire contra factum proprium nulli conceditur, de Latijnse 
versie der rechtsverwerking, eeuwenoud en kent zij vele toepassingen 
in ons positief recht)(63). En opnieuw vinden we de a contrario 
redenering, die maakt dat de traditionele opvatting over de bindende 
kracht van de overeenkomst in al zijn gestrengheid wordt toegepast op 
gevallen die niet uitdrukkelijk onder de wet vallen of waarop deze 
ratione temporis nog niet toepasselijk is. Opnieuw leidt dit tot erg 
onwenselijke oplossingen, nu de tussenkomst van de wetgever ook 
hier allesbehalve van goede kwaliteit en uitermate fragmentair is. In 
plaats van de wil van de wetgever en maatschappelijke opvattingen 
samenhangend te vertolken, verkiest de rechtspraak evenwel achter
hoedegevechten te leveren. 

30. KORTE TERMIJN - Ben laatste voorbeeld betreft de korte termijn 
van art. 1648 B.W. Volgens het kopje in de Arresten I Pasicrisie zou 
een arrest van 8 aprill988 hebben beslist dat art. 1648 B.W. niet van 
toepassing is inzake aanneming, en dat de rechter daar soeverein in 
feite dient te beslissen of de vordering tijdig is ingesteld(64). Op 
welke grondslag de vordering binnen korte termijn zou moeten wor
den ingesteld wordt geenszins gepreciseerd. Hoewel deze in de Pasi
crisie gegeven interpretatie van dit arrest m.i. erg betwistbaar, ja 
onjuist is(65), toont zij toch aan welke denkwijze de opstellers van 
de Pasicrisie hanteren: zelfs indien het arrest in die zin zou kunnen 
worden uitgelegd, dan nog wordt gekozen voor die uitleg die in ons 
recht het minst samenhang brengt (nl. niet-toepasselijkheid van art. 
1648 B.W. op de aanneming) hoven de uitleg die het meest samen
hang brengt (nl. toepasselijkheid van eenzelfde regel inzake koop en 
aanneming). 

31.VERHOUDING KOOPRECHT- ALGEMEEN VERBINTENISSENRECHT- Niet 
toevallig stammen de meeste van de genoemde voorbeelden uit de 
koop-verkoop. Vele regels van algemeen verbintenissenrecht zijn 
immers in de loop der eeuwen ontstaan in het kooprecht en van daaruit 
veralgemeend en overgedragen naar andere soorten overeenkomsten. 

(63) Zie daarvoor mijn ,Rechtsverwerking na de cassatie-arresten van 17 mei 1990 en 16 
november 1990: spring1evend", R.W., 1990-91, 1073 v. 
(64) Cass. 8-4-1988, Arr. nr. 483. 
(65) Het arrest bes1ist immers dat, aangezien het arrest a quo in feite heeft bes1ist dat de 
vordering binnen een korte termijn werd ingeste1d, en het a1 dan niet binnen korte termijn 
ingeste1d zijn een feitelijke vraag is die soeverein door de bodemrechter wordt beoordee1d, de 
in het onderdee1 van het midde1 aan de orde geste1de punten - name1ijk de a1 dan niet 
toepasse1ijkheid van art. 1648 zonder be1ang zijn (zodat het onderdee1 onontvanke1ijk werd 
verk1aard). 
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Deze ontwikkeling is in vele landen ook in de negentiende en twin
tigste eeuw verder gezet (b.v. het genoemde art. 6:89 NBW, dat niets 
anders inhoudt dan een door de Hoge Raad in de eerste helft van deze 
eeuw ontwikkelde rege1(66)). De code civil van 1804 is in zekere zin 
een momentopname van deze ontwikkeling, en het is soms louter 
toeval welke regels daarin in het algemeen verbintenissenrecht zijn 
gecodificeerd en welke in het kooprecht. Maar door de in deze 
bijdrage beschreven denkwijze van ons recht is de genoemde ont
wikkeling in ons land grotendeels blijven steken op het niveau van 
1804. 

32. BESLUITEN OVER DE VERHOUDING TUSSEN TRADITIE EN WETGEVING 
EN TUSSEN ALGEMENE EN BIJZONDERE REGELS - Met het voorgaan
de betoog wil ik niet stellen dat de rechtspraak (van het Hof van 
cassatie) in het geheel geen inspanning levert om het recht te syste
matiseren. Dergelijke uiterste stelling zou gemakkelijk kunnen wor
den weerlegd met tegenvoorbeelden. Wel durf ik stellen dat die 
systematisering: 
a) beperkt blijft tot het toepassingsgebied van de traditie en niet mede 
wordt uitgestrekt over het toepassingsgebied van nieuwe wetgeving: 
nieuwe wetgtwing wordt wel vaak beperkend uitgelegd en daardoor in 
de praktijk soms uitgeschakeld, maar men gaat niet zover dat men de 
binnen enge perken teruggedrongen nieuwe regel zelf gewoon als een 
toepassing van de meer algemene regel gaat uitleggen. 
b) ook binnen dat domein zelden leidt tot het wegredeneren van 
traditionele uitzonderingsregels, die niet zelden als overblijfselen 
van vroeger tijden eeuwenlang worden meegesleept. 
c) enkel geschiedt aan de hand van traditioneel erkende rechtsbegin
selen en niet mede aan de hand van rechtsbeginselen die veeleer in 
nieuwere wetgeving aan bod komen. Slechts bij uitzondering wordt de 
traditie beroerd door nieuwe wetgeving, in die zin dat de beginselen 
die aan die wetgeving ten grondslag liggen, slechts zeer langzaam het 
denken van de traditie wijzigen. 
Zoals de Engelse rechters alleen het common law systematiseren en 
verder uitbouwen, zo zullen onze rechters enkel de traditie van ons 
recht systematiseren en verder uitbouwen. Opvallend is dit niet, en het 
lijkt wel of niet de traditie, maar gewoon het burgerlijk wetboek de 
bijbel blijft van onze rechtspraak, waarbij bijzondere wetten, die 

(66) Het bekendste arrest dateert weliswaar van 1968: H.R. 5 april 1969, Oldenhave t. 
pluimveeslachterij Calot, NJ, nr. 251 noot ScHOLTEN, G.J. (Pekingeendenarrest), maar dit 
arrest verduidelijkt enkel een reeds geldende rechtspraak van de Hoge Raad. 
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formeel gezien precies dezelfde rechtskracht hebben, in feite toch 
worden achtergesteld. Dat dit beeld niet geheel juist is, blijkt precies 
in die gevallen waarin de traditie niet is overgenomen in het burgerlijk 
wetboek van 1804, en evenmin uitdrukkelijk is gewijzigd: daar blijft 
ze de bovenhand halen. Het gaat weliswaar om een beperkt aantal 
gevallen, maar de reden daarvoor is eenvoudig dat het burgerlijk 
wetboek de traditie grotendeels incorporeert. Het is geen toeval dat 
in het burgerlijk wetboek omzeggens alleen rechtsfiguren voorkomen 
die reeds in de Instituten voorkwamen. Alle andere rechtsfiguren, 
zelfs eeuwenoude, zijn in de tijd van de codificatie verbannen naar 
andere wetboeken (meer bepaald koophandel) of bijzondere wet
ten(67). Verdeelt men aldus het privaatrecht in enerzijds de traditie 
en het B.W. en anderzijds alle andere wetgeving, dan blijkt m.i. wel 
duidelijk een stelselmatige voorrang voor de ene zijde boven de 
andere. 
Met het voorgaande betoog heb ik evenmin willen stellen dat de 
redenering a pari ( analogieredenering) steeds de voorkeur zou moeten 
krijgen op de redenering a contrario. In zoverre de wetgever inder
daad de samenhang van het recht verstoort en het daarbij gaat om 
particuliere, zuiver politieke of soortgelijke belangen, en niet om het 
opkomen van gewijzigde waardepatronen en algemene rechtsbegin
selen, is een beperkende uitleg van nieuwe wetgeving inderdaad 
meestal wel op zijn plaats. Beter nog ware het deze wetgeving gewoon 
uit te leggen in overeenstemming met de algemene beginselen van ons 
recht. Maar de a contrario redenering gaat niet meer op, wanneer het 
wel om de emergentie van nieuwe algemene beginselen gaat, die met 
de oude in evenwicht moeten worden gebracht in plaats van te worden 
weggeredeneerd of opgesloten binnen de enge grenzen van een be
perkende uitleg van de wetswijzigingen waarin ze in het licht komen. 
Met algemene beginselen bedoel ik dan de rechtelijke uitdrukking van 
waarden die heersen in een bepaalde maatschappij in een bepaalde 
periode. De verhouding tussen rechtswaarden als b.v. eigendom, vrij
heid, ruilrechtvaardigheid, varieert in de loop der eeuwen. De heden
daagse opvattingen over die waarden vindt men dan ook niet zozeer in 
de wetgeving van b.v. 1804, zelfs indien deze- door de inertie van 
de wetgever - tot op heden onveranderd zou zijn gebleven, maar wel 

(67) Zie uitvoerig over dit verschijnsel WATSON, A., The making of the civil law, Cambridge 
Mass., 1981. De Instituten waren het model voor omzeggens aile ,Inleidingen" of ,Institu
tions" van de zestiende tot de achttiende eeuw, die inhoudelijk de codificatie hebben voorbe
reid. Ben uitzondering vormt Hugo de Groots Inleidinge, die in zekere zin vee! modemer is dan 
onze code civil, en b.v. ook het hele handelsrecht integreert met het burgerlijk recht. 
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in de jongere wijzigende wetgeving(68). Daarin komen zij aan de 
opperv1akte. Dit noopt ons tot een herafweging van be1angen en een 
nieuwe verhouding tussen de verschillende rechtsbeginse1en van een 
bepaa1de rechtstak. 
Idealiter zou natuurlijk de wetgever deze a1gemene beginse1en a1s 
a1gemene beginse1en moeten ,codificeren", in p1aats van ze s1echts 
sporadisch en gefragmenteerd aan bod te 1aten komen. Dit zou de 
wetgever er ook toe verp1ichten de verhouding tussen die beginse-
1en in a1gemene lijnen aan te geven. Een dergelijk wetgevings
ideaa1 werd op schitterende wijze verto1kt door de Oostenrijkse hoog-
1eraar W. WILBURG(69). Doch wanneer de wetgever verzuimt op deze 
wijze te werk te gaan, ja, precies het tegenovergeste1de doet om 
redenen die hier niet verder kunnen worden uitgewerkt, dan is het 
de taak van rechts1eer en rechtspraak om de samenhang van ons 
rechtsste1se1 te verzekeren met vo1doende eerbied voor de grond
gedachten van het waardenpatroon dat in de actue1e wetgeving tot 
uiting komt: 

,Le juge ne do it pas s 'attacher a rechercher obstinement quelle a ete, il y a cent 
ans, la pensee des auteurs du Code en redigeant tel au tel article. Il doit se 
demander ce qu'elle serait si ce meme article avait ete redige aujourd'hui par 

-eux"-PO). -- ---- ----- ---- - -- - --- ---- - --

Wordt dit niet ernstig genomen, dan bewijst men aileen 1ippendienst 
aan de wetgever. 
Een voorbee1d voor deze houding is het cassatie-arrest van 21 januari 
1993 inzake Mathy e.a. t. Cliniques universitaires St.-Luc(71), waar 
de korte verjaringstermijn van art. 2262 B.W. zeer uitdrukkelijk 
beperkend wordt uitge1egd door de verjaring van de vorderingen 
van artsen e.d. niet toe te passen op die van ziekenhuizen, goed 
beseffende dat er in 1804 geen ziekenhuizen bestonden en de wetge
ver dus met artsen, heelkundigen en apotekers de he1e gezondheids-

(68) Vgl. VAN GERVEN, W., Met recht en rede, Lannoo Tielt 1987, 93. Zie in dit verband ook 
MALAURJE, P., ,La jurisprudence combattue par la loi", in Melanges Rene Savatier, Paris 1965, 
603 v. 
(69) Onder meer in ,Zusammenspiel der Krafte im Aufbau des Schuldrechts", AcP, 1964, 
379; Elemente des Schadensrechts, Marburg 1941. Voor een verderontwikkeling vandiens 
gedachten, zie OTIE, G., ,Komparative Satze im Recht, Zur Logik eines beweglichen Sys
tems", 2. Jahrbuchfor Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bertelsmann, Dusseldorf 1972, 
301 v.; -, ,Zur Anwendung komparativer Satze im Recht", Das bewegliche System im 
geltenden und kiinftigen Recht, Wilburg Symposium 1985, Springer, Wien 1986, 271 v. 
(70) Eerste Voorzitter van het Franse Hof van cassatie BALLOT-BEAUPRE in 1904, in Discours 
du centenaire du code civil, aangehaald door DE PAGE, H., Traite, I, p. l3 v. 
(71) Cass. 21 januari 1993, Arr., nr. 43. 
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sektor bedoelde. Dat het Hof daarmee tegen de huidige bedoeling van 
de wetgever is ingegaan, is ook snel duidelijk gebleken, aangezien 
door middel van de programmawet van 6 augustus 1993 een algemene 
korte verjaringstermijn voor de hele sektor werd ingevoerd in art. 
2277bis B.W. 

De belangrijkste uitdrukking van genoemd ideaal in de hedendaagse 
rechtspraak, zij het dan vooral die van andere Hoven, zoals het 
H.J.E.G. en het E.H.R.M., is het evenredigheidsbeginsel(72). Dit 
verplicht inderdaad tot een afweging, niet zozeer van de concrete 
belangen, als wel van de mededingende waarden of rechtsbeginselen 
die in een geval met elkaar in strijd komen. Ben ruim gebruik van dit 
beginsel is een belangrijke stap in de richting van een ,bewegliches 
System". Het is overigens geen toeval dat het evenredigheidsbeginsel 
uit het publiekrecht (en strafrecht) stamt en vooral opgeld maakt in 
hoven en rechtscolleges die niet op de eerste plaats met privaatrecht te 
maken hebben en zichzelf dan ook veel minder zien als bewakers van 
de civilistische (Romeinsrechtelijke) traditie. 

33. ACHTER ,VERNIEUWENDE RECHTSPRAAK" GAAT V AAK TRADITIE 
SCHUlL - De kans is groot dat de lezer geneigd is om tegen het 
voorgaande op te werpen dat de rechtspraak in het algemeen, en het 
Hof van cassatie in het bijzonder, toch vaak duidelijke vernieuwingen 
heeft doorgevoerd en rechtsregels heeft geschapen. W anneer men in 
de desbetreffende vragen evenwel de traditie nader bekijkt, blijkt m.i. 
echter hoezeer dit overroepen is. Aangezien een probatio negativa 
diabolica is, kan deze opwerping natuurlijk niet sluitend beantwoord 
worden, en neem ik als voorbeeld het lijstje van door het Hof van 
Cassatie ,geschapen" rechtsregels opgesteld door KRUITHOF, R. in 
zijn laatste bijdrage(73). 
Ten bewijze voert KRUITHOF als allereerste voorbeeld de vermogens
verschuiving zonder oorzaak, de actio de in rem verso, aan(74). De 
naam aileen reeds van deze vordering toont aan dat zij uit de 

(72) Zie hierover meerdere bijdragen van VAN GERVEN, W., o.a. ,Het evenredigheidsbeginsel: 
een beginsel met een groot verleden en een grote toekomst", in In het nu, wat worden zal, 
Schoordijkbundel, Kluwer Deventer 1991, 75. Zie verder MARTENS, P., ,L'irresistible ascen
sion du principe de Ia proportionnalite", Presence du droit public et des droits de l'homme. 
Melanges offerts a Jacques Velu, Bruylant Brussel 1992, 49 v.; MEDICUS, D., ,Der Grundsatz 
der VerhaltnismaBigkeit im Privatrecht", AcP, 1992, 35 v. 
(73) KRUITHOF, R., ,Naar een 'gouvernement des juges' in het Belgisch verbintenissen
recht?", in Hulde aan prof dr. R. Kruithof, (27) 46 v. 
(74) Cass. 27-5-1909, Pas., I, 272. 
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Romeinsrechtelijke traditie stamt en niet door onze rechtspraak 
werd uitgevonden. Meer nog, ook nu nog is onze rechtspraak veel 
minder rijk op dit vlak dan die van de Romeinsrechtelijke tradi
tie(75). 
Een volgend voorbeeld van KRUITHOF betreft de aansprakelijkheid bij 
overdreven burenhinder, volgens hem door het Hof van Cassatie 
gegrond op het algemeen beginsel van de gelijkheid voor de lasten 
van de eigendom (art. 11 G.W.). Kruithof vergeet erbij te vermelden 
dat het cassatie-arrest van 6 april 1960(76) daarbij uitdrukkelijk de 
traditie als rechtsbron vermeldt. In latere arresten werd de verwijzing 
naar art. 11 Grondwet overigens meestal weggelaten, zodat eigenlijk 
alleen de traditie nog overblijft ... Bovendien is de oplossing van deze 
arresten ook inhoudelijk veel minder vernieuwend of vooruitstrevend 
dan men doorgaans stelt; in zekere zin is het zelfs een regressie 
tegenover de traditionele regels van ons aansprakelijkheidsrecht, 
krachtens welke een inbreuk op een subjectief recht (meer bepaald 
op een zakelijk recht als eigendom) als dusdanig aanleiding geeft tot 
een stopzettingsaanspraak (stakingsvordering, actio negatoria) en 
behoudens bewijs van een rechtvaardigingsgrond eveneens tot scha
devergoeding(77). 
De noofdelijke aansprakelijkheid van personen die een gemeenschap
pelijke fout hebben begaan, komt uit het oude recht(78). Ook de 
hoofdelijkheid tussen handelaars-medeschuldenaars komt uit het oude 
recht(79). 
Een volgend voorbeeld, de exceptio non adimpleti contractus, was 
reeds inherent aan alle contractus bonae fidei in het klassieke 
Romeins recht, en vanzelfsprekend geen vernieuwing door ons Hof 
van Cassatie, maar een verderzetten van deze traditie(80). Als grond-

