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L’amende civile résultant de ce comportement abusif peut 
être raisonnablement fixée à 1.500 EUR.
Il y a lieu en outre de condamner le demandeur sur oppo-
sition, qui succombe dans son action, aux dépens de l’ins-
tance.

Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par défaut à l’égard de la s.a. société de 
droit français Etandex et contradictoirement à l’égard des 
autres parties,
Dit l’opposition non recevable,
L’en déboute.
Reçoit la demande reconventionnelle,
La déclare fondée,
Condamne Monsieur A. à payer à Madame S. la somme de 
cinq mille euros.
Statuant d’office sur pieds de l’article 780bis du Code judi-
ciaire, condamne Monsieur A. au paiement d’une amende 
civile de mille cinq cent Euros.
Condamne Monsieur A. aux dépens liquidés pour la défen-
deresse à 1.440 EUR.
Dit le présent jugement exécutoire dans les limites de l’ar-
ticle 1397 du Code judiciaire.
(…)

Noot – De toverformule van artikel 980 
Ger.W.: de procedure die op tegenspraak 
wordt wanneer de versteklatende partij 
aan het gerechtelijk deskundigenonder-
zoek deelneemt

I. Inleiding
1. Het bovenstaande vonnis is de eerste gepubliceerde 
toepassing van artikel 980 Ger.W., dat werd ingevoerd 
ter gelegenheid van de grote hervorming van het ge-
rechtelijk deskundigenonderzoek in 2007.1 Krachtens 
deze bepaling kan de versteklatende partij zonder 
verdere formaliteiten deel hebben aan elke stand van 
het deskundigenonderzoek, hetzij door erbij aanwe-
zig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen, hetzij 
door schriftelijke opmerkingen te laten kennen. In 
dat geval verlopen ten aanzien van deze partij het on-
derzoek en de verdere rechtspleging op tegenspraak 
en kan deze partij tegen de voorgaande beslissingen 
en handelingen geen verzet aantekenen. In deze bij-
drage wordt stilgestaan bij enkele knelpunten in de 
toepassing van dit artikel.2 De noot vangt aan met een 
uiteenzetting over de criteria om van deelname in de 
zin van artikel 980 Ger.W. te kunnen spreken (hoofd-
stuk II) en behandelt vervolgens de rechtsgevolgen 
van deelname (hoofdstuk III) en de invloed van een 
gebeurlijk geformuleerd voorbehoud (hoofdstuk IV).

II. Deelname aan het deskundigenonderzoek

A. Basiscriterium – Intentionele deelname
2. De tegenspraak herleeft krachtens artikel  980 
Ger.W. zodra de versteklatende partijen “deel hebben 
aan elke stand van het deskundigenonderzoek, hetzij 
door er bij aanwezig te zijn of zich te laten vertegen-
woordigen, hetzij door schriftelijke opmerkingen te 
laten kennen”. Het artikel formuleert dus twee sub-
criteria voor de deelname aan het deskundigenonder-
zoek, (1.) aanwezig zijn bij het deskundigenonderzoek 
of zich erbij laten vertegenwoordigen, en (2.) schrifte-
lijk opmerkingen laten kennen. Deze twee veruitwen-
digingen van de deelname aan het deskundigenon-
derzoek worden verderop in deze tekst besproken. De 
bewoordingen van artikel 980 Ger.W. (“hetzij, hetzij”) 
laten uitschijnen dat de subcriteria limitatief zijn.

3. Het basiscriterium van deelname aan het deskun-
digenonderzoek is feitelijk geformuleerd. De loutere 
deelname volstaat. Een andere versie van artikel 980 
Ger.W. die circuleerde tijdens de parlementaire voor-
bereiding legde meer de klemtoon op de beredeneerde 
beslissing van de versteklatende partijen die “beslui-
ten deel te hebben aan elke stand van het deskundi-
genonderzoek.”3 De versteklatende partij die besluit, 
in plaats van het deskundigenonderzoek aan te vech-
ten, eraan deel te hebben, moet worden geacht erin 
te hebben berust en mag geen verzet meer instellen. 
Deze intentionele interpretatie kan ook de enige juiste 
zijn van de huidige tekst van artikel 980 Ger.W.4 Enkel 
wanneer feitelijke elementen duiden op de intentie 
van de versteklatende partij om het deskundigenon-
derzoek te aanvaarden, mag artikel 980 Ger.W. toepas-
sing vinden. Die intentie mag niet voor een andere 
interpretatie vatbaar zijn. Op die manier vindt arti-
kel 980 Ger.W. aansluiting bij de wettelijke vereisten 
voor het aannemen van een stilzwijgende berusting, 
die enkel kan worden afgeleid uit bepaalde en met el-
kaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt 
dat de partij het vaste voornemen heeft haar instem-
ming met de beslissing te betuigen (art. 1045, derde 
lid Ger.W.).