(75) Zie uitvoeriger ZIMMERMANN, R., The law of obligations. Roman foundations of the 
civilian tradition, Juta Kaapstad 1990, 834 v. 
(76) Cass. 6-4-1960, Pas., I, (915) 933. 
(77) Zie daarover mijn bijdrage ,De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit over
eenkomst en andere persoonlijke rechten: zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, 
pauliana en aanverwante leerstukken", in Overeenkomsten en derden: De externe gevolgen 
van overeenkomsten en de derde-medeplichtigheid, BVBJ, Vlaams Pleitgenootschap, Jenne 
Barreau Brussel 1995, p. (119) 129 v., met o.a. de verwijzingen naar P.-g. LECLERCQ, P. in 
voetnoten 13 en 14. Uit diens mercuriale van 15-9-1927 en besluiten voor de arresten van 17-
11-1927, Pas., 1928, I, 13 en 4-7-1929, Pas., I, 261 komt de Romeinsrechtelijke traditie 
duide1ijk a1s gronds1ag naar voren. 
(78) Zie b.v. PoTHIER, Traite des obligations nr. 268. 
(79) Zie b.v. POTHIER, Traite des obligations nr. 267. 
(80) Zie i.a. ZIMMERMANN, R., The law of obligations. Roman foundations of the civilian 
tradition, Juta Kaapstad 1990, 801 v. 
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slag voor de exceptio non adimpleti contractus wordt in de recht
spraak en een groot deel van de rechtsleer nog steeds enkel en aileen 
de goede trouw opgegeven(81)- een duidelijker voorbeeld van de 
enorme bestendigheid van de traditie kan men dan ook moeilijk 
bedenken. 
Ook andere voorbeelden van KRUITHOF hebben gewoon betrekking op 
het feit dat een bepaalde regel als ,algemeen rechtsbeginsel" werd 
erkend, zonder dat het daarom om een vernieuwing zou gaan: in onze 
rechtspraak betekent dit enkel dat het voor de ontvankelijkheid van 
een cassatiemiddel niet meer nodig is de regel te verstoppen achter 
een wetsartikel. De oorsprong van veruit de meeste van deze algeme
ne rechtsbeginselen is te vinden in de traditie en vernieuwende toe
passingen zijn zeldzaam. 

2° Een bewuste en daadwerkelijk wijziging van de regels 
der traditie door de rechtspraak- d.i. overruling- komt 
zelden voor, en geschiedt bovendien zelfontkennend. 

34. OVERRULING ZELDZAAM - Een bewuste en daadwerkelijke wijzi
ging van de regels der traditie door de rechtspraak - d.i. overruling 
- gebeurt bijzonder zelden. Bovendien geldt deze terughoudendheid 
zeker niet aileen voor regels die in de wetgeving zijn terug te vinden, 
maar ook voor de regels die op een buitenwettelijke traditie berusten 
(zij het vaak ergens tussen 1804 en nu aan de wet vastgeknoopt); het 
gaat dus zeker niet enkel om een terughoudendheid om wettelijke 
regels te wijzigen maar om een terughoudendheid om regels te wijzi
gen tout court. Dit vloeit voort uit het hoger aangehaalde ,nous 
n 'avons pas le droit d'innover". Op de voorwaarden voor overruling 
wordt hier niet nader ingegaan, omdat deze reeds meermaals werden 
beschreven en uitgelegd(82). 

(81) B.v. DE BERSAQUES, A., R.C.l.B., 1949, 133 nr. 9; DE PAGE, H. en DEKKERS, R., Traite, II, 
nr. 866, A, 3°; VAN OMMESLAGHE, P., ,Examen de jurisprudence. Les obligations", R.C.J.B., 
1975, 614, nr. 68; FAGNART, J.L., R.C.l.B., 1979, (12) 15, nr. 5; KRUITHOF, R., TPR, 1983, p. 
635 nr. 127 
(82) Zie o.m. besluiten P.g. LECLERCQ voor Cass. 26-1-1928, Pas., I, 63; WARLOMONT, R., 
,L' auto rite du precedent judiciaire dans Ia jurisprudence de Ia Cour de cassation en Belgique 
et en France", Ann. Dr. Sc. Pol., 1951, 69 v.; VANWELKENHUYZEN, A., ,La motivation 
des revirements de jurisprudence", in PERELMAN, C. e.a., La motivation des decisions de 
justice, Bruylant Brussel 1978, 251 v.; VERHELST, I., ,Het Angelsaksische stare decisis
beginsel: helemaal niet of toch enigszins terug te vinden in het Belgische recht", J. Falc., 
1994, 123. 
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35. DECLARATIEVE WERKING VAN OVERRULING - Wel wil ik nog even 

de aandacht vestigen op een uitermate onwenselijk nevengevolg van 

de geldende ideologie, krachtens welke de rechtspraak steeds enkel 

maar het bestaande recht uitlegt. Dit nevengevolg is namelijk de 

terugwerkende kracht van een wijziging in de rechtspraak. Aangezien 

de rechtspraak geacht wordt aileen maar het recht uit te leggen zoals 

het altijd is geweest (althans sedert de laatste wetgevende ingreep), 

d.w.z. ,declaratief" is, wordt zij ook toegepast op alle toestanden die 

voor deze wijziging hebben plaatsgevonden, zelfs indien er daarom

trent geen actueel geschil is, en dit tot aan het verstrijken van de 

verjaringstermijn. Dit vormt inderdaad vaak een schending van het 

rechtmatig vertrouwen van de burger in de voorheen gegeven rechts

uitleg(83). 

Dit bezwaar kan ongetwijfeld ondervangen worden, zoals de recht

spraak van het E.H.R.M. (meer bepaald het arrest-Marck.x(84)), het 

H.J.E.G. (gevolgen van het Barber-arrest(85)), en van vele buiten

landse Hoven(86) ons leert, maar een noodzakelijke voorwaarde voor 

de oplossing is wel de voorafgaandelijke erkenning van het feit dat 

rechtspraak niet louter declaratief werkt, maar mede het recht 

vormt(87). 

(83) Vgl. onder meer GEELHAND, N., ,Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in 
het huwelijksvermogensrecht", TPR 1989, (923) 983 v. nr. 69 v.; KRUITHOF, R., in Hulde aan 
prof dr. R. Kruithof, (27) 58 v. Het probleem is vee! uitvoeriger besproken op de rest van het 
vasteland (en vanzelfsprekend in het Anglo-Amerikaanse recht) Zie o.m. KoEMAN, N., ,Ver
andering van beleid bij administratie en rechter", NJB, 1982, 981; PoLAK, M., ,Algemene 
beginselen van rechterlijk overgangsrecht", R.M.Themis 1984, 229 v.; ARNDT, H.W., ,Pro
bleme riickwirkender Rechtsprechungsanderung", in Studien und Texte zur Theorie und 
Methodologie des Rechts XVII, Frankfurt a.M. 1974; SPIRO, K., ,Praxisanderung und Riick
wirkung", ZSR 1981, 145; OLZEN, D., ,Die Rechtswirkungen geanderter hochstrichterlicher 
Rechtsprechung in Zivilsachen", JZ 1985, 155; RoBBERS, G., ,Riickwirkende Rechtspre
chungsanderung", JZ, 1988, 481. 
(84) Het arrest van 29-6-1979 in deze zaak besliste uitdrukkelijk dat het beginsel van de 
rechtszekerheid de Belgische staat ervan ontslaat om handelingen of rechtstoestanden die van 
voor het arrest dateren terug in vraag te stellen. 
(85) De gevolgen van het Barber-arrest van 17-5-1990 kwamen aan bod in een hele reeks 
arresten, meer bepaald de arresten van het HJEG van 6-10-1993 nr. 109/91 iz. Ten Oever t. 
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het glazenwassers- en schoonmaakbedrijf, van 14-12-
1993, nr. 110/91 iz. Moroni t. Collo, van 28-9-1994 nr. 200/91 iz. Coloroll Pension Trustees, 
nr. 57/93 iz. Vroege t. NCIV Instituut voor volkshuisvesting, nr. 129/93 Fisscher t. Voorhuis 
Hengelo. Wei moet gezegd worden dat de ,wetgever" is tussengekomen door middel van een 
,Protocol ad art. 119 EG" gehecht aan het Verdrag van Maastricht, waardoor de retroactiviteit 
van bet Barber-arrest beperkt werd tot werknemers die reeds voordien een vordering in rechte 
hadden ingesteld. 
(86) B.v. H.R. 27-11-1981, NJ, 1982 nr. 503, Boon t. Van Loon. 
(87) KRurTHOF, R., in Hulde aan prof dr. R. Kruithof, (27) 61, stelt terecht vast dat de 
heersende mening dergelijke hervorming niet aandurft - waaraan kan worden toegevoegd 
dat hij er zelf blijkbaar ook geen voorstander van was. 
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36. SCHIZOFRENE TOESTANDEN - De ontkenning van het bestaan 
van formele rechtsbronnen naast de wet - en meer bepaald van 
de rechtspraak en van de traditie zoals die in de rechtspraak tot 
uiting komt - en de daarmee samenhangende vermomming van 
deze andere bronnen in wetsartikelen, leidt verder ook tot ,haast 
schizofrene toestanden"(88), telkens wanneer de geldende rechts
regel in strijd komt met de letter van de wettekst. Een groot deel 
van de opleiding van juristen in het privaatrecht bestaat er namelijk 
in te leren dat er niet staat wat er staat, te leren iets anders te 
lezen dan wat er staat. KRUITHOF geeft het voorbeeld van art. 1121 
B.W.: 

,Zo een rechtbank deze wetsbepaling naar de letter en de geest toepast door b.v. 
een beding ten behoeve van een derde in een levensverzekering ongeldig te 
verklaren daar de verzekeringnemer niets voor zichzelf gestipuleerd heeft, zal 
zijn beslissing heden ten dage door het Hof van Cassatie wegens schending van 
voornoemd artikel vernietigd worden!". 

Een ander voorbeeld is art. 1142 B.W. Hoewel deze bepaling stelt dat 
iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in 
schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt, 
is het precies dit wetsartikel dat in een cassatievoorziening moet 
worden aangevoerd, wanneer de rechter de jurisprudentiele regel 
zou hebben miskend, volgens welke ook bij verbintenissen om iets 
te doen of niet te doen de nakoming in natura kan worden gevorderd, 
indien de persoonlijke vrijheid van de schuldenaar daardoor niet 
wordt aangetast, noch sprake is van enig rechtsrnisbruik. 

3° De traditie ontwikkelt zich voornamelijk door veeleer 
onbewuste betekenisverschui vingen 

37. TEKORT AAN RECHTSPRAAKARCHEOLOGISCHE STUDIES - Een posi
tieve beschrijving geven van de wijze waarop de traditie doorheen de 
rechtspraak in ons recht, en meer bepaald die van het Hof van 
Cassatie, werkt, is geen gemakkelijke zaak. Vermits de heersende 
opvatting de traditie niet of nauwelijks als rechtsbron onder kent, werd 
hieraan in de literatuur ook geen aandacht besteed. Studies over de 
wijze waarop in ons recht met precedenten wordt omgegaan, die ook 
reeds een grote hulp zouden zijn voor een dergelijke beschrijving, 
ontbreken ook bijna geheel. Rechtstheoretische studies over de uit-

(88) Zo KRUITHOF, R., in Hulde aan prof dr. R. Kruithof, (27) 40. 
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legwijzen gebruikt door de rechtspraak(89) zijn vanzelfsprekend nut
tig, maar hun perspectief blijft omzeggens altijd a-historisch: men 
gaat na op welke wijze er wordt uitgelegd, niet hoe een bepaalde 
rechtsregel in de loop der jaren doorheen opeenvolgende wets- of 
rechtsuitleggingen al dan niet verschuift. Ook de vele rechtsleer die de 
ontwikkeling van de rechtspraak aangaande specifieke problemen 
bestudeert, kan wei helpen, maar het nut ervan blijft beperkt, omdat 
het gezichtspunt van die rechtsleer omzeggens steeds betrekking heeft 
op de inhoud van het rechtsdenken, veeleer dan op de werkwijze 
ervan. De beschrijving van enkele opzichten van deze werkwijze in 
deze bijdrage is dan ook slechts een eerste paging, en een verdere 
uitbouw hiervan vereist m.i. uitgebreide ,archeologische" onderzoe
kingen in de rechtspraak. Daaronder begrijp ik onderzoek naar de 
motivering van opeenvolgende arresten over een bepaald probleem, 
niet zozeer vanuit een rechtelijk perspectief (nl. ontdekken wat de 
regel is in die arresten), als wei vanuit een perspectief dat veel dichter 
staat bij de rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking, vooral wanneer 
ze gecombineerd worden beoefend. Daarbij dient telkens te worden 
nagegaan in welke context een regel op een bepaalde wijze werd 
verwoord, hoe deze verwoording al dan niet verschu1ft in andere 
arresten in een _aLdan niet y~r_schil1end~ context, en w_elke i11_y_lQejl 
een eerdere verwoording heeft gehad op de verwoording van latere 
Leitsiitze. 

38. VERGELIJKING MET DE OMGANG MET COMMON LAW- De WlJZe 
waarop het recht, en meer bepaald de civilistische traditie, bij ons 
doorheen de rechtspraak verder wordt gevormd, kan ten dele begrepen 
worden door een zeer summiere aanduiding van enkele verschillen 
met de wijze van omgaan met het common law in het Anglo
Amerikaanse recht. Het Anglo-Amerikaanse recht is het meest ge
schikt om bij wijze van tegenstelling aan te geven, niet zozeer omdat 
de tegenstelling daarmee noodzakelijk het grootst is, maar eenvoudig
weg omdat de common law tradition wei als een formele rechts
bron wordt aanvaard en daarom in die rechtsstelsels de wijze 

(89) B.v. VAN HOECKE, M., De interpretatievrijheid van de rechter, Kluwer Antwerpen 1979; 
VANDE KERCHOVE, M., e.a., £'interpretation en droit. Approche pluridisciplinaire; F.U. Saint
Louis, Brussel 1978. Voor Nederland J.POLAK, M., Theorie en praktijk van de rechtsvinding, 
Tjeenk Willink Zwolle 1953; FocKEMA ANDREAE, J.P., De woorden der wet. Bijdrage tot de 
kennis der wetstoepassing in Nederland, Den Haag 1953; JESSURUN, D'OLIVEIRA, H.U., De 
meerwaarde van rechterlijke uitspraken, Preadvies Nederlandse vereniging voor rechtsverge
lijking 1973, 42 v.; SNIJDERS, H.J., Rechtsvinding door de burgerlijke rechter, pr. Leiden, 
Kiuwer Deventer 1978; 
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van omgaan met de traditie in de rechtspraak het meest is bestu
deerd(90), (91), (92). 
Het meest opvallende verschil heeft natuurlijk te maken met de stijl 
van de arresten zelf(93). Doch meer dan enkel een verschil in stijl is er 
ook een verschil in de meer inhoudelijke omgang met precedenten. In 
de Anglo-Amerikaanse rechtspraak wordt de rechtsregel van common 
law vooral gezocht in de ratio decidendi of holding van de preceden
ten (deze heeft bindende kracht), niet in de bewoordingen ervan. De 
ratio decidendi is in zekere zin de uitleg die achteraf, in latere 
arresten, aan het precedent is gegeven, en probeert de motieven samen 
te vatten die noodzakelijk zijn geweest voor de beslissing van het 
eerdere geval. Aangezien de bevoegdheid van b.v. het House of Lords 
niet zoals bij ons tot zgn. rechtsvragen is beperkt, gaat het om de 
motieven die noodzakelijk zijn geweest voor de beslissing van het 
(bodem)geschil zelf. In ieder geval is de ratio decidendi nooit los
gedacht van het geval, minstens het probleem, in het kader waarvan 
bepaalde uitspraken zijn gedaan. Bij de ,toepassing" ervan in latere 
gevallen, wordt dan ook steeds nagegaan of de casus vergelijkbaar is 
met de vorige dan wel of er aanleiding bestaat tot distinguishing. Men 
zou de omgang met precedenten dan ook in taalkundige termen het 
best kunnen vergelijken met de metafoor, de ,overdracht" van een 
bepaalde formule uit een context naar een andere met de nodige 
aanpassing van deze formule. 
Tegenover deze Anglo-Amerikaanse omgang met de traditie (via 
precedenten) staat de Franse en Belgische (het Duitse, Zwitserse en 
Nederlandse recht nemen zoals vaker een tussenpositie in). Waar in de 
omgang met common law zelden een rechtsregel met ruime draag-

(90) O.a. door LLEWELLYN, K., The common law tradition, 1960; CRoss, R., Precedent in 
English law, vierde uitgave met HARRIS, J.W., Clarendon, Oxford, 1991; DAWSON, J.P., The 
oracles of the law, tweede uitgave Greenwood, Westport 1978; PATERSON, A.A., The Law 
Lords, London 1983; VoNG, D., ,Binding precedent and English judicial law-making", 1. 
Falconis 1984-85, 318 v. 
(91) Verder moet vooral gewezen worden op de studies van GERMANN, O.A., ,Priijudizielle 
Tragweite hiichstrichterlicher Urteile, insbesondere der Urteile des schweizerischen Rechts", 
69. ZSR (Zeitschrift fiir schweizerishces Recht) 1949, 297 v. en 423 v.; -, Priijudizien als 
Rechtsquelle: Eine Studie zu den Methoden der Rechtsfindung, Stockholm 1960; -, Durch die 
Judikatur erzeugte Rechtsnormen, Zurich 1976. 
(92) Voor het Nederlandse recht is er ook de studie van KOTTENHAGEN, R.J.P., Van precedent 
tot precedent, Gouda Quint Amhem 1986, doch dit is op de eerste plaats een studie van de 
literatuur, van de opvattingen over de wijze waarop met precedenten zou moeten worden 
omgegaan, en bestudeert slechts in zeer beperkte mate de rechtspraak van de Hoge Raad om te 
onderzoeken op welke wijze deze in werkelijkheid met precedenten omgaat (met name slechts 
die arresten waarin de Hoge Raad verwijst naar precedenten). 
(93) Zie uitvoeriger KaTZ, H., Die Begriindung hochstrichterlicher Urteile, preadvies Neder
landse Vereniging voor rechtsvergelijking 1982. 

1013 



wijdte wordt verwoord, maar wei steeds vorm wordt gegeven aan een 
Fallnorm, een concrete op hetgeval toegesneden rechtsregel, waarvan 
de verwoording evenwel aan latere arresten wordt overgelaten (zie 
hierboven), wordt in de cassatierechtspraak enerzijds zoveel moge
lijk getracht om in het geheel geen rechtsregel te formuleren, door het 
middel onontvankelijk te verklaren op procesrechtelijke gronden, 
onontvankelijk wegens gebrek aan belang, of falen in feite (zoge
naamd verkeerde interpretatie van de bestreden beslissing), ander
zijds waar wei een rechtsregel wordt verwoord, deze omzeggens 
steeds in algemene bewoordingen en met een principieel(94) vrij 
algemene draagwijdte verwoord. De regel wordt zelden verwoord 
als regel voor een bepaald soort feitelijke toestand en des te vaker 
als een begrippelijke regel, vaak een definitie. Dit hangt vanzelf
sprekend samen met het feit dat de cassatierechter bij ons geen 
uitspraak doet over het geval, maar enkel over de motivering (in 
ruime zin) van de bestreden beslissing. Toch maakt zulks de bestaande 
wijze van motiveren niet noodzakelijk. Als men de rechtspraak bestu
deert, merkt men vaak dat een regel namelijk gewoon begrippelijk 
wordt overgenomen uit vorige arresten, zonder dat op zoek wordt 
gegaan naar de ratio decidendi van de vroegere uitspraken, d.i. de 
geyallen meLheLoDg waarop de regeLi_s gefornmleexd en_waar\Toor 
deze noodzakelijk geldt. Op die manier kan men ook niet aan dis
tinguishing doen, want daarvoor moet een regel veel meer worden 
teruggeplaatst in zijn feitelijke context. Men moet daartoe elke regel 
veeleer als een onbepaald precedent, als een ingeslapen metafoor 
beschouwen(95): 

,Uit hun aard zijn alle rechtsvoorschriften abstracties uit de beschouwing van 
gevallen die zich hebben voorgedaan en liggen binnen den gezichtskring van hen 
die het voorschrift formuleeren"(96). 

Deze opvatting lijkt evenwel zelden te worden gevolgd door de 
hoogste rechtspraak in dit land, die zoals gezegd regels (en preceden
ten) niet contextueel, maar veeleer zuiver begrippelijk benadert. 

(94) Weliswaar wordt de formule vaak gekwalificeerd door het voorbehoud dat dit ,in regel" 
zo is, maar er wordt dan geen enkele aanduiding gegeven over de vraag wanneer de ,regel" 
toepasselijk is en wanneer de ,uitzondering". 
(95) Vgl. hiervoor PERELMAN, Ch. & 0LBRECHTS-TYTECAS, L., Traite de ['argumentation, 
1970, p. 543; GIULIANI, A., ,Nouvelle rhetorique et logique du langage normatif", in Logique 
et analyse 1970, nr. 459-50 (Actes du colloque de Bruxelles 22-23 decembre 1969 Le 
raisonnement juridique et Ia logique deontique), p. (65) 70; -, Enciclopedia del diritto, tw. 
,Logica giuridica", p. 28 en 31; -, ,La logique juridique comme theorie de Ia controversee", 
Archives Phil. Droit, 1966, (87) 101. 
(96) MoLENGRAAF, ,Summum ius, summa iniuria", Rechtsgeleerd magazijn 1919, 32 v. 
(herdruk in de Molengraaff-bundel, p. 169 v.). 
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39. VOORBEELD: LOON IS TEGENPRESTATIE VAN ARBEID - Ben voor
beeld moge dit illustreren. In het arbeidsrecht is er in de loop der 
jaren vaak betwisting gerezen over de vraag welke vergoedingen die 
tijdens de duur van de overeenkomst werden uitgekeerd, allemaal in 
rekening rnoeten worden gebracht bij de berekening van de vergoe
ding bij opzegging van de arbeidsovereenkomst. Met het oog op dit 
probleern heeft het Hof van Cassatie een regel geformuleerd in de 
vorm van een definitie van loon, nu de wetgeving de opzeggings
vergoeding laat afhangen van het loon. De definitie in deze arresten 
luidt dat loon de tegenprestatie is van arbeid(97). Kort nadien komt er 
een geheel andere vraag aan bod, namelijk of de werknerner recht 
heeft op loon voor de periode gedurende welke hij door de schuld van 
de werkgever geen arbeid heeft verricht (buiten de gevallen van 
geldige schorsing van de arbeidsovereenkomst). Het gaat hier om 
een geheel andere vraag, aangezien de eerste vraag betrekking heeft 
op de bestanddelen van het loon in de gevallen waarin het verschul
digd is, en de tweede vraag op de gevallen waarin loon algemeen 
gesproken aldan niet verschuldigd is. Toch wordt deze tweede vraag 
opgelost door gewoon dezelfde definitie te gebruiken, zonder aan te 
geven dat deze definitie met het oog op een ander probleern werd 
verwoord(98). 
Had het Hof daarentegen niet begrippelijk gedacht, maar vanuit het 
probleern, dan had de traditionele regel inzake wederkerige overeen
komsten (de risicoleer) het moeten halen, namelijk dat wanneer, in 
een wederkerige overeenkomst, de nakorning van de prestatie van de 
ene partij onmogelijk is geworden door de schuld van de wederpartij, 
deze desondanks toch tot zijn tegenprestatie gehouden blijft, zij het 
onder aftrek van de door de wederpartij uitgespaarde kost. In de 
Romeinsrechtelijke traditie werd deze algemene regel van de risico
leer ook toegepast op de hier besproken situatie(99). 
Dit voorbeeld illustreert m.i. dat de cassatierechtspraak wel degelijk 
wijzigingen aanbrengt aan de traditie, doch dat deze wijzigingen in de 
regel gebeuren onder het morn van, en wellicht veroorzaakt door, de 
eenheid van definities, waardoor forrnules uit een context tersluiks 
verschuiven naar een andere context. 

(97) Zie Cass. 20-4-1977, Arr. 862, R. W. 1977-78, 1886; Cass. 3-4-1978 (3 arresten), Arr. 872 
v., R.W. 1977-78, 2441. 
(98) Cass. 24-12-1979, Arr., 501, R.W. 1980-81, 410; Cass. 16-3-1992, Arr. nr. 374. 
(99) Zie i.a. ZIMMERMANN, R., The law of obligations. Roman foundations of the civilian 
tradition, 385; THOMAS, J.A.C .. , ,The worker and his wage", in Uit het recht, rechtsgeleerde 
opstellen aangeboden aan mr. P.J. Verdam, Kluwer Deventer 1971, 201 v. 
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40. METONYMIE IN PLAATS VAN METAFOOR - Deze wijze van beteke
nisverschuiving kunnen we, in vergelijking met de als metaforisch 
beschreven ontwikkeling van het common law, vee leer metonymisch 
kunnen noemen. Zoals bekend berust de metonymie op een beteke
nisverschuiving die niet berust op een overeenkomst of analogie 
(zoals de metafoor), maar op een verhouding van nabijheid, zoals 
een verwisseling tussen oorzaak en gevolg, inhoud en verpakking, 
middel en operatie, plaats van afkomst en voortbrengsel e.d.m. In een 
ruimere zin omvat de metonymie ook de synecdoche, waarbij het 
woord voor een geheel gebruikt wordt voor een deel of omgekeerd. 
De metonymie maakt het met andere woorden mogelijk om regels 
bijna ongemerkt te verschuiven van een context naar een andere, 
zonder dat men de analogie, de overdraagbaarheid moet verantwoor
den. Anders gezegd: de context van de regel wordt niet gethemati
zeerd. 
Kenmerkend voor metafoor is dat er steeds vier termen zijn; voor het 
recht betekent dit dat men bij metaforisch redeneren men niet preten
deert dat de regel of oplossing van een te beslechten geval dezelfde is 
als die van een vorig geval, maar slechts analoog aan een vorig geval 
en daarom door overdracht van een term uit het vorige geval naar het 
huidige (overdracht die vereist dat het vorige geval ,verdicht!' wordt 
tot zijn ratio decidendi of holding) kan worden verwoord. In ons recht 
daarentegen wil men de begoocheling ophouden dat kan worden 
geredeneerd aan de hand van een eenvoudige sluitrede (maior, minor, 
conclusio ), dit wil zeggen met slechts drie in plaats van vier ter
men. Om terug te keren naar ons voorbeeld, men doet alsof de regel 
,loon is de tegenprestatie van arbeid" dezelfde betekenis heeft in de 
context van de berekening van de opzeggingsvergoeding als in de 
context van de vraag naar vergoeding wanneer de werknemer door de 
schuld van de werkgever niet kan werken. In werkelijkheid heeft die 
regel daar niet dezelfde betekenis, en gaat het dus om een drogsluit
rede(lOO), meer bepaald in de vorm van een metonymie of een 
synecdoche. 

41. LA SYNECDOQUE FRANCAIS£- Van dergelijke verschuivingen zijn 
er talloze voorbeelden te vinden in de cassatie- of in de bodemrecht
spraak. De synecdoche in de Romaanse rechtsstelsels is het onderwerp 
van een boeiend boek van de Turijnse hoogleraar P.G. MoNATERI, 

(100) Heel mooi heeft CALOGERO, G. de .,quatemia terminorum"' (vierheid van termen) een 
.,malattia mortale del sillogismo"' genoemd (La logica del giudice e il suo controllo in 
cassazione. Cedam Padova 1937, 67). 
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waarin hij beschrijft hoe de definities van de basisbegrippen van het 
burgerlijk recht in het Franse recht (hetzelfde geldt voor het Belgische 
recht) bijna stelselmatig positiefrechtelijke elementen, die niet passen 
in het ideologisch en traditioneel beeld, weglaten(IOI). Zo b.v. wordt 
een overeenkomst steeds omschreven als een wilsovereenstemming, 
terwijl de code civil uitdrukkelijk vier voorwaarden bedingt voor de 
geldigheid van een overeenkomst, en de wilsovereenstemming daar 
niet eens bij is (art. 1108 B.W. vereist immers slechts de toestemming 
van de partij die zich verbindt, en dus geen aanvaarding van een 
eenzijdige belofte). Deze synecdoche werd door MONATERI vooral in 
de rechtsleer bestudeerd, maar ze is ook terug te vinden in de recht
spraak van het Hof van Cassatie en wordt door commentatoren uit het 
common law precies als typisch voor de Franse (en dus Belgische) 
cassatie-arresten beschouwd(l02). Soms worden de kwalijke gevol
gen ervan vermeden door in de formule het voorbehoud ,in regel I en 
regie" op te nemen, maar het blijft wei nog steeds een synecdoche, 
een onvolledige rechtsregel. 

42. ANDERE VOORBEELDEN- FACTUUR- Enkele andere drogredene
ringen heb ik ontdekt in een stl;tdie over de factuur(103). Ik noem er 
een tweetal, de eerste een metonymie, de tweede een veralgemenende 
synecdoche. 
Art. 25, lid 2 Wetboek van· koophandel bepaalt dat koop en verkoop 
kunnen worden bewezen door een aangenomen factuur. Deze regel 
zegt niets over de vraag wanneer een factuur wordt aanvaard. Nu geldt 
er in het handelsrecht een gewoonte dat ontvangen facturen onver
wijld moeten worden geprotesteerd, zoniet wordt men geacht ze te 
hebben aanvaard. Hoewel deze gewoonte niet in art. 25 is gecodifi
ceerd, wordt ze ermee vereenzelvigd, zodat men zein de tekst van art. 
25 gaat lezen, en daar allerlei gevolgen uit gaat afleiden, zoals b.v. dat 
deze protestplicht enkel bij koop-verkoop zou bestaan en niet bij 
andere overeenkomsten. Ook in andere opzichten wordt de vraag 

(101) MoNATERI, P.G., La sineddoche, Milano 1984; -, ,Regles et techniques de la definition 
en France et en Allemagne", R.l.D.C., 1984,77 v. 
(102) Zie b.v. DAWSON, J.P., The oracles of the law, m.b. p. 408. Het voorbeeld betreft een 
te algemene formulering van de geldigheid van vermomde schenkingen. Het voorbeeld 
wordt in deze bijdrage niet overgenomen omdat de Belgische cassatieformule betreffende 
vermomde schenkingen minder algemeen is, en met name duidelijk de exceptie van bedrog 
vermeldt. 
(103) ,Bewijs- en verbintenisrechtelijke beschouwingen omtrent het stilzitten van de aan
gesprokene bij een factuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging", T.B.H., 1991, 
463. 
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wanneer er aanvaarding is en die naar de gevolgen van de aanvaarding 
bijna stelselmatig verward. 
Een ongerechtvaardigde begripsverenging vindt men in de leer over 
de factuur dat, aangezien de factuur strekt tot bewijs van een eerdere 
overeenkomst, de verzending en aanvaarding van een factuur zelf 
geen overeenkomst (met name een bevestigende overeenkomst) zou 
kunnen zijn. Alsof het feit dat iets betrekking heeft op een andere 
overeenkomst, ipso facto zou uitsluiten dat het zelf om een overeen
komst zou gaan. 

43. ANDERE VOORBEELDEN - VERZUIM - Een soortgelijke begrips
vereniging vinden we in nog een arrest betreffende de risicoleer, 
namelijk dat van 24-9-1981(104). Volgens dit arrest volstaat de onge
rechtvaardigde verbreking door een bouwheer of opdrachtgever niet 
om te stellen dat hij in verzuim is het werk (goed) te keuren, wat in 
casu vereist was voor de overgang van het (tegenprestatie)risico 
betreffende de gebruikte materialen en gepresteerde uren. Deze uit
spraak is o.i. ten zeerste betwistbaar. Zij berust op een verwarring 
tussen ,in verzuim zijn" en ,in verzuim gesteld zijn": art. 1788 BW 
waarop een beroep werd gedaan eist immers dat de opdrachtgever ,in 
verzuim ·is''-, niet- dat- hij · ,in -verzuim -Egebreke}--gesteld-is'' · -(d+· 
aangemaand is), wat maar een van de wijzen is waarop hij in ver
zuim komt. lngebrekestelling of aanmaning is immers overbodig 
indien de schuldenaar zelf heeft medegedeeld dat hij niet zal nako
men(105). 