4. Via dit intentioneel begrepen basiscriterium kan 
deelname aan het deskundigenonderzoek in prin-
cipe met alle middelen worden bewezen. Uiteraard 
mogen enkel substantiële of actieve5 vormen van be-
trokkenheid bij het deskundigenonderzoek leiden tot 
de conclusie dat de versteklatende partij de toestand 
van de procedure aanvaardt en niet zal aanvechten. 
Met dit ruime criterium komen ook andere vormen 
van betrokkenheid in aanmerking dan deze vermeld 
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1. Art. 18 wet 15 mei 2007, BS 22 augustus 2007.
2. Zie voor een algemene bespreking: T. TOREMANS, “Artikel 980 Ger.W.”, Comm.Ger. 2012, 1-5 en de verwijzingen aldaar.
3. Onderlijning door de auteur. Zie wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek,  Parl.

St. Kamer 2008-2009, nr. 1523/001, 16.
4. Het is niet duidelijk waarom uiteindelijk de huidige tekstversie gekozen werd in plaats van de tekst van het oudere wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2540/001, 14.
5. Een actief optreden is vereist, zie onder meer: A. SMETS, Het recht op tegenspraak in civiele geschillen, Brugge, die Keure, 2009, 577, nr. 756; F. BURSSENS, Handboek 

aannemingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, 681, nr. 1814.
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in de twee subcriteria. Het geannoteerde vonnis gaat 
mee in deze interpretatie waarin het diverse feitelijke 
elementen aanhaalt. Het gaat met name om het over-
maken van een planning met werken (wat geen schrif-
telijke opmerkingen zijn) en het dagvaarden van een 
partij teneinde die te doen deelnemen aan het des-
kundigenonderzoek (wat losstaat van de subcriteria, 
maar in ruime zin wel kan duiden op een betrokken-
heid bij het deskundigenonderzoek).

5. Hoewel artikel  980 Ger.W. uitdrukkelijk specifi-
eert dat de versteklatende partij “zonder verdere for-
maliteiten” deel kan hebben aan elke stand van het 
deskundigenonderzoek, moet de deelname toch een 
vorm van formalisering kennen om als bewijs tegen de 
versteklatende partij te worden aangewend. Wanneer 
een partij, zoals in het geannoteerd vonnis, herhaald 
handelingen stelt die duiden op een substantiële en 
inhoudelijke deelname aan het deskundigenonder-
zoek, waaronder aanwezigheid op expertisebijeen-
komsten, is het bewijs van de deelname eenvoudig 
te leveren. Wanneer de tussenkomst in het kader 
van het deskundigenonderzoek beperkter is, is het 
moeilijk om terug te vallen op vaststellingen gedaan 
door de deskundige. Door de deskundige geakteerde 
aanwezigheden op een expertisebijeenkomst bijvoor-
beeld zijn klassieke proceduregebonden vaststellin-
gen die lang geleden een authentieke bewijswaarde 
kregen6, maar op vandaag niet meer.7 Aanwezigheid 
bij het deskundigenonderzoek en de deelname eraan 
worden tegenwoordig veeleer via (digitale) briefwis-
seling gedocumenteerd. Een door de deskundige op-
getekende aanwezigheid van de versteklatende partij, 
die in briefwisseling gevoerd met die partij niet wordt 
tegengesproken of impliciet erkend, kan als een vast-
staand feit worden aanvaard.