44. ANDERE VOORBEELDEN - KW ADE TROUW BEROEPSVERKOPER - De 
metonymie die bestaat uit het inlezen van regels of vermoedens die te 
maken hebben met de toepassingsvoorwaarden van een regel in de 
regel zelf, zoals in het besproken geval van art. 25lid 2 W.v.k., is ook 
geen alleenstaand geval. Een ander voorbeeld daarvan is het zgn. 
,vermoeden van kwade trouw" van de beroepsverkoper. In feite gaat 
het om een strenge onderzoeksplicht door de traditie opgelegd aan de 
verkoper, en voor de nakoming waarvan hij de bewijslast draagt. 
Heeft de verkoper onvoldoende onderzoek verricht, dan kende hij 
het gebrek weliswaar niet, maar behoorde hij het te kennen. Voor de 
aansprakelijkheid wordt hij gelijkgesteld met de verkoper te kwader 

(104) Cass. 24-9-1981, Nv brouwerij Artois t. curatoren Van Rolleghem en Fontigny - faill. 
nv gebr. Vanderborght -, Arr. 65, JT 1982, 57, verbreking van Hof Brusse131-1-1980. 
(105) Cass. 17-1-1992, T.B.H., 1993, 239 met noot STORME, M.E., ,Het verzuim door eigen 
verk1aring van de schu1denaar en de betekenis daarvan in aannemingsovereenkomsten". 
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trouw. Doch door de verwoording van deze gelijkstelling als een 
,vermoeden van kwade trouw" in plaats van een gelijkstelling qua 
aansprakelijkheid, wordt daaruit ook afgeleid dat er geen vrijtekening 
mogelijk is voor een tekortkoming aan de onderzoeksplicht, dit hoe
wei over het algemeen grove schuld juist niet wordt gelijkgesteld met 
opzet(106). Deze onsamenhangendheid is een gevolg van het gebruik 
van het begrip ,vermoeden van kwade trouw" in plaats van ,tekort
koming aan onderzoeksplicht" (wat het eigenlijk is). P.A. FORIERS 

die deze ,verschuiving" ook heeft beschreven, meent dat deze rede
nering, die volgens hem fout is, enkel door de bodemrechtspraak 
wordt gemaakt, en niet door het Hof van Cassatie(107). Anders dan 
FORIERS meen ik evenwel dat het Hof van Cassatie zelf deze meto
nymie ook heeft toegepast, met name in het arrest Bernard-Lentini 
van 21-4-1988(108), waar het oordeelde dat de maneuvers (terug
draaien kilometerteller bij een tweedehandswagen) werden afgeleid 
en konden worden afgeleid uit het feit dat de verkoper het gebrek 
verborgen heeft gehouden hoewel hij het had moeten ontdekken. 
FORIERS bekritiseert wei geheel terecht de onsamenhangendheid in 
ons recht die voortvloeit uit het voortleven, door middel van allerlei 
verschuivingen, van een specifieke traditionele regel in de koop-ver
koop, naast de algemene regels van het verbintenissenrecht. Of daar
om de algemene regel van het verbintenissenrecht (mogelijkheid van 
vrijtekening), die ook een traditionele regels, het noodzakelijk moet 
halen op de traditionele regel inzake koop-verkoop, is een andere 
vraag, waarover men mogelijks met FORIERS van mening kan ver
schillen. 

45. RET GEBRUIK VAN VERMOEDENS - Uit sommige van deze voor
beelden blijkt nog een stijlkenmerk van de wijze waarop de traditie 
zich ontwikkelt, namelijk het gebruik van (bindende) vermoedens. Dit 
is op zichzelf helemaal niet merkwaardig- het ,wettelijk" vermoe
den (iuris tantum)is een vaak voorkomende overgangsvorm tussen 
een zuiver feitelijke beoordeling en een rechtsregel - doch het 
merkwaardige is dat men de regels die oorspronkelijk op grond van 
een vermoeden zijn ontstaan, dat in de loop der jaren onweerlegbaar is 
geworden, vermoedens blijft noemen. Zo spreekt men nog steeds van 

(106) Cass. 25-4-1958, Pas., I, 944 en cass. 25-9-1959, Pas., I, 113. 
(107) FoRIERS, P.A., ,La garantie du vendeur professionnel et la Cour de cassation de 
Belgique. Quelques observations et reflexions", Les obligations en droitfranr;:ais et en droit 
belge. Convergences et divergences, Bruylant Brussel I Dalloz Paris 1974, (247) 256 v. 
(108) Zie verder ook, zonder uitgesproken mening, JASSOGNE, C., ,Observations sur le dol du 
professionnel", noot onder cass. 21-4-1988, T.B.H., 1991, (203) 20. 
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Abb. J Mitschleppen funktionslos gewordener Formmerkmale in der 
Entwicklung der Technik. Die Form der Pferdekutsche wird als vestigia
les Merkmal beibehalten. Selbst an den amerikanischen Durchgangswa
gen, die keine seitlichen Tiiren mehr haben, bleibt die Anordnung der 
Kutschenfenster erhalten. Wie die ]ahreszahlen beweisen, erhiilt sich die 
hochst unzweckmiiflige Anordnung der Abteile mit seitlichen Tiiren in 
Europa bis zur ]ahrhundertwende, wiihrend in Amerika schon fast ;o 
Jahre friiher Durchgangswagen gebaut wurden. 

Abb. 4 Entwicklung eines Rangabzeichens aus einem funktionellen 
Bestandteil der Panzerung. 
a-b) Riistung aus der Zeit um IJOO mit •Halsberge• von vorne und 
hint en. 
c) Kurbrandenburgischer Offizier um 1690 mit groflem Ringkragen, 
dem noch deutlich die Entstehung aus der Halsberge anzusehen ist. 
d) Brandenburgischer /nfanterieoffizier um qro mit dem bereits klein 
gewordenen Ringkragen als Standesabzeichen. 
e) Osceola, ein Seminolenhiiuptling, mit dekorativ dreifachem Imponier
Ringkragen. 
Noch im letzten Weltkrieg war ein Rest des Ringkragens Abzeichen der 
tl:eutschen Feldpolizei. 
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foutvermoedens bij de kwalitatieve aansprakelijkheden voor zaken en 
personen. Zo blijft men van een vermoeden van stilzwijgende aan
vaarding spreken wanneer het sedert lang om een rechtsregel gaat dat 
men in bepaalde omstandigheden verplicht is onverwijld te proteste
ren. 
Zoals vele andere rechtsfiguren is de term vermoeden hier enkel nog 
een fossiel overblijfsel, dat zijn functie heeft verloren. Dit verschijnsel 
is niet enig voor het recht, en vinden we zowel in de biologie (de 
staartbeenderen van de walvis) als in andere menselijke cultuuruit
ingen. Mooie voorbeelden daarvan - hiernaast afgedrukt - vinden 
we b.v. inK. LoRENz' Die Riickseite des Spiegels(109). 

46. HET GEVAAR BIJ TE RUIME FORMULES - B.V. DE LASTGEVING VAN GE
MEENSCHAPPELIJK BELANG - Het gevaar van de genoemde wijzen 
waarop de traditie zich ontwikkelt en waarop de rechtspraak rechts
regels formuleert - namelijk metonyrnieen en synecdochen - ligt 
vooral daarin, dat de aldus verwoorde rechtsregels vaak te ruim zijn. 
Te ruim verwoorde rechtsregels zijn m.i. een gevaar omwille van de 
onvermijdelijke ,bijziendheid" van de rechter: 

,La myopie est ['ineluctable infirmite de toute creationjurisprudentielle. Quelle 
qui soit l'objectivite dujuge, !'elaboration d'une solution est liee a unjugement 
de valeur tire de la connaissance directe, et placee au premier plan, des faits de la 
cause"(llO). 

Maar al te vaak wordt inderdaad een rechtsregel te ruim verwoord, en 
voelt men zich nadien verplicht deze krachtens die bewoordingen ook 
te gaan toepassen op gevallen waarvoor die verwoording niet was 
bedoeld( 111). 
Een voorbeeld moge dit illustreren. 
In het intussen welbekende arrest-Dupuis(ll2) besliste het Hof van 
Cassatie dat, anders dan bij een lastgeving in het uitsluitend belang 
van de lastgever aangegaan, de lastgeving aangegaan in het belang 
van beide partijen in beginsel onherroepelijk is (behoudens weder
zijdse instemming, wettige reden of op grond. van de bijzondere 

(109) LORENZ, K., Die Ruckseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen 
Erkennens, Dtn. Miinchen, 1977, meer bepaa1d p. 192 en 193. 

(11 0) BouLANGER, J., ,Notations sur le pouvoir createur de la jurisprudence civile", RTDCiv., 
1961, 427. 

(111) Zie reeds de kritiek van RIPERT, G., noot onder cass. fr. 15-6-1948 (waarbij de ouders 
van de minderjarige beschouwd werden als bewakers van het door de minderjarige gehanteerde 
voertuig), Dalloz 1948 J. (485) 486. 

(112) Cass. 28-6-1993, R.W., 1993-94, 1425, noot VAN OEVELEN, A., T. Not., 1994,225. 
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bedingen van de overeenkomst). De formule is gewoon letterlijk 
overgenomen uit een Frans cassatie-arrest. De indruk wordt daarbij 
gewekt dat er twee en slechts twee duidelijk onderscheiden toestanden 
zijn: lastgeving in het uitsluitend belang van de lastgever aangegaan 
en lastgeving aangegaan in het belang van beide partijen. In een 
eerdere bijdrage(l13) heb ik proberen aan te tonen dat de bijzon
dere omstandigheden van het geval (een zekere ,bijziendheid" dus) 
- namelijk dat de partijen die belang hadden bij een gezamenlijk 
optreden, een van hen (en niet, zoals ook mogelijk was geweest, een 
derde) als lasthebber aanstelden -, het Hof en de annotatoren op een 
dwaalspoor hebben gezet, waardoor het toepassingsgebied van de 
regel der onherroepelijkheid onzuiver en in te algemene bewoordin
gen is verwoord. Naast dit geval zijn er namelijk nog vele andere 
mogelijkheden, zoals 1 o gevallen waarin een buitenstaander een vol
macht krijgt in het gemeenschappelijk belang van meerdere partijen, 
en 2° gevallen waarin iemand volmacht krijgt in het belang van de 
lasthebber zelf of van een derde, zonder dat het om een gemeenschap
pelijk belang met de lastgever gaat. De juiste draagwijdte van de regel 
van de onherroepelijkheid van de ,lastgeving van gemeenschappelijk 
belang" kan m.i. dan ook niet worden gevonden aan de hand van deze 
onzuivere tegenstelling, maar vereist dat men de vraag stelt wie 
jegens wie tot onherroepelijkheid is gehouden en op grond daarvan 
een aantal gevalgroepen klasseert. Door de ,bijziendheid" ten aan
zien van het bijzondere geval werd deze vraag evenwel niet gesteld. 
De beslissing bevat opnieuw een synecdoche, namelijk een veel te 
algemene formule, waarbij een voorwaarde is weggelaten. 
Nu is deze bijziendheid m.i. wel geen argument tegen rechterlijke 
rechtsvorming in het algemeen, zoals KRUITHOF nochtans stelde( 114). 
De hedendaagse wetgeving getuigt immers vaak van een nog veel 
grotere bijziendheid van de wetgever, die fragmentaire, door lobbying 
doorgedrukte wetgeving aflevert. Wetgeving is natuurlijk ook tot 
beters in staat, doch rechtsvorming door de rechtspraak kan de nade
len van deze bijziendheid evenzeer grotendeels vermijden door veel
eer met Fallnormen te werken, regels voor vrij nauw omschreven 
gevallen, die niet te ruim verwoord worden, maar wei naar analogie 
kunnen worden gebruikt. Dit vergt natuurlijk een redeneerstijl waarbij 

(113) Mijn bijdrage ,Roever reikt de rege1 van de onherroepelijkheid van een lastgeving van 
gemeenschappelijk belang, in het bijzonder bij enkele toepassingen in de notariele praktijk", T. 
Not., 1995. 
(114) KRUITHOF, R., in Hulde aan prof dr. R. Kruithof, (27). 
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men zich niet aan woorden en definities laat vangen, zoals bij ons 
maar al te vaak gebeurt. Het vergt ook een cassatiestijl waarin de 
feiten van het geval zelf nog enige rol spelen - zij het vanzelf
sprekend enkel de feiten zoals ze in de eerdere instanties zijn komen 
vast te staan. Dat dit mogelijk is, blijkt maar al te goed uit de stijl die 
de Hoge Raad hanteert. In ons recht zijn er maar al te veel cassatie
arresten waarin de feiten in het geheel niet te achterhalen zijn, en het 
verbaast mij telkens opnieuw annotaties van arresten te lezen door 
collega' s die zonder twijfel geen stukken hebben ingezien waaruit 
deze feiten blijken. 
Het common law heeft de gevaren van deze bijna onvermijdelijke 
bijziendheid beter ingeschat, precies doordat de ratio decidendi van 
een precedent (d.i. een rechtsregel uit de common law traditie) niet 
reeds in dat precedent zelf wordt verwoord, maar er eerst achteraf uit 
wordt gedistilleerd, en doordat de feiten uitvoerig aan bod komen in 
de arresten van de hogere rechtscolleges. 

47. DE BOOM VAN PORPHYRIUS EN DE VALSE LOGICA DER RECHTSBE
GRIPPEN - Misschien wil men tegen het bovenstaande opwerpen 
dat het gebruik van een en dezelfde regel in verschillende contexten 
( dus het gebruik van algemeen verwoorde en niet contextgebonden 
regels in plaats van Fallnormen of contextgebonden regels) toch als 
een rationalisering van het recht kan worden beschouwd en als 
dusdanig positief gewaardeerd. Begrippen als rechtshandeling zijn 
immers niets anders dan het voortbrengsel van een steeds verder
gaande veralgemening van begrippen en regels. Door dergelijke ver
algemeningen zouden de rechtsbegrippen een logische structuur krij
gen, waarmee zij kunnen worden gerangschikt zoals een boom van 
Porphyrius. 
Men vergeet evenwel dat het ordenen van concrete rechtsregels in 
algemene categorieen steeds veronderstelt dat er van het concrete een 
heleboel aspecten worden weggelaten. Concrete begrippen en normen 
kunnen dan ook op de meest uiteenlopende wijzen logisch worden 
geordend, en deze ordening is vanzelfsprekend niet waardevrij. Wat 
voor de jurist uit een land in een bepaalde tijd een volstrekt logische 
opbouw is, is voor een jurist uit een ander land of een andere tijd 
volstrekt willekeurig. Een mooi voorbeeld daarvan is de taxonomie 
(indeling) van de diersoorten in een Chinese encyclopedie, geciteerd 
door BORGES(115): 

(115) Aangehaald uit het voorwoord van FoucAULT, M., Les mots et les choses, 1966. 
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,Les animaux se divisent en: a) appartenant a l'Empereur, b) embau
mes, c) apprivoises, d) cochons de lait, e) sir(mes, f) fabuleux, g) 
chiens en liberte, h) inclus dans la presente classification, i) qui 
s'agitent comme des fous, j) innombrables, k) dessines avec un 
pinceau tres fin en pails de chameau, l) et caetera, m) qui viennent 
de casser la cruche, n) qui de loin semblent des mouches" 
De taxonornie van vele rechtsbegrippen is voor een buitenstaan
der gewis even absurd als deze indeling voor ons. Men moet maar 
een lijst maken van de formules die door het Hof van Cassatie in de 
loop der jaren als ,algemeen rechtsbeginsel" zijn aanvaard om dit in 
te zien. Deze lijst is m.i. heel belangrijk voor een begrip van de 
rechtsbron ,traditie" en de ontwikkeling ervan, omdat algemene 
rechtsbeginselen in de praktijk een van de belangrijkste, zoniet de 
belangrijkste uitdrukkingswijze zijn van de traditie. In die lijst nu 
bevinden zich regels met een zeer uiteenlopende graad van algemeen
heid, die elkaar regelmatig overlappen, soms met elkaar in strijd zijn, 
en ontelbare leemten Iaten ( aangezien het Hof weigert iets als een 
algemeen rechtsbeginsel te aanvaarden indien het in een wetsbepaling 
is opgenomen). Zo is in het privaatrecht het verbod van rechtsrnis
bruik in de taxonomie van het Hof van Cassatie een algemeen rechts
beginsel, op dezelfde wijze als de verplichting tot- voorafgaande 
ingebrekestelling, het verbod van dwanguitoefening tegen de persoon 
of het recht van verdediging op dezelfde wijze als de hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor opzettelijk gepleegde samenlopende fouten bij 
de niet-nakorning van verbintenissen voortvloeiende uit verschillende 
overeenkomsten gesloten met dezelfde wederpartij(ll6). Het ant
woord op de vraag wat een algemeen rechtsbeginsel is en wat niet, 
heeft in ons land duidelijk niets te maken met de algemeenheid van de 
inhoud van een regel of beginsel, maar enkel met de vraag of het Hof 
van Cassatie verkiest een bepaalde regel al dan niet aan een wets
bepaling vast te knopen, wat dan weer grotendeels afhangt van de 
toevallige graad van algemeenheid in de verwoording van wetsbe
palingen. 
Ook buiten de sfeer van de algemene rechtsbeginselen om ontmoeten 
we voortdurend gedeeltelijk overlappende rechtsfiguren. Aileen al het 
bestaan van het probleem van de ,samenloop" van rechten of vor
deringen bewijst dit. Heel vaak kan eenzelfde geval aangepakt worden 

(116) Zie voor verdere verwijzingen en voorbeelden CLAEYS BouuAERT, Ph., ,Algemene 
beginselen van het recht. Vijftien jaar rechtspraak van het Hof van Cassatie", R. W., 1986-87, 
913 en 977; meerdere bijdragen in M. van Hoecke (red.), Algemene rechtsbeginselen, Kluwer 
Antwerpen 1991, o.a. VAN OEVELEN, A., ,Algemene rechtsbeginselen in het verbintenissen- en 
contractenrecht" en SoETAERT, R., ,Algemene rechtsbeginselen in cassatie". 
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met verschillende rechtsfiguren, die al dan niet tot eenzelfde resultaat 
leiden. Het zou me niet verbazen dat de Chinezen tegen onze taxono
mie van rechtsregels aankijken zoals wij tegen hun taxonomie der 
dieren. 
Wil men de ontwikkeling van de rechtspraak - en dus van het recht 
- in ons rechtsstelsel begrijpen, dan kan men niet voorbijgaan aan 
een nader onderzoek van dit soort zaken. 

48. TAXONOMIE VAN DE OVEREENKOMSTEN - lk zou het voorgaande 
kort willen . illustreren aan de hand van de indeling der overeen
komsten in ons recht. De traditionele indelirtgen zoals wij die nu 
gebruiken - en men moet maar gelijk welk handboek of gelijk welke 
syllabus verbintenissemecht openslaan - zijn gegroeid uit bepaalde 
contexten, die vergeten zijn, en daardoor worden aan die indeling 
vaak gevolgen toegekend die vanuit een begrip van de oorsprong van 
die indeling nonsens zijn. Nemen we bijvoorbeeld de zogenaamde 
,zakelijke overeenkomsten" (overigens iets heel anders dan zaken
rechtelijke overeenkomsten): schenking (handgift), inpandgeving, le
ning, bewaargeving(l17). De redenen waarom deze overeenkomsten 
in deze categorie terechtkwamen zijn uiteenlopend: bij lening en 
bewaargeving was de reden dat een belofte om uit te lenen of in 
bewaring te geven niet als rechtens afdwingbaar werd erkend, terwijl 
omgekeerd de verbintenis van de ontlener of bewaarnemer om de zaak 
terug te geven uiteraard maar kan ontstaan indien hij deze eerst heeft 
ontvangen; bij schenking is het eveneens omdat de belofte tot geven 
om niet niet als rechtens afdwingbaar wordt erkend, maar er bij 
vrijwillige en daadwerkelijke afgifte geen terugvorderingsrecht meer 
wordt toegekend; bij inpandgeving heeft het niets te maken met de 
afdwingbaarheid van een verbintenis (pandbelofte is immers afdwing
baar), maar met de geldigheid, of juister nog de tegenwerpelijkheid 
aan derden (dit blijkt nog zeer duidelijk uit de tekst van art. 2076 
B.W.) van het zakelijk zekerheidsrecht(l18). Bij de drie eerste heeft 
het dus te maken met de ,oorzaak" van de verbintenis, niet in de 
betekenis die daaraan vandaag meestal wordt gegeven (de ,determi
nerende reden" betreft immers niet de oorzaak van de verbintenis, 
maar die van de rechtshandeling), maar in de betekenis die nog 
doorklinkt in de code civil, nl. als reden waarom een aangegane 

(117) V gl. in dit verband de bijdrage van GORLA, G., ,Il dogma del <<consenso>> o <<accordo>> e 
la formazione del contratto di mandata gratuito nel diritto continentale", in Studi in onore di 
Filippo Vassalli, UTET Turijn 1960, II, 921, herdrukt in Diritto comparato e diritto comune 
europeo, Giuffre Milaan 1981, 211 v. 
(118) Zie verder STRANART, A.-M.: ,Le gage, contrat reel: une fiction?", J.T., 1976, 237 v. 
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verbintenis rechtens afdwingbaar zou zijn. Dit betekent ook dat de 
reden voor de classificatie ,zakelijke overeenkomst" niet bestaat bij 
lening op interest, vermits dergelijke overeenkomst niet om niet, maar 
onder bezwarende titel is (en dus terecht als huur van geld kan worden 
geclasseerd). Het betekent vervolgens dat, nu een kosteloze lenings
belofte en een kosteloze bewaargevingsbelofte wel afdwingbaar zijn 
in ons recht, de kwalificatie voor die twee overeenkomsten geen 
enkele zin meer heeft en dat het volkomen achterhaald is een onder
scheid te maken tussen de ,kredietopening" (leningsbelofte) als een 
eerste overeenkomst en de ,lening" zelf als een tweede overeen
komst, of tussen de ,pandbelofte" en de ,pandovereenkomst" als 
twee soorten overeenkomsten! Nochtans wordt dergelijk onderscheid 
doorgaans gelijkgesteld met dat tussen een verkoopbelofte en een 
verkoop, hoewel het om iets heel anders gaat. De inpandgeving en de 
,lening" in de zin van overhandiging van de zaak zijn namelijk geen 
handelingen waarmee verbintenissen worden aangegaan, maar waar
mee enkel een eerder aangegane verbintenis wordt uitgevoerd (mate
ride handelingen dus); een koop-verkoop na verkoopbelofte daaren
tegen behelst het aangaan van verbintenissen. Dergelijke misverstan
den hebben allerlei praktische gevolgen, die door de meeste schrijvers 
als -onwenselijk worden beschouwd, maar die men niet durft terzijde 
stellen omdat men zich aan - de verkeerde interpretatie van - het 
begrip zakelijke overeenkomst gebonden acht. Het leidt ook tot on
zinnige formuleringen zoals die van het nieuwe art. 2075 B.W., dat 
bepaalt dat ,de schuldeiser het bezit van de in pand gegeven schuld
vordering verkrijgt door het sluiten van de pandovereenkomst" in 
plaats van te bepalen dat voor (de tegenwerpelijkheid van) het pand
recht op schuldvorderingen geen buitenbezitstelling (meer) wordt 
vereist. De wetgever was hier opnieuw de gevangene van de traditie, 
en het gaat hier om een van de talloze voorbeelden van ,Failures of 
the Legal Imagination"(ll9). 

49. DE PSEUDO-NATURALISTISCHE LEER VAN HET VOORWERP VAN DE 
OVEREENKOMST EN ZIJN CADUCITE - Het vorige voorbeeld hangt ook 
samen met het feit dat er in onze traditie niet wordt gedacht in termen 
van ,rechtsverhouding" maar in termen van rechtsfiguren, van rechte
lijke ,dingen" die een eigen leven gaan leiden. Dit pseudo-natura
lisme leidt nog tot andere merkwaardige denkwijzen met belangrijke 
praktische gevolgen. In het overeenkomstenrecht kan men dit illu-

(119) De titel van nog een schitterend boek van WATSON, A., Scottisch Academic Press, 
Edinburgh 1988. 
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streren met de lotgevallen van het ,voorwerp" van de overeenkomst. 
Voor een jurist die is opgegroeid in de traditie van de code civillijkt 
niets vanzelfsprekender dan dat een overeenkomst een ,voorwerp" 
moet hebben. N ochtans bestaat de leer van het voorwerp van een 
overeenkomst niet in andere rechtsstelsels (dan die van de code civil 
afgeleid), en gaat het om een pseudo-naturalistische misgroeiing van 
de traditie. De leer van het voorwerp is wellicht de grootste hutsepot 
van de code civil, waarin de meest uiteenlopende problemen, zonder 
enig onderling verband, op een hoop werden gegooid. Dit werd 
overtuigend aangetoond door GORLA(120). Nochtans gaan juristen 
achteraf proberen om daar een logica in te leggen die er niet is, en 
proberen ze alles tot een begrip ,voorwerp" te herleiden. Men gaat 
zelfs nieuwe toepassingen afleiden uit dat aldus geconstrueerde be
grip, zoals de leer dat door het wegvallen van het ,voorwerp" van de 
overeenkomst de overeenkomst ,caduque" zou worden en de ver
bintenissen aldus zouden vervallen (terwijl voorwerp en oorzaak 
slechts voorwaarden zijn voor de totstandkoming van verbintenissen 
en niet voor hun voortbestaan). Deze leer van de caducite is ongeveer 
de meest kaduke leer van ons verbintenissenrecht. Het voorwerp van 
een overeenkomst bestaat immers niet in een ding, maar in de tot
standkoming (of wijziging of beeindiging) van een of meer verbinte
nissen; het voorwerp van de verbintenissen is een prestatie, en die 
prestatie kan op een bepaalde zaak betrekking hebben. Maar als 
algemene regel stellen dat de overeenkomst vervalt omdat die zaak 
zou tenietgaan vloeit daaruit helemaal niet voort, en is overigens in 
strijd met de grondregels van ons verbintenissenrecht. Het Franse Hof 
van Cassatie en- hoe kan het ook anders als het in Parijs regent- de 
Franstalige rechtsleer in ons land(121) gaan daarin duidelijk nog 
verder dan ons Hof van cassatie, zoals moge blijken uit de rechtspraak 
inzake financieringshuur . 
Volgens het Franse Cour de cassation ( arresten van 23-11-1990) volgt 
uit de ontbinding van de koopovereenkomst (van het geleaste goed) 
noodzakelijk het wegvallen van de leasingovereenkomst. Dit is ge
grond op de redenering dat door het wegvallen van het voorwerp van 

(120) GoRLA, G., ,La teoria del oggetto del contratto nel diritto continentale", Jus 1953, 289 = 
,The theory of the object of the contract", 28. Tulane Law Review 1954, 442. 
(121) B.v. FoRIERS, P.A., ,Observations sur la caducite des contrats par suite de la disparition 
de leur objet ou de leur cause", R.C.J.B., 1987, 74; alsook voor de verder te bespreken 
toepassing DELANGE, M., ,Le sort des obligations de l'utilisateur en cas de disparition de la 
chose donnee en leasing. Une application de la theorie de la caducite en matiere de contrats 
synallagmatiques", J. T., 1994, 119 v. 
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de overeenkomst, de uitvoering onmogelijk zou zijn geworden, even
wei zonder nate gaan wat de precieze inhoud van de verbintenis is. De 
leer van het voorwerp wordt daarbij gebruikt om de normale regels 
van aansprakelijkheid uit overeenkomst in geval van onmogelijkheid 
van uitvoering terzijde te stellen, en meer bepaald het risico van de 
operatie van de financieringshuurder te verschuiven naar de financie
ringsverhuurder. Het Belgische Hof van Cassatie(122) daarentegen 
heeft beslist dat de verbintenis van de financieringsverhuurder beperkt 
kan blijven tot de zuiver materiele terbeschikkingstelling van het goed 
(dus een eenmalige prestatie), zodat de leer van het (wegvallen van 
het) voorwerp niet speelt, vermits deze verbintenis in geval van latere 
ontbinding van de koop-verkoop (meestal wegens verborgen gebre
ken) niet onmogelijk is geworden(l23), maar integendeel reeds is 
uitgevoerd. Wat het Franse Cour de cassation langs de voordeur heeft 
buitengegooid, wordt dan wei 1angs het achterraam terug binnenge
laten, namelijk in het arrest van 12 oktober 1993, waarin beslist werd 
dat de financieringsverhuurder wei bedingen kan inlassen om de 
gevolgen van het wegvallen van de leasingovereenkomst toch af te 
wentelen op de huurder. Dit is een van de vele voorbeelden waarin 
om zuiver traditioneel-dogmatische redenen het recht nodeloos in
gewikkeld wordt gemaakt,··en dit- ten koste van -partij-dieer-niet 
aan gedacht heeft om in zijn overeenkomsten allerlei noodmiddeltjes 
te bedingen. Het is ook een voorbeeld van ,legal scaffolding"(124), 
van stellingenbouw waarbij men de zwakheid van een bepaalde 
constructie probeert te verhelpen met allerlei tweederangshulpmid
deltjes, om toch maar de hoofdconstructie niet in vraag te moeten 
stellen. 
Het voorgaande illustreert ook de overlevingsdrang van begrippen die 
hun functie verloren hebben, doordat men er abso1uut nieuwe toe
passingen wil voor gaan zoeken, waarvoor het begrip overbodig is en 
waarbij het de zaken vaak slechts in de war stuurt. 

50. BESLUITEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE TRADITIE - Deze bij
drage vormt slechts een essay. Gefundeerde besluiten over de wijze 
waarop het recht zich bij ons doorheen de rechtspraak ontwikkelt 
vergt zeker diepgaander onderzoek. Het was slechts mijn bedoeling 
een aantal onderbelichte opzichten te beschrijven, en zo toch iets meer 

(122) Cass. 17-6-1993, J.T., 1993, 732, Recente cassatie 1993, 179, T.B.H.,1994, 147. 
(123) Zie voor dit toepassingsvereiste Cass. 5-5-1949, Arr. Cass., p. (303) 304. 
(124) Term van WATSON, A., Society and legal change, 87 v. 
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aan te brengen dan de gemeenplaats dat ons recht zich ook doorheen 
de rechtspraak (en niet enkel door middel van wetgeving) ontwikkelt. 
Over de wijze waarop dit in feite en wat de inhoud betreft gebeurt is 
er bitter weinig onderzoek gebeurd (des te meer normatieve bijdragen 
dan wei bijdragen over juridische logica of de logica van de rechter . 
e.d.m.). Ook wordt de aandacht bijna altijd gericht op water verandert 
in het recht, en waarom het verandert, maar zelden op de ontstellende 
hoeveelheid dingen die niet veranderen en op de redenen voor deze 
inertie. Zeker worden rechtsregels ook aangepast aan de - overige 
deelstelsels van de- maatschappij, maar in zeer grote mate worden 
ze ook niet aangepast aan veranderde maatschappelijke omstandig
heden, ook al is men zich bewust van de onaangepastheid van het 
recht. Dit heeft voor een groot deel te maken met binnenrechtelijke 
factoren. Dit geldt vooral voor de verandering of niet-verandering van 
het recht door middel van rechtspraak en de wijze waarop dit ge
schiedt. Ik beweer dan ook geenszins dat het recht in het geheel niet 
wordt aangepast aan maatschappelijke noden, noch dat dit door de 
rechtspraak in het geheel niet gebeurt. Maar de wijze waarop dit 
gebeurt en de grenzen waarbinnen dit gebeurt verschillen van de 
opvattingen die daarover doorgaans worden verkondigd. De rechts
uitleg door de rechter kan m.i. niet begrepen worden aan de hand van 
het beeld, dat VAN GERVEN ooit gebruikt heeft, van de elastiek, 
waarbij rechtsregels een vaste betekeniskern hebben, met daar rond 
een min of meer elastisch veld waarbinnen de rechter zich kan be
wegen. Niet aileen beweegt de hoogste rechter zich in feite in een 
veel kleiner veld dan datgene waarbinnen hij zich theoretisch zou 
kunnen of mogen bewegen, maar ook worden die bewegingen zelden 
bepaald door een ,oorspronkelijke" betekenis van een bepaald begrip. 
Het gewicht van de traditie verhindert vaak rationele bewegingen, 
maar het begrippelijk karakter ervan leidt even vaak tot bijna on
controleerbare verschuivingen, die in ons recht evenwel zoals ge
zegd zelden op de analogie van de probleemstelling (,metafoor"), 
maar des te meer op de nabijheid van de formulering (,metonymie") 
berusten. 

51. EENUITZONDERING: DECASSATIETECHNIEKZELF- Er is een domein 
waarin de wijze van redeneren en rechtsvorming door het Hof van 
Cassatie m.i. redelijk sterk afwijkt van diegene die hierboven werd 
beschreven. Het betreft delen van het procesrecht en meer bepaald de 
regels die gelden in de cassatieprocedure zelf. Op dat gebied treedt het 
Hof van Cassatie openlijk rechtsvormend op,en worden de regels veel 
meer bepaald door de problemen die zich in de praktijk stellen dan 

1029 



door de begrippelijke traditie(125). Men mag niet vergeten dat het 
Hof van Cas sa tie op dit gebied mede in feite oordeelt. Rechtsvorming 
door rechters die over de grond van de zaak moeten beslissen, ge
schiedt nu eenmaal geheel anders dan rechtsvorming door rechters die 
enkel ,rechtsvragen" moeten beoordelen. Om die reden ligt de kloof 
in de wijze van redeneren van de hoogste rechtscolleges veel minder 
tussen continentaal recht en common law, dan wei tussen rechtsstel
sels waarin de hoogste rechter het geval zelf beoordeelt en rechts
stelsels waarin dat niet het geval is (die m.a.w. een cassatiestelsel 
kennen). 

DEEL II: W ANDELING V ANUIT HET AAN ART. 6 VASTGEKNOOPTE VERBOD 

OM FEITELIJK GEACHTE VRAGEN AAN DE HAND VAN EEN ALGEMENE EN ALS 

REGEL GELDENDE MOTIVERING OP TE LOSSEN 

A. Draagwijdte van het verbod 

52. AANDUIDING EN AFLIJNING VAN HET VERBOD - De wijze waarop 
het recht zich doorheen de rechtspraak al dan niet ontwikkelt hangt 
ook samen· met-het-onderscheid tussen·rechtsvragen en feitelijke 
vragen, wat mij bij- een tweede, minder bestudeerde, toepassing van 
art. 6 Ger.W. brengt. In de eerste toepassing ging het er- behalve om 
de historische betekenis van art. 6 dat de rechter niet bij wijze van 
algemeen geldende regel uitspraak mag doen - om, dat de rechter 
zijn beslissing op een bepaald punt niet uitsluitend op eerdere recht
spraak mag gronden, dit wil zeggen om de bron die hij voor een regel 
opgeeft (waarmee hij de gelding ervan rechtvaardigt). Hier gaat het er 
veeleer om dat hij zijn beslissing niet mag gronden op regels die door 
de hoogste rechter niet als ,rechts"regels worden erkend, omdat zij 
niet als dusdanig, in hun algemeenheid, zouden gelden, dus om de 
inhoud van de regel en de mate waarin deze kan worden afgeleid uit 
de ,bestaande" wettelijke of traditionele regels. 
Zo wordt een beslissing verbroken wanneer daarin een vraag die 
volgens het Hof van Cassatie ,in feite" moet worden gewaardeerd 
- omdat er geen algemeen geldende regel, dit is een rechtsregel, voor 
zou gelden -, toch wordt beslist door de formulering van een rechts
regel, d.i. een regel die als algemeen geldend wordt voorgesteld. 