B. Subcriterium 1 – Aanwezigheid bij het deskundi-
genonderzoek
6. Artikel 980 Ger.W. neemt aan dat een versteklaten-
de partij deelneemt aan het deskundigenonderzoek 
wanneer deze “er bij” aanwezig is of zich laat vertegen-
woordigen. De bewoording van artikel 980 Ger.W. lijkt 
te duiden op de aanwezigheid bij het deskundigenon-
derzoek in het algemeen, met name de betrokkenheid 
“er bij” in zijn geheel, niet beperkt tot aanwezigheid 
op een expertisebijeenkomst.8 Deze lezing heeft het 
voordeel dat alle andere feitelijke vormen van sub-
stantiële deelnames aan het deskundigenonderzoek 

onder deze noemer kunnen worden gebracht. Het 
dagvaarden van een partij in tussenkomst bijvoor-
beeld zou anders onder geen van de twee subcriteria 
kunnen worden gebracht, uitgaand van de hypothese 
dat de subcriteria limitatief zijn (supra, nr. 2).

7. Het standpunt dat de loutere verschijning op een 
expertisebijeenkomst volstaat om de tegenspraak 
te doen herleven9 kan niet worden bijgetreden. Om 
in aanmerking te komen voor een deelname aan het 
deskundigenonderzoek moet het bijwonen van een 
expertisebijeenkomst er geen twijfel over laten be-
staan dat de versteklatende partij daadwerkelijk aan 
het deskundigenonderzoek “deelneemt”. De vorm 
van deelname aan het deskundigenonderzoek mag 
niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn dan de 
aanvaarding van het deskundigenonderzoek. Een ver-
steklatende partij die op een eerste bijeenkomst ver-
schijnt, haar standpunt voordraagt en zich verweert 
neemt duidelijk deel aan het deskundigenonderzoek. 
Twijfel kan bestaan in andere gevallen, zoals wanneer 
een versteklatende partij, die niet door een advocaat 
wordt bijgestaan, op een louter technische vergade-
ring eens polshoogte komt nemen, maar zich niet for-
meel verweert (door bijvoorbeeld schriftelijke opmer-
kingen te formuleren; infra, nr. 9).

8. Van aanwezigheid bij het deskundigenonderzoek is 
sprake ofwel door persoonlijke deelname, ofwel door 
middel van vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging 
door een advocaat op een expertisebijeenkomst is niet 
vereist. Artikel 728 Ger.W. is bij de expertiseverrich-
tingen niet van toepassing, zodat een partij door een 
technisch raadsman kan worden vertegenwoordigd10 
en op die manier aan het deskundigenonderzoek 
deelneemt. In de casus van het geannoteerd vonnis 
was de versteklatende partij tijdens het deskundigen-
onderzoek zowel door een advocaat als een ander per-
soon vertegenwoordigd. Dit kan een van de feitelijke 
gegevens zijn waaruit de rechter kan afleiden dat de 
versteklatende partij moet hebben willen berusten in 
de stand van de procedure.

C. Subcriterium 2 – Het laten kennen van schriftelijke 
opmerkingen
9. De versteklatende partij wordt ook geacht deel te 
nemen aan het deskundigenonderzoek door “schrifte-
lijke opmerkingen te laten kennen”, het tweede sub-
criterium van artikel 980 Ger.W. In de parlementaire 
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6. Zie hierover T. TOREMANS, “De authentieke bewijswaarde van vaststellingen van de gerechtsdeskundige terug van weggeweest” (noot onder Cass. 22 oktober 
2013), TBO 2016, 28, nr. 4.

7. Ibid., 29-30, nrs. 8-10.
8. De meeste auteurs spitsen hun analyse van dit eerste subcriterium echter toe op de verschijning op een expertisebijeenkomst: D. MOUGENOT, “Le nouveau droit 

de l’expertise” in G. DE LEVAL en F. GEORGES (eds.), Le droit judiciaire en mutation, Luik, Anthemis, 2007, 102, nr. 47; D. SCHEERS en P. THIRIAR, Het gerechtelijk recht 
in de hoogste versnelling?, Antwerpen, Intersentia, 2007, 174; M. CASTERMANS, De hervorming van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, Gent, Story Publishers, 
2007, 61; B. VANLERBERGHE, “De wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van 
artikel 509quater van het Strafwetboek”, RW 2007-2008, 605, nr. 45; D. MOUGENOT, “L’expertise judiciaire” in D. MOUGENOT (ed.), Manuel d’expertise judiciaire, 
Limal, Anthemis, 2016, 6365, nr. 52; G. DE LEVAL, Droit judiciaire. Tome 2. Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015, 417, nr. 3.189; J. LAENENS, D. SCHEERS, 
P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 649, nr. 1487.