(125) Enkele boeiende aspecten hiervan komen aan bod bij MEEUS, A., ,L'interpretation de !a 
decision attaquee dans !a procedure en cassation", Hommage a Jacques Heenen, Bruylant 
Brussel 1994, 295 v. 
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Ook hier is het zo dat een verbreking op grond van art. 6 slechts vrij 
,marginale" gevallen treft, de gevallen waarin de bestreden beslissing 
een beslissend motief vrij uitdrukkelijk als een rechtsregel voorstelt. 
In vele gevallen daarentegen zal het Hof van Cassatie oordelen dat het 
weliswaar niet om een rechtsregel gaat, maar de bestreden beslissing 
zo interpreteren dat zij geacht wordt toch een beslissing in feite en 
geen beslissing over het recht in te houden. Dan wordt gemeld dat de 
rechter met de gegeven motieven de wetsbepalingen, waarvan scherr
ding wordt aangevoerd in cassatie, heeft toegepast. 
W ordt er toch verbroken, dan geschiedt dit vaak niet op grond van art. 
6 Ger.W., maar wegens schending van een ,materii:He" rechtsregel. 
Dit is b.v. het geval wanneer de rechter- op een te ruime wijze
een regel verwoordt die als ,uitzondering" kan gelden op een andere 
regel. Stel b.v. dat de rechter in een contractueel geschil als regel zou 
formuleren dat bepaalde soorten feiten rechtsmisbruik inhouden, ter
wijl dit volgens het Hof van Cassatie niet als regel zo is, maar slechts 
indien de rechter in feite vaststelt dat aan de traditionele maatstaf voor 
rechtsmisbruik is voldaan, dan zal de beslissing veeleer verbroken 
worden op grond van een schending van art. 1134 B.W. (bindende 
kracht van de overeenkomst) dan van art. 6 Ger.W. 
Een ander voorbeeld moge dit ook illustreren. Een arrest van 4 juni 
1971(126) betrof een beslissing die een borg van zijn verplichtingen 
had ontslagen omdat de schuldeiser uitstel van betaling had verleend 
zonder de borg van de wanbetal1ng en het uitstel te verwittigen, ten 
gevolge waarvan de borg in casu een mogelijkheid tot schuldvergelij
king (door schulden jegens de hoofdschuldenaar rechtstreeks tegen 
subrogatie aan de schuldeiser te betalen) had verloren. Het Hof van 
Cassatie besliste dat: 

,het niet ter kennis brengen van de borg, door de schuldeiser, van de aan de 
hoofdschuldenaar toegestane termijnverlenging weliswaar in bepaalde gevallen 
een schnldige tekortkoming kan opleveren waardoor de borg de mogelijkheid 
wordt ontnomen om tijdig de afdoende bewarende maatregelen te treffen ten 
einde, zelf, elk nadeel te vermijden ( ... ). Dat echter nit bovengenoemde vast
stellingen van bet arrest ( ... ) niet voortvloeit dat ( ... ) een font door eiseres 
werd begaan ( ... )". 

Met andere woorden, de bodemrechter had de fout in feite moeten 
vaststellen, in plaats van als algemene regel te beschouwen dat het niet 
ter kennis brengen aan de borg, door de schuldeiser, van de aan de 
hoofdschuldenaar toegestane termijnverlenging een fout uitmaakt. 

(126) Cass. 4-6-1971, Arr. Cass., 993. 
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53. VERSCHIL TUSSEN BEOORDELING IN FEITE OF NAAR RECHT - ,Feite
lijk" betekent niet meer of niet minder dan een betwisting die niet 
volgens rechtsregels in de strikte zin des woords beoordeeld wordt, 
maar volgens ervaringsregels. Wij noemen deze waardering ,feite
lijk" omdat deze ervaringsregels slechts in geringe mate normatief 
zijn en hoofdzakelijk cognitief, terwijl rechtsregels slechts in geringe 
mate cognitief zijn en hoofdzakelijk normatief. En dit laatste onder
scheid heeft eenvoudig te maken met onze gedraging wanneer we 
ervaren dat een regel niet met de werkelijkheid overeenstemt. Dan 
zijn er immers twee mogelijkheden: ofwel houden we vast aan de 
regel tegen de feiten, en dan is hij normatief, ofwel passen we hem aan 
de feiten aan, en dan is hij cognitief(l27). Regels zijn dan ook 
rechtsregels indien zij in beginsel slechts via de formele bronnen 
van het recht kunnen worden gewijzigd. Het zijn ervaringsregels 
indien zij in beginsel worden aangepast aan de ervaring. Doch ook 
ervaringsregels zijn gedeeltelijk normatief, en gaan veeleer uit van de 
maatschappelijke waardering dan van een zuiver statistisch id quod 
plerumque fit. 
Een oordeel is dan ook zuiver feitelijk in zoverre alle omstandigheden 
van het geval - d.w.z. alle door partijen opgeworpen omstandig
heden - moeten gewaardeerd worden voor de beoordeling van het 
geval, ook die omstandigheden die nog niet tot voorwaarde van een 
regel gepromoveerd werden; het is zuiver juridisch indien uitsluitend 
reeds in rechtsregels aangegeven feitelijke omstandigheden voor de 
waardering van het geval mogen meespelen. Hoe vager een norm, hoe 
meer ruimte daardoor wordt gelaten voor een beoordeling in feite, hoe 
preciezer een norm, hoe kleiner die beoordelingsruimte. 

Als men dit inziet, kan men dan ook begrijpen dat het onderscheid 
tussen rechtsvraag en feitelijke vraag geen zwart-wit onderscheid is en 
dat er dus ook graden van toetsing kunnen bestaan, dat bepaalde 
vormen van cassatietoetsing dan ook als marginale toetsing kunnen 
worden begrepen. 

B. Ideologische achtergrond van het verbod 

54. HET HOF VAN CASSATIE BEPAALT HOE EEN VRAAG MOET WORDEN 
OPGELOST, IN BEGINSEL NIET WELKE VRAAG ER RIJST - Zoals in randnr. 
52 uiteengezet, gaat het Hof van Cassatie aldus in een aantal gevallen 
bepalen - of Iaten doorschijnen - in hoeverre een bepaalde vraag in 

(127) Vgl. STORME, M.L. en STORME, M.E., Algemene lnleiding tot het recht, Kluwer Ant
werpen (8) 1990, 25 nr. 24 en 37, nr. 33; LUHMANN, N., Rechtssoziologie, 30, 38-53. 
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feite dient te worden beoordeeld, en in hoeverre dit naar recht dient te 
geschieden. Vooraleer op de achtergrond daarvan en de bepalings
wijze in te gaan, wil ik eerst het volgende benadrukken: of er in een 
geval een feitelijke vraag rijst, dan wel een rechtsvraag, is iets wat niet 
a priori, in abstracto kan worden bepaald. En nu zal in laatste 
instantie weliswaar het Hof van Cassatie vaak niet aileen de vraag 
kwalificeren als een feitelijke of rechtsvraag, maar ook zelf kunnen en 
moeten oordelen op welke wijze een vraag werd gethematiseerd in de 
besluiten van partijen of in de bestreden beslissing, en zo toch bepalen 
welke vraag zijns inziens rijst en of het zich al dan niet moet 
uitspreken. Maar welke vraag er rijst wordt toch overwegend bepaald 
door de wijze waarop het geval door de partijen zelf (of liever hun 
advokaten) wordt gethematiseerd - ,Le melange de fait et de droit 
est necessairement indissociable dans la presentation des ,faits" par 
les parties,(l28) -,en vervolgens door de wijze waarop de bestreden 
beslissing is gemotiveerd(l29). Aangezien ik dit elders heb uitge
werkt, kan ik daarnaar brevitatis causa verwijzen(130). 
Graag wil ik enkel herhalen dat m.i. de bodemrechter vaak een 
speelruimte heeft - althans dat hij in deze speelruimte veeleer 
beperkt wordt door de wijze van thematizeren van partijen dan door 
het toezicht van het Hof van cassatie - om een vraag in feite op te 
los sen, dan wel naar recht. Ben rechter kan in vele gevallen zelf kiezen 
ofhij zijn oordeel cassatie-proofmaakt(l3l), dan wel omgekeerd een 

(128) RrGAUX, F., ,La scission du fait et du droit et Ia distinction entre le droit interne et le 
droit etranger", R.C.J.B., 1982, (38) 42 nr. 9. Vgl. oak CALOGERO, G., La logica del giudice e il 
suo controllo in cassazione, Cedam Padova 1937; SATIA, S., Diritto processuale civile, 9e 
uitgave, Cedam Padova 1981, nr. 98; MARTIN, R., ,Retour sur Ia distinction du fait et du droit", 
Dalloz 1987, C. XLVIII; RIGAUX, F., ,L'objet et Ia cause de Ia demande en droitjudiciaire 
prive", R.C.J.B. 1973, nr. 22; KRINGs, E. & DECONINCK, B., ,Het ambtshalve aanvullen van 
rechtsgronden", Preadvies, TPR, 1982, 655 v.; KRINGS, E., ,Het ambt van de rechter bij de 
Ieiding van het rechtsgeding", Mercuriale 1983, R. W. 1983-84, (337), nr. 16-17 en 28 v., m.b. 
31; WILMS, W., Rechtsvrije momenten. De verjaring van de burgerlijke vordering voortsprui
tend uit een misdrijf, proefschrift K.U. Leuven 1985, nrs. 186 e.v; en 206 e.v.; M. DEN BoER, 
,A linguistic analysis of narrative coherence in the court-room", in Law, interpretation and 
reality, p. (346) 359 e.v.; alsook DETHIER, L., ,Le droit par Ia bande. Sur Ia logique du dispositif 
discursif juridique", 25. R.l.E.J. 1990, p. (1) 5 v. 
(129) Meer in het algemeen is het duidelijk dat de scheidingslijn tussen rechtsvragen en 
feitelijke vragen zeer sterk afhangt van de wijze van motivering van de bestreden beslissing, 
zoals oak voormalig Eerste Voorzitter LEGROS, R. stelde, ,Considerations sur le fait et le droit. 
A propos de Ia publication des recents travaux du Centre national de recherches de logique", R. 
Dr. pen. 1961-62, 829 v. 
(130) Mijn rede ,De toekomst van het burgerlijk proces: het proces van de feiten?", R. W., 
1991-92, (1441 v.) nr. 17 met verwijzingen, in het bijzonder MARTIN, R., ,Le juge devant Ia 
pretention", D. 1987 C. VIII, 37-38. 
(131) Vgl. MAZEAUD, H.L. & J., Le(;ons de droit civil, 4e uitg., I, nr. 12 in fine: ,Bien souvent, 
ils auront aussi la ressource, en statuant en fait, d 'eviter l 'application de la regle de droit 
qu 'ils veulent ecarter". 
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juridische motivering gebruikt waarmee hij misschien precies een 
beginseibeslissing van de hogere rechter wii uitlokken over de vraag 
of de door hem gebruikte formuie ai dan niet ais een rechtsregei kan 
doorgaan. Zoais gezegd Iukt dat Iaatste niet steeds, omdat het Hof van 
Cassatie nog steeds kan antwoorden dat de bodemrechter in feite wei 
in feite heeft gemotiveerd. 

55. IDEOLOGISCHE BETEKENIS VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN RECHT EN 

FElT - Het onderscheid tussen vragen die in feite en vragen die naar 
recht moeten worden opgeiost hangt samen met - ai vait het er niet 
mee samen - een van de grondtechnieken voor Iegitimatie in het 
recht zoais wij dat kennen. Om de besiissing van de rechter gemakke
Iijk Iegitimeerbaar te maken worden de partijen in ons recht verplicht 
om hun stelling te gaan indeien in twee deien, namelijk: 
- enerzijds een stelling over de feiten, stelling waarover in gevai van 
betwisting een oordeei over de feiten moet worden geveid, en 
- anderzijds een stelling over de rechtsgevoigen die op grond van 
die feiten worden gevorderd, stelling waarover een oordeei omtrent 
het recht moet worden gevormd. 

V eie misverstanden ontstaan omdat dit onderscheid niet geheei met 
het voorgitande -s-amenliangt: het oordeei over de feiteii -moei namefijl( 
vaak wei aan de hand van rechtsregeis worden besiecht, en niet enkei 
aan de hand van ervaringsregeis, met name teikens wanneer er wette
Iijke bewijsregeis zijn. Omgekeerd moet het oordeei omtrent het recht 
meermaais op grond van ervaringsregeis, en niet op grond van rechts
regeis worden besiecht, zoais het duidelijkst in die gevallen waarin de 
rechter moet oordeien ,naar billijkheid". Stellen dat het oordeei 
omtrent de feiten aileen feiteiijke vragen oproept en het oordeei 
omtrent de rechtsgevoigen aileen rechtsvragen, is dus een grove 
vereenvoudiging, die bij nader onderzoek niet standhoudt. Maar de 
grondbetekenis van het onderscheid is wei dezeifde. 

Het onderscheid moet namelijk eens te meer de begoocheiing op
houden dat rechtspraakgeen persooniijke keuzes vanwege de rechter 
inhoudt (etre inanime). De regeis van het procesrecht verpiichten de 
partijen nameiijk om de termen van de redenering aan te brengen: het 
voorwerp van de eis ais het rechtsgevoig dat de rechter moet toe
kennen of afwijzen, en de oorzaak van de eis (rechtsfeit) op grond 
waarvan de rechter het gevorderde rechtsgevoig ai dan niet kan 
toekennen. Is het rechtsfeit betwist, dan moet de eiser in beginsei 
ook de bewijsmiddeien aanvoeren op grond waarvan het aangevoerde 
rechtsfeit ai dan niet bewezen kan worden verkiaard. De termen van 
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de beslissing worden dus door de partijen bepaald. De rechter moet 
alleen verifieren of de stellingen van de eiser, namelijk a) dat het 
voorwerp uit de oorzaak (rechtsfeit) volgt, en b) dat het rechtsfeit uit 
de bewijsmiddelen volgt, al dan niet juist zijn. Dit nu moet hij doen op 
grond van regels waarvan gesteld wordt dat hij ze aileen maar 
,vindt", niet vormt: de rechtsregels (normatieve regels) ,vindt" hij 
immers in de rechtsbronnen (wet sensu lato, gewoonte, traditie), de 
ervaringsregels (veeleer cognitieve regels) ,vindt" hij in de ,na
tuur"(132). Beiden zijn in de heersende ideologie als dusdanig voor 
kennis vatbaar. Weliswaar wordt erkend dat die kennis niet altijd even 
gemakkelijk is, dat zij een goede vorming veronderstelt, e.d.m., maar 
het gaat altijd om iets wat door de rechter elders wordt gevonden, niet 
gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de beslissing berust aldus 
maar voor een klein deel bij de rechter, en voor het grootste deel bij 
de partijen - die de termen aangebracht hebben -, de wetgever -
die de rechtsregels maakt - en de natuur - die door God geschapen 
is of er nu eenmaal is. 

C. De gevolgen van het verbod: tussen schizofrenie en paranoia? 

56. DE TERUGHOUDENDHEID TEN AANZIEN VAN RECHTSVERFIJNING -

Deze achtergrond verklaart ook ten dele de houding, of liever de 
terughoudendheid, van het Hof van Cassatie ten aanzien van de 
rechtsverfijning. Rechtsverfijning betekent immers dat een meer al
gemene regel verfijnd wordt door middel van meer concrete regels, 
waarin de regel wordt gemoduleerd of de toepassing ervan beperkt. 
Rechtsverfijning kan er ook in bestaan dat bepaalde toepassingen van 
een algemene regel nader worden aangegeven, ook zonder dat zij als 
de uitsluitende toepassingen worden voorgesteld. Zo b.v. doet men 
aan rechtsverfijning wanneer men bepaalde soorten gedragingen bij 
wijze van regel als foutief gaat aanduiden, en aldus de uitleg van art. 
1382 B.W. niet Ianger beperkt tot zeer algemene formules. 

Aangezien wordt vastgehouden aan de ideologie dat het Hof geen 
rechtsregels vormt, maar ze alleen vindt, kan er maar een rechtsregel 
worden geformuleerd voor zover bet Hof zo' n regel buiten zichzelf
met name in de wet sensu lato, de traditie zoals ze tot uiting komt in 
precedenten, of de algemene rechtsbeginselen - kan vinden. Min-

(132) Deze ontleding van de gerechtelijke logica heb ik eerder aangegeven in STORME, M.L. & 
STORME, M.E., Algemene Inleiding tot het recht, Kluwer, Antwerpen, 1990, en in rnijn bijdrage 
,Die Grundsiitze des Beweisrechts irn belgischen ZivilprozeB", ter perse in NAGEL, Die 
Grundziige des Beweisrechts im europiiischen ZivilprozejJ, tweede uitgave. 
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stens moet de formulering van de rechtsregel daaraan kunnen worden 
vastgeknoopt op een vrij eenvoudige wijze. Hoger heb ik beschreven 
dat daarbij zelden gebruik wordt gemaakt van de analogieredenering, · 
maar des te meer van de metonymie. Metonymieen knopen immers 
aan bij de woorden van de regel, terwijl analogieen een ontleding 
vragen van de context van een regel (de gevallen ,waarvoor hij 
gemaakt is"). De rechtsvorming door het Hof van Cassatie wordt 
daarmee beperkt tot de verschuifbaarheid van de betekenis van de 
woorden van de wet of van precedenten. 
Deze terughoudendheid van het Hof om rechtsregels te formuleren, 
meer bepaald in het aansprakelijkheidsrecht, wordt m.i. onvoldoende 
ingezien. Het gevolg daarvan is dat men in de cassatierechtspraak 
soms rechtsregels gaat lezen in beschouwingen die daarin helemaal 
niet als rechtsregel zijn verwoord. 

57. B.V. BIJ DERDE-MEDEPLICHTIGHEID- Een voorbeeld kan dit op
nieuw verduidelijken. Het betreft het leerstuk van de derde-mede
plichtigheid aan andermans wanprestatie. Een groot deel van de 
rechtsleer heeft in het desbetreffende cassatie-arrest van 22 april 
1983(133) het verlossende woord gezien, namelijk de bepaling van 
een precies criterium oni te oepalen wanneer medewerkirrg aan an~ 
dermans wanprestatie een onrechtmatige daad uitmaakt en wanneer 
niet. Men sprak van ,fin d'une incertitude" e.d. SIMONT, L., die 
wellicht cassatie-arresten kan lezen als geen ander in dit land, heeft 
deze uitleg van het arrest bestreden en m.i. overtuigend aange
toond(l34) dat het Hof van Cassatie in dit domein geen bijzondere 
regel heeft geformuleerd, maar enkel voortdurend nagaat of in feite 
heeft vastgesteld aan de zeer algemene wettelijke vereisten van on
rechtmatige daad. Meer bepaald in het arrest van 1983 wordt geoor
deeld dat het bestreden arrest in feite in concreto een fout had vast
gesteld op een wijze die net in strijd is met het algemene foutbegrip 
van art. 1382 B.W. Deze zelfbeperking door het Hof van Cassatie 
houdt dan ook in dat het Hof van Cassatie meent dat de door de 
rechtsleer vooropgestelde criteria voor derde-medeplichtigheid geen 
,rechtsregels" zijn in de betekenis die het daaraan geeft. 

(133) Arr., 1022, R. W., 1983-84,427 noot DIRIX, E., R.C.l.B., 1984, 359 noot MERCH!ERS, Y .. 
(134) SrMONT, L., ,Reflexions sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative a la 
responsabilite du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle", Melanges 
offerts a Robert Pirson, Bruylant Brussel 1989, 355 v. Vgl. ook CORNELIS, L., Beginselen van 
het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, nr. 76. 
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58. RUIMTE VOOR DE RECHTSLEER - Deze terughoudendheid om 
rechtsregels te verwoorden kan ontegensprekelijk positieve kanten 
hebben. Ik zie er een tweetal. 

Ben eerste mogelijke positieve kant is dat men daardoor ruimte laat 
aan de rechtsleer. De rechtsleer kan namelijk op een verantwoorde 
wijze een rol spelen op een vlak dat zich bevindt tussen de zuivere 
rechtsvragen en de zuiver feitelijke vragen, door nadere criteria uit 
te werken en af te tasten bij de toepassing van regels. Rechtsver
fijning is op de eerste plaats de taak van de rechtsleer, niet van het 
Hof van Cassatie. In een ingewikkeld rechtsstelsel in het algemeen 
en in een democratie in het bijzonder is het niet verantwoord de 
verwoording van het recht geheel in handen te Iaten van een enkel 
lichaam, weze het het Hof van Cassatie, dan wei een Parlement, en 
dient er dan ook noodzakelijk enige ,marge" te worden gelaten aan 
plejaden van rechters en auteurs, marge die niet kan worden afge
daan als louter ,feitelijk". Dit betekent echter niet dat vragen die 
geen rechtsvragen zijn in cassatie zuiver feitelijk zouden zijn, en dat 
binnen die marge geen zinvolle rechtelijke discussie mogelijk zou 
zijn. Het is integendeel precies mede de taak van de rechtsleer om dit 
tussenvlak te structureren en daarbij rechtsregels te ontwikkelen, die 
weliswaar niet hetzelfde statuut hebben als een wettekst of een 
als rechtsregels gestelde Leitsatz van het Hof van Cassatie, maar 
daarom nog niet van elke rechtswaarde zouden zijn ontbloot. De 
rechtsleer dient zo overigens het terrein voor te bereiden voor een 
mogelijke rechtsverfijning door de rechtspraak zelf, die terughou
dender moet geschieden omdat zij veel moeilijker ongedaan te maken 
is. 

Of de terughoudendheid van het Hof van Cassatie ook deze bedoeling 
heeft, is niet zo zeker. Deelname van de rechtsleer aan het rechts
gebeuren kan ook op andere wijzen worden bevorderd, b.v. door met 
de rechtsleer in debat te treden, zoals onder meer het Bundesgerichts
hof doet. Anderzijds blijft de rechtsleer in dit land te vaak in gebreke. 
Zij amuseert zich met het schrijven van overzichten van rechtspraak 
- en daarbij heb ik het nog niet zozeer over de eigenlijke ,Over
zichten van rechtspraak", maar gewoon over de wijze waarop over 
het algemeen aan rechtsleer wordt gedaan. De rechtspraak wordt te 
slaafs als recht aangenomen, terwijl zij toch maar een van de rechts
formanten is (wei een van de belangrijkste). Teveel schrijvers menen 
blijkbaar dat vragen die voor het Hof van Cassatie geen rechtsvragen 
zijn, dan maar zuiver feitelijke vragen zijn, waarover dus niet zinvol 
kan worden geschreven. Zo blijven zij in gebreke het tussenliggende 
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vlak te structureren en bet terrein voor te bereiden voor rechtsverfij
ning. 

59. AANDACHT VOOR DE OMSTANDIGHEDEN VAN RET GEVAL? - Een 
tweede mogelijke positieve kant van de terughoudendheid bij het 
formuleren van rechtsregels is dat men de rechter aldus de mogelijk
heid geeft rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van 
bet geval, en hem daar zelfs in zekere mate toe verplicht. Rechts
verfijning kan ook rechtsverstarring meebrengen, wanneer men de 
rechtsregels teveel gaat herunterkonkretisieren. Deze verstarring 
wordt vermeden door ruimte te laten voor het gebruik van vagere 
normen, zoals fout, goede trouw of rechtsmisbruik, e.d.m. Bij die 
vagere normen kan men dan toetsen of de rechter wel voldoende in 
feite heeft geoordeeld, en zich er niet met algemeenheden van af heeft 
gemaakt. 
Een veeleer positief voorbeeld daarvan vinden we in een arrest van 21 
februari 1992(135). De Rechtbank van koophandel te Antwerpen had 
een bedongen wederverhuringsvergoeding van 6 maanden gematigd 
tot 3 maanden op de enkele gronden dat ,naar analogie met de 
rechtspraak inzake contractuele schadebedingen, onderhavige clausu
les niet tot gevolg-mogenhebben dat de bedinger een grater voordeel 
verwerft dan in geval van normale uitvoering", ,dergelijk overdreven 
schadebeding in strijd is met de verplichting de overeenkomst te 
goeder trouw uit te voeren" en ,de rechter een zekere matigingsbe
voegdheid dient te bezitten, gebaseerd op de theorie van de gekwa
lificeerde benadeling". Het vonnis wordt verbroken met als motive
ring onder meer ,dat bet vonnis de uitvoering te goeder trouw van de 
overeenkomst niet aan concrete feiten toetst". En zoals DIRIX, E. bet 
stelde, de goede trouw dwingt de rechter tot een dergelijk inkleuren 
van de verhouding tussen de contractanten teneinde te kunnen bepalen 
welke eisen in bet gegeven geval door de goede trouw worden ge
steld(136). 
Een vogel maakt evenwel de lente niet. Uit latere arresten van het Hof 
van Cassatie is namelijk gebleken dat bet er blijkbaar niet om gaat de 
rechter te verplichten te oordelen aan de hand van de specifieke 
omstandigheden van het geval, maar vee leer dat het Hof van Cassatie 
een weg terug zocht nadat het in de jaren tachtig wat meer ruimte had 
gelaten voor de goede trouw in het contractenrecht. In de jaren 

(135) T. Not., 1993, 378. 
(136) DIRIX, E., ,De beperkende werking van de goede trouw", T.B.H. 1988, (661) 663-664. 
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negentig is de deur weer dichtgeklapt, en dat daarbij wel eens vals 
wordt gespeeld, moge ik hieronder aantonen, na eerst een ander 
nadeel van de beschreven houding te hebben aangegeven. 

60. VERDRINGEN VAN RECHTSONZEKERHEID ALS FEITELIJK- Ben eerste 
nadeel is m.i. dat door het verschuiven van een aantal vragen naar het 
feitelijke vlak, de eenheid van de rechtspraak in te veel gevallen een 
zuiver formele eenheid wordt. Wanneer men het aantal rechtsvragen 
beperkt, en aan de andere elke rechtelijke kwaliteit ontzegt door ze te 
verdringen in de feitelijkheid, dan is er wel eenheid van rechtspraak 
op het vlak van de rechtsregels, maar stelt die eenheid in werkelijk
heid nauwelijks iets voor. Br wordt namelijk zeer sterk de hand 
gehouden aan de eenheid van de rechtspraak voor zover de rechter 
zijn beslissingen naar recht motiveert. In zoverre de rechter zijn 
beslissingen in concreto op een feitelijke manier kan motiveren is 
er geen toetsing mogelijk. Zo kan men zeer grote verscheidenheid in 
de rechtspraak, zeer grote onzekerheid voor de burger omtrent de 
uitslag van een geschil, afdoen als voor het recht irrelevant. Of dit ook 
voor de burger irrelevant is, zal niet de eerste zorg zijn(l37). 

61. 00GKLEPPEN, MEER BEPAALD INZAKE RECHTSMISBRUIK - Het 
tweede nadeel, dat m.i. tot valsspelen heeft geleid, is dat de grote 
terughoudendheid in het verfijnen van rechtsregels, en vooral de
hoofdzakelijk begrippelijke, metonymische - wijze waarop rechts
regels worden verwoord en ontwikkeld, maakt dat het toezicht op de 
bodemrechter - ongeacht de intensiteit ervan - op de verkeerde 
wijze geschiedt. Door zijn stijl wordt het Hof van Cassatie namelijk 
met het volgende dilemma geconfronteerd. Bnerzijds wil het omwille 
van zijn rechtsopvatting nauwelijks overgaan tot verwoording van 
rechtsregels op een andere wijze dan door- begrippelijke - ver
schuiving vanuit bestaande rechtsregels. Anderzijds is de toetsing 
door het Hof in beginsel beperkt tot rechtsvragen, d.i. tot vragen die 
aan de hand van een rechtsregel moeten worden opgelost, en waarvoor 
het Hof dan ook een rechtsregel moet kunnen verwoorden. Met de 
begrippelijke wijze waarop het Hof rechtsregels verwoordt, kan men 
echter in een heel aantal gevallen geen greep krijgen op de beslissin
gen van de bodemrechters. Het vasthouden aan de begrippelijke stijl 
enerzijds en de wens meer greep te krijgen op sommige beslissingen, 
leidt dan tot valsspelen of tot absurde formules. Ben voorbeeld daar-

(137) Zie verder mijn rede ,De toekornst van het burgerlijk proces: het proces van de feiten?", 
R. W., 1991-92, (1441 v.) ur. 3. 
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van vinden we in de rechtspraak over de goede trouw of het rechts
rnisbruik in contractuele verhoudingen. 
Reeds meermaals heeft het Hof van Cassatie een beslissing verbroken 
omdat het strijd met de goede trouw zou hebben afgeleid ,op de 
enkele grand dat ... ", terwijl die beslissing ook andere gronden 
aangeeft(138). Het gaat daarbij precies om bestreden beslissingen 
die wel allerlei concrete elementen aanvoeren om tot strijd met de 
goede trouw te besluiten. Vermits dergelijke beslissingen dus niet 
kunnen worden gecensureerd met de kritiek die werd gebruikt in het 
hager besproken arrest van 21 februari 1992, worden die elementen 
dan maar genegeerd. 

62. DE GRENS AAN DE MOGELIJKHEID TOT REGEREN MET FORMULES -

TUSSEN SCHIZOFRENIE EN PARANOIA- Een recenter arrest toont m.i. 
nog duidelijker aan tot welke absurde gevolgtrekkingen men komt 
wanneer men een verregaand toezicht probeert door te voeren met 
zuiver begrippelijke formules. Inzake goede trouw en rechtsrnisbruik 
heeft het Hof van Cassatie tot nu toe steeds geprobeerd het probleem 
op te lassen met de algemene formules dat rechtsrnisbruik een dis
proportionaliteit veronderstelt en dat de beteugeling ervan bestaat uit 
de beperking vanhet recht tet-zijn normaal gebruik. Nu had een arrest 
van het Arbeidshof een ontslagvergoeding, die gevorderd was door 
een werkneemster wiens hernieuwing van een overeenkomst voor 
bepaalde duur mondeling geschiedde en slechts enkele dagen later 
op papier was gezet (strijd met art. 9, 1 Arbeidsovereenkomstenwet), 
als in strijd met de goede trouw afgewezen omdat de hernieuwing op 
haar eigen verzoek voor bepaalde duur was geschied en wel via de 
telefoon omdat de werkgever in het buitenland was. Het Hof van 
Cassatie(139) verbreekt de beslissing omdat ,bij ontstentenis van 
goede trouw bij het sluiten of bij het uitvoeren van de overeenkomst, 
de rechter niet vermag de overeenkomst te herzien en die partij geheel 
vervallen te verklaren van het recht dat zij uit de overeenkomst put" 
terwijl de bestreden beslissing de werkneemster de toepassing van art. 
9 Arbeidsovereenkomstenwet (geheel) zou hebben ontzegd. Alsof het 
in strijd met de goede trouw beroep doen op art. 9 Arbeidsovereen
komstenwet anders kan worden beteugeld dan door het beroep erop af 
te wijzen. Kan men een wijze indenken om te oordelen dat men zich 

(138) B.v. Cass. 15-6-1990, Arr. nr. 600, R.W., 1991-92, 1197. Vgl. ook Cass. 5-6-1992, 
becommentarieerd in Recente cassatie 1992, 212. 
(139) Cass. 7-2-1994, J.T.T., 1994, 208. Ook hier werd de bestreden beslissing wel erg 
selectief gelezen. 
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slechts gedeeltelijk op art. 9 Arbeidsovereenkomstenwet kan beroe
pen? Dat de arbeidsovereenkomst niet geheel, maar slechts gedeelte
lijk van onbepaalde duur zou zijn? Welk ander, meer beperkt gebruik 
had de werkneemster misschien wel kunnen maken van die bepaling? 
In dit arrest heeft er opnieuw een ongemerkte verschuiving plaats
gevonden van ,het recht moet worden beperkt voor zover als nodig 
om rechtsmisbruik et vermijden" naar ,het recht mag niet geheel 
worden beperkt ,. 
De absurditeit van de uitspraak in dit concrete geval toont aan dat het 
niet mogelijk is om door middel van blinde toepassing van dogma
tische algemene formules, zoals diegene die gehanteerd worden in
zake rechtsmisbruik, tot een zinvol toezicht op de bodemrechter te 
komen. Men wordt de gevangene van zijn eigen formules en het 
vasthouden eraan. Zo komt men ofwel in de schizofrenie terecht of 
vervalt men in paranoia, dit in de betekenis die DEFOORT aan die 
begrippen heeft gegeven voor het recht: in de schizofrenie waar de 
rechtsregel verstrikt geraakt in eindeloze en oncontroleerbare beteke
nisverschuivingen, waar niets meer gezegd wordt omdat de woorden 
terzelfdertijd alles kunnen betekenen, of in de paranoia, waarin de 
wettekst een onaantastbare monopoliesituatie zou innemen, die geen 
enkel gesprek meer zou toelaten van waaruit hij kan bevraagd en 
belaagd worden(140). Inzake goede trouw en rechtsmisbruik is het 
Hof van Cassatie niet bereid om zoals in andere landen over te gaan 
tot de vorming van concretere subnormen, zoals in het Duitse recht 
is gebeurd (b.v. met de figuur der rechtsverwerking, de Wegfall 
der Geschiiftsgrundlage, het abusief beroep op vormvereisten, 
e.d.m. )( 141) en zo de schizofrenie tegen te gaan, die erin bestaat dat 
rechtsmisbruik volgens de gehanteerde cassatieformule alles kan be
tekenen. Maar omgekeerd is men ook niet bereid om de beoordeling 
ervan over te laten aan de bodemrechter en vervalt men in een 
paranoi'de schrik voor een ,wijziging" van de overeenkomst door 
de bodemrechter en de daartoe vereiste nuancering van de ,bindende 
kracht van de overeenkomst". 
Dit soort ontwikkelingen kan eigenlijk maar begrepen worden tegen 
de achtergrond van een zekere ,strijd" tussen bodemrechter en cassa
tierechter. Bewust of onbewust probeert de eerste zich te onttrekken 

(140) DEFOORT, J., ,De simu1atie voorbij", Liber amicorum Albert Tiberghien, p. (113) 127. 
(141) De enige uitzonderingen zijn de exceptio non adimpleti contractus en de caducite, de 
eerste a1s product van een lange traditie inzake wederkerige overeenkomsten, de tweede door 
metonymische verschuivingen van de betekenis van het vereiste van ,voorwerp van de 
overeenkomst" (zie hoger). · 

1041 



aan cassatiecontrole door de gevraagde formules te gaan hanteren, en 
de motivering eraan aan te passen (lippendienst), terwijl de tweede 
probeert vat te krijgen op deze verschuivingen door de regels te 
gaan herformuleren of de betekenisverschuivingen op andere wijze 
een halt toe te roepen. Zowel aan het ene als het andere komt nooit een 
einde ... 