9. O.a. B. VANLERBERGHE, “De wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van arti-
kel 509quater van het Strafwetboek”, RW 2007-2008, 605, nr. 45.

10. Antwerpen 5 oktober 1998, P&B 1999, 238.
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voorbereiding is niet duidelijk over welke opmerkin-
gen het gaat. De voornaamste “opmerkingen” in het 
kader van het gerechtelijk deskundigenonderzoek 
zijn de opmerkingen op het voorverslag uit arti-
kel  976 Ger.W. Die vormen het kernstuk van de te-
genspraak binnen het gerechtelijk deskundigenonder-
zoek en zijn gekoppeld aan de antwoordplicht van de 
deskundige in het eindverslag.11 In het geannoteerd 
vonnis had de versteklatende partij geen significante 
opmerkingen op het voorverslag geformuleerd, waar-
na de deskundige zijn eindverslag neerlegde. Het for-
muleren van opmerkingen op het voorverslag vormt 
het summum van deelname aan het deskundigenon-
derzoek, zodat deze zeker in aanmerking komen als 
deelname aan het deskundigenonderzoek.

10. De wet voorziet nog in andere mogelijkheden om 
opmerkingen te formuleren bij enkele procedurele ge-
beurtenissen. Wanneer de deskundige zijn opdracht 
weigert, mogen de partijen krachtens artikel 972, § 1, 
derde lid Ger.W. hun eventuele opmerkingen formu-
leren. Artikel 974, § 2, eerste lid Ger.W. laat de par-
tijen verder nog toe hun opmerkingen op het verzoek 
tot verlenging van de termijn voor indiening van het 
eindverslag aan de rechter over te maken. Wanneer 
een versteklatende partij een van deze mogelijkheden 
om opmerkingen te formuleren gebruikt, zijn dit be-
langrijke feiten die de rechter ervan kunnen overtui-
gen dat de versteklatende partij aan het deskundigen-
onderzoek deelneemt.

11. De meeste rechtsleer gaat niet in op vereisten om 
in aanmerking te komen als schriftelijke opmerkingen 
in de zin van artikel 980 Ger.W. Volgens bepaalde au-
teurs volstaat het dat de versteklatende partij schrif-
telijk reeds een opmerking formuleert met betrekking 
tot de uitvoering van het deskundigenonderzoek.12 
Deze ruime interpretatie moet worden afgewezen. Om 
te beginnen blijkt uit de term “opmerkingen” dat mi-
nimaal een schriftelijke commentaar op standpunten 
of gebeurtenissen vereist is. Een schriftelijk document 
met een planning van werken, zoals in de casus van 
het geannoteerd vonnis, bevat beslist geen “schrif-
telijke opmerkingen”, maar kwalificeert wel als een 
deelname aan het deskundigenonderzoek onder het 

eerste subcriterium van artikel  980 Ger.W. Verder 
zou een te ruime interpretatie van “schriftelijke op-
merkingen” het noodzakelijk maken om telkens een 
expliciet voorbehoud te formuleren. Een eenvoudige 
brief waarin de versteklatende partij stukken of eerde-
re beslissingen opvraagt, al is het maar om na te gaan 
of zij aan het deskundigenonderzoek wenst deel te 
nemen, zou dan zelfs al artikel 980 Ger.W. in werking 
zetten. Deze extreme interpretatie zou ertoe leiden dat 
de versteklatende partij ver weg moet blijven van het 
deskundigenonderzoek en zelfs geen handelingen ten 
bewarenden titel mag stellen.13

12. Volgens sommige auteurs volstaat het dat een 
partij van partij tot partij opmerkingen formuleert.14 
Anderen menen terecht dat opmerkingen aan de des-
kundige gericht moeten zijn om te kunnen besluiten 
tot deelname van de versteklatende partij aan het des-
kundigenonderzoek.15 Indien een partij opmerkingen 
heeft, maar ze niet aan de deskundige te kennen geeft, 
hebben deze opmerkingen uiteraard ook geen invloed 
op het verloop van het deskundigenonderzoek. Nu de 
tegenspraak krachtens artikel  980 Ger.W. maar her-
leeft door deelname aan het deskundigenonderzoek 
is het van belang dat de deskundige betrokken wordt 
in de overmaking van schriftelijke opmerkingen.

III. De rechtsgevolgen van artikel 980 Ger.W.

A. Virtuele tegenspraak
13. De beslissing van de initieel versteklatende par-
tij om aan het deskundigenonderzoek deel te nemen 
heeft vergaande gevolgen. Niet enkel het deskundi-
genonderzoek, maar de gehele procedure (“de verde-
re rechtspleging”) wordt dan geacht ten aanzien van 
die partij op tegenspraak te zijn verlopen, doordat 
zij tegen de voorgaande beslissingen en handelingen 
geen verzet meer kan aantekenen.16 De versteklaten-
de partij wordt bijgevolg geacht tijdens het geding te 
zijn verschenen.17 De mening van auteurs die stellen 
dat tegen een partij die na deelname aan het deskun-
digenonderzoek toch opnieuw verstek laat gaan in 
de procedure enkel een vonnis bij verstek kan wor-
den gevorderd, maar niet op tegenspraak18, kan niet 
worden bijgevallen. Artikel 980 Ger.W. stelt namelijk 
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12. J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 650, nr. 1487 (“Het volstaat dat 
de oorspronkelijk versteklatende partij schriftelijk een opmerking met betrekking tot de uitvoering van het deskundigenonderzoek laat kennen om haar recht op tegen-
spraak te doen herleven”).

13. D. MOUGENOT, “L’expertise dans tous ses états” in G. DE LEVAL en J.Fr. VAN DROOGHENBROECK (eds.), Le droit judiciaire en effervescence, Brussel, Editions du 
Jeune Barreau de Bruxelles, 2007, 234, nr. 49; D. MOUGENOT en O. MIGNOLET, “La loi du 15 mai 2007 modifiant le code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et 
rétablissant l’article 509quater du code pénal. Evaluation de la loi et propositions de modifications” in P. VAN ORSHOVEN en B. MAES (eds.), De procesrechtwetten 
van 2007 … revisited!, Brugge, die Keure, 2009, 240, nr. 46.

14. D. SCHEERS en P. THIRIAR, Het gerechtelijk recht in de hoogste versnelling?, Antwerpen, Intersentia, 2007, 174; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. 
VANLERBERGHE, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 650, nr. 1487.

15. D. MOUGENOT, “Le nouveau droit de l’expertise” in G. DE LEVAL en F. GEORGES (eds.), Le droit judiciaire en mutation, Luik, Anthemis, 2007, 102, nr. 47; M. CASTER-
MANS, De hervorming van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, Gent, Story Publishers, 2007, 61, nr. 70.

16. Sinds de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burger-
lijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017 (Potpourriwet V) is het verzet tegen vonnissen die niet 
in laatste aanleg zijn gewezen afgeschaft (art. 1047, eerste lid Ger.W.), zodat de onmogelijkheid van verzet enkel nog relevant is in procedures in laatste aanleg.

17. D. MOUGENOT, “Le nouveau droit de l’expertise” in G. DE LEVAL en F. GEORGES (eds.), Le droit judiciaire en mutation, Luik, Anthemis, 2007, 102-103.
18. M. CASTERMANS, De hervorming van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, Gent, Story Publishers, 2007, 61; D. SCHEERS en P. THIRIAR, Het gerechtelijk recht in de 

hoogste versnelling?, Antwerpen, Intersentia, 2007, 174; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek gerechtelijk recht, Antwer-
pen, Intersentia, 2016, 649, nr. 1487, vn. 4243.

11. Zie T. TOREMANS, “Enkele beschouwingen over de volledigheid van het deskundig verslag, de eedformule en de controle van de rechter op de antwoordplicht 
van de deskundige” (noot onder Cass. 20 maart 2015), TBO 2015, 209-211, nrs. 1-5.
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duidelijk dat de gehele verdere procedure op tegen-
spraak verloopt, zodat een andere interpretatie van 
artikel 980 Ger.W. contra legem zou zijn.19 Het gean-
noteerd vonnis bevestigt dat de procedure op tegen-
spraak wordt verdergezet zelfs al verschijnt de ver-
steklatende partij niet meer of legt zij geen conclusie 
meer neer.20 De regel van artikel 980 Ger.W. stelt dus 
een vorm van virtuele tegenspraak in.

B. Uitsluiting van verzet tegen “de voorgaande 
beslissingen en handelingen”
14. Over de concrete rechtsgevolgen van een deelna-
me aan het deskundigenonderzoek onstond na invoe