63. BESLUITEN- Op het einde van het tweede deel van deze bijdrage 
zijn we gestoten op de grenzen van de door het Hof van Cassatie 
gehanteerde wijze van rechtsvinding. Met uitsluitend algemeen ge
formuleerde regels, los van elke feitelijke context, kan men de eenheid 
van de rechtspraak niet garanderen, de ,schizofrenie" (van de recht
spraak at large) niet tegenhouden. In tegendeel bevordert men daar
door oncontroleerbare betekenisverschuivingen. Maar meer nog, ze 
behoeden ons ook niet voor paranoia (van de hoogste rechter). Daar
bij wordt vastgehouden aan bepaalde heilige begrippen, die minstens 
ritueel moe ten worden geeerd, maar die ook nu en dan, zelfs bij rituele 
eerbiediging, een slachtoffer vergen opdat ze voldoende ernstig zou
den worden genomen. Bij gebreke aan vervaardiging van geschikte 
instrumenten daartoe, kan de keuze van die slachtoffers aileen maar 
willekeurig-gebeuren. __ __ _ 
Hoe valt evenwel de strenge (zelf)beperking van ,rechts"vorming 
door het Hof van cassatie te rijmen met de onmiskenbare ontwikke
ling van de rechtspraak als geheel? M.i. valt dit te verklaren doordat: 
- enerzijds de vernieuwing voor het grootste deel gebeurt door de 
bodemrechtspraak, niet door het Hof van cassatie, die de vernieuwing 
echter wel in zekere mate gedoogt, op voorwaarde dat aan bepaalde 
sleutelbegrippen niet wordt geraakt of daartoe althans de juiste tover
formules worden gebruikt (zoals: zeg nooit goede trouw of rechts
verwerking, maar steeds rechtsmisbruik); 
- anderzijds de vernieuwing geen ,rechtskwaliteit" wordt toege
kend, d.w.z. onder het mom van feitelijke waardering gebeurt, om zo 
de ideologie hoog te houden dat de rechter geen recht schept, maar 
alleen reeds bestaande rechtsregels toepast. 

SLOTWOORD 

Deze bijdrage is zoals gezegd een essay. De conclusies zijn niet het 
gevolg van stelselmatig rechtspraakonderzoek over een bepaalde 
periode, maar van het uitspitten van enkele vindplaatsen, precies 
om de archeologie van de cassatierechtspraak toch enigszins aan 
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bod te laten komen. Veel meer onderzoek is vereist om deze con
clusies verder te toetsen, te schakeren, te onderbouwen. Ook zou
den belangwekkende vergelijkingen kunnen worden gemaakt met de 
stijl en redenering van andere hoogste rechtscolleges, om te beginnen 
de Raad van State en het Arbitragehof, en verder de buitenlandse 
hoogste gerechten en de Europese Hoven. Daarvoor zijn vele man
jaren werk nodig. In zijn beperktheid en eenzijdigheid mage deze 
bijdrage evenwel de interesse opwekken voor enkele onderbelichte 
opzichten van de hoogste rechtspraak in ons land. 

La doctrine a le droit d'innover. 
Opgedragen aan mijn vader. 
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de cassation se montre, d'une part, tres reticente a l'egard de tout ,raffinement" du 

1044 



droit, de sorte que se trouve perpetuee la ,schizophrenie" dujuge du fond (c'est-a
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traditionnelles (par ex., par l'usage du concept de bonne foi) (n° 61 et suiv.). L'une et 
1' autre de ces deviations sont le resultat du refus de reconnaitre que la jurisprudence 
cree aussi le droit et doit le faire ouvertement. 

ZUSAMMENFASSUNG 

UBERLEGUNGEN BEl DER YOM KASSATIONSGERICHT IM PRIVATRECHT 

ANGEWENDETEN ART DER RECHTSFINDUNG UNO RECHTSAUFFASSUNG 

ZUGLEICH AUCH EIN BEITRAG ZUM STUDIUM EINER UNTERSCHATZTEN 

RECHTSQUELLE: DIE TRADITION 

Dieser Beitrag untersucht die Rechtsauffassung hinter den Anwendungen in der 
Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofes von Art. 6 des Justitzgesetzbuches 
(das Verbot Recht zu sprechen in der Form einer allgemeingiiltige Verftigung) und 
besonders deren Riickwirkung auf die Art in der sich das Recht in der 
Rechtsprechung entwickelt. Der Beitrag umfaBt zwei Teile die jeweils eine 
Sonderanwendung des Art. 6 als Ausgangspunkt haben. Im ersten Teil ist der 
Ausgangspunkt die Rechtsprechung die dem Richter verbietet seine Entscheidung 
(ausschlieBlich) auf Prazedenten zu griinden. Der zweite Teil behandelt das Verbot 
ein Urteil auf einen als allgemeingiiltige Rechtsnorm dargestellten Grund zu stiitzen, 
wenn dieser Grund vom Kassationsgerichtshof nicht als Rechtsnorm akzeptiert 
wird, sondern nur das Ergebnis einer nach der Tatsache zu beurteilenden Frage sein 
darf. 

Im ersten Teil wird zunachst versucht obengenanntes Verbot genauer abzugrenzen 
(Nr.3). Eine mi:igliche positive Bedeutung des Verbotes wird angedeutet (Nr.4-5); 
dennoch zweifelt der Verfasser an deren Wirklichkeitsgehalt (Nr. 6 ff). Seines 
Erachtens handelt es sich eher darum, in der Rechtsprechung den Anschein einer 
Eintrachtigkeit tiber das Recht dadurch hochzuhalten, daB der Richter verpflichtet 
wird immer wieder dieselben Argumentationen und Ausdrucksweisen von sich zu 
geben (Nr. 7). Dazu neigt etwa auch das Verbot der dissenting opinions und der 
apodiktische Stil der Kassationsurteile (d.h. ohne jegliche Diskussion). 

Weiter behandelt der Verfasser im ersten Teil auf welche unterschiedliche Art und 
Weise die scheinbare Einheitlichkeit des Rechtes durchbrochen wird (Rechtsplura
lismus und Transplantationen- Normen oder Grundsatze gegeniiber Ausnahmen
Divergenzen in der Rechtsprechung - Unterschiede der jeweiligen Rechtsforman
ten- Unterschiede verdrangt als Tatfrage- Divergenzen vom ProzeBrecht und von 
der ProzeBwirklichkeit verdrangt- Nr. 11-15). 

lm iibrigen behandelt der erste Teil in Hauptsache die allmahliche Entwicklung der 
Rechtsprechung, zumal der des Kassationsgerichtshofes, von Prazedensfall zu 
Prazedensfall. Dabei wird das Verhaltnis zum Gesetz und zur Tradition (genauer 
gesagt zur Tradition wie diese sich in den Prazedensfallen behauptet) untersucht 
(Nr. 18 ff) und der Parallellismus beschrieben zwischen der Rolle der Tradition in 
dieser Rechtsprechung und jener der common law tradition in der anglo
amerikanischen Rechtsprechung oder der ri:imischrechtlichen Tradition im alten 
Recht (Nr. 21). Angedeutet werden der konservative Charakter der Rechtssprechung, 
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die selbstiindige Entwicklung der Tradition (Nr. 23), die Schizofrenie die sich aus 
der Verneinung der rechtsschaffenden Wirkung der Rechtsprechung ergibt (Nr. 35 ff) 
die einschrankende Behandlung neuer Ideen und die Abneigung gegen die Analo
gische Rechtsanwendung (Nr. 24-33) zugunsten einer Argumentation die als ,me
tonymisch" beschrieben wird (Nr. 39 ff), die Nachteile des oft allzu umfassenden 
Wortlauts der konkreten Norm (Nr. 46), und der Pseudo-Naturalismus des Begriffs
apparats (Nr. 48 ff). 
Im zweiten Teil folgt eine genauere Untersuchung der gehandhabten Rechts
auffassung. an der Weise in der gewisse griinden wohl oder nicht ,Rechtsqualitat'', 
bzw. ,Tatsachenqualitat" zuerkannt wird. Der Unterschied zwischen Recht und 
Tatsache wird als ein Mechanismus der Legitimation beschrieben (Nr. 55). Erortert 
wird, daB einerseits das Kassationsgerichtshof mit der Rechtsverfeinerung sehr 
zuriickhaltend ist (Nr. 56 ff), sodaB die ,Schizofrenie'' des Tatsachenrichters 
(die unkontrollierte Verschiebung oder Verstellung der Bedeutung der Rechtsregeln) 
oft aufrechterhalten bleibt, aber anderseits dennoch die Zerriittung gewisser 
traditioneller Rechtsbegriffe in tatsachliche Begriindungen (etwa durch die 
Anwendung von Treu und Glauben) mit einer Art Paranoia behandelt (Nr. 61 ff). 
Beide Abweichungen ergeben sich aus der Verweigerung der Anerkennung, daB 
die Rechtsprechung das Recht mitbestimmt und dies auch in aller Offentlichkeit tun 
soll. 

SUMMARY 

SOME THOUGHTS ON THE LEGAL CREATIVITY AND LEGAL CONCEPTIONS OF 

THE BELGIAN HOFVAN CASSATIEIN THE FIELD OFPRIVATELAW 

A CONTRIBUTION TOWARDS THE STUDY OF ONE OF THE MORE UNDERVALUED 

OF LEGAL SOURCES, I.E. TRADITION 

This contribution seeks to discover the legal conceptions behind the case law of the 
Hof van Cassatie on Article 6 of the Judicial Code, which lays down the rule that no 
court may lay down a generally binding rule in any decision it makes. More 
particularly it seeks to find the extent to which this has affected the manner in which 
the law evolves, or fails to evolve, through the case law. This paper consists of two 
parts, each of which are based on a particular application of Article 6. The first part 
concerns the case law which prohibits the courts from basing their decisions 
exclusively on precedents. The second part relates to the prohibition to motivate a 
decision with a rule which is presented as a legal rule having general application, 
where this rule is not recognised by the Hofvan Cassatie as being a legal rule, but 
may only be the outcome of a question to be assessed on the basis of the facts. 
In the first part, an attempt is made first of all to define the said prohibition 
more closely (No. 3). It features an interpretation of the prohibition which could 
be positive (Nos. 4-5), but the author doubts wether this has any basis in reality (No.6 
et seq.). He takes the view that is aimed at upholding an appearance of unity in the 
law by obliging the courts continuously to use the same formula as their own (No. 7). 
This is also the purpose of the prohibition of ,dissenting opinions'' and the apodic
tical style- i.e. dispensing with any discussion- of the decisions of the Hofvan 
Cassatie. 

Also in the first part, the author points to the ways in which the apparent unity of the 
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law will in practice be broken (legal pluralism and transplants- rules or principles 
as opposed to exceptions - disparities in the case law - disparities amongst the 
different legal formants - disparities hidden behind questions of fact - disparities 
hidden by procedural rules and procedural reality - Nos. 11-15). 

The remaining and most substantial part of the first part is devoted to the manner in 
which the case law - more particularly that of the Hof van Cassatie - in practice 
develops on the basis of precedents. In this context, the relationship between statutes 
and tradition is analysed- more particularly those traditions which are expressed in 
the precedents (No. 18 et seq.), and a parallelism is found between the role played by 
tradition in this case law and that played by the common law tradition in the Anglo
American law, or that played by the Roman law tradition in pre-modern law (No. 21). 
Evidence is provided of the conservative nature of the case law, the independent 
development of tradition (No. 23), the schizophrenic attitude which results from the 
denial of any creative effect of the case law (No. 35 et seq.), the restrictive approach 
of new ideas and the dislike of reasoning by analogy (No. 24-33), in favour of a 
reasoning process which is described as being ,metonymical'' (No. 39 et seq.), the 
disadvantages of wording the concrete rule in too broad a manner (No. 46), and the 
pseudo-naturalism of the conceptual apparatus (No. 48 et seq.). 

In part 2, further attempts are made at discovering the legal conception used by the 
Hof van Cassatie, on the basis of the manner in which grounds are qualified as 
,legal'' or merely ,factual''. The distinction between law and fact is described as a 
mechanism for justification (No. 55). It is explained that, on the one hand, the Hof 
van Cassatie is extremely hesitant when it comes to a development of the law by 
distinguishing (Nos. 56 et seq.), so that the ,schizophrenia" of the courts when 
dealing with a case - i.e. the continuous uncontrolled dislocation of the meaning of 
legal rules - is often perpetuated, but that, on the other hand, it displays a certain 
amount of paranoia in tackling the ,subversion'' of certain traditional legal concepts 
by judgments ,in fact" (e.g. by using the notion of bona fides) (No. 61 et seq.). Both 
deviations are the result of a refusal to acknowledge that the case law assists in the 
process of developing the law, and should also do so openly. 

RESUMEN 

CONSIDERACIONES EN TORNO AL MODO DE CREACION DE DERECHO 

Y DE CRITERIO JUR!DICO UTILIZADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO BELGA 

EN EL DERECHO PRIV ADO 

A LA VEZ, UNA CONTRIBUC!ON AL ESTUDIO DE 

UNA FUENTE DEL DERECHO INFRA V ALORADA: LA TRADICION 

Este articulo analiza emil es el criteria juridico que se encuentra detras de las 
aplicaciones - en la jurisprudencia del Tribunal Supremo belga - del articulo 6 
del Codigo de Enjuiciamiento civil belga (prohibici6n de dictar sentencia por una 
regla generalmente aplicable) y, sabre todo, su repercusi6n en la manera en que el 
derecho se desarrolla a traves de la jurisprudencia. El articulo comprende dos partes, 
cuyo punto de partida es en ambos casos una aplicaci6n particular del artfculo 6. En 
la primera parte, el punto de partida es la jurisprudencia que pro hi be al juez basar su 
resoluci6n (exclusivamente) en precedentes. En la segunda parte, se trata de la 
prohibici6n de motivar por medio de un motivo presentado como una regla juridica 
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generalmente aplicable, si esta regla no esta reconocida por el Tribunal Supremo 
como regla jurfdica, sino, al contrario, solo puede ser el resultado de una cuestion a 
evaluar de hecho. 
Para empezar, en la primera parte se intenta definir con mas precision la prohibicion 
mencionada (n° 3). Se sefiala una significacion tal vez positiva de la prohibicion 
(n° 4-5), pero el autor duda de su realidad (n° 6). Segun el, se trata mas bien de 
sostener una apariencia de consenso acerca del derecho, haciendo que el juez reitere 
los rnismos razonamientos como los suyos propios (n° 7). Tambien es este, por 
ejemplo, el proposito de la interdiccion de voto particular (dissenting opinions) y el 
estilo apodfctico (es decir, sin discusion alguna) de las sentencias del Tribunal 
Supremo. 

Mas adelante en la primera parte, el autor indica de que manera quiebra en realidad 
la unidad aparente del derecho (pluralismo de derecho y trasplantes - reglas 
o principios frente a excepciones - jurisprudencia divergente - divergencia 
de opiniones de diferentes formantes de derecho - divergencia reducida a una 
cuestion de hechos - divergencias reprimidas por el derecho procesal y la realidad 
procesal- n° 11-15). 

El resto de la primera parte se dedica esencialmente a la manera en que la juris
prudencia, especialmente la del Tribunal Supremo, se desarrolla en realidad ,de 
precedente a precedente''. Por eso, se exarnina cu::'il es la relacion con la ley y la 
tradicion (mas particularmente, la tradicion que se manifiesta en precedentes) (n° 18) 
y se describe el paralelismo entre el papel de la tradicion en esta jurisprudencia y el 
de la common law tradition en la jurisprudencia angloamericana o de la tradicion del 
derecho romano en el derecho comuno (n° 21). Se muestran el caracter conservador 
de la jurispruderrcia, d desarrollo in:dependiente-de la tradicion (n° 23), la esquizo~ 
frenia que resulta de la negacion del efecto creador de nuevo derecho de la 
jurisprudencia (n° 35), el enfoque restrictivo de nuevas ideas y una aversion del 
razonarniento por analogfa (n° 24-33) en beneficia de una forma de razonar que se 
describe como ,metonfrnica'' (n° 39), las desventajas de la formulacion a menudo 
demasiado amplia de la norma concreta (n° 46) y el pseudonaturalismo del conjunto 
de conceptos (n° 48). 
En la segunda parte, se investiga cual es el criterio jurfdico utilizado, por medio de la 
manera a la que se atribuye, bien la ,calidad jurfdica'', bien unicamente la ,calidad 
de hecho'' a ciertos motivos. Se describe la distincion entre hecho y derecho como un 
mecanismo de justificacion · (n° 55). Se explica que, por una parte, el Tribunal 
Supremo es muy reservado con el reconocimiento, la interpretacion y la aplicacion 
de las reglas jurfdicas formuladas por la jurisprudencia (n° 56), de manera que, 
muchas veces, se perpetua la ,esquizofrenia'' del juez dictando sentencias en causas 
determinadas ( el cambio no controlado del significado de reglas jurfdicas ), pero que, 
por otra parte, ataca con cierta paranoia la subversion ,de hecho'' de ciertos 
conceptos jurfdicos (por ejemplo, mediante la utilizacion de la buena fe) (n° 61). 
Ambas anomalfas son la consecuencia de la negativa a reconocer que la jurispru
dencia contribuye a formar el derecho y que tambien tiene que hacerlo abiertamente. 
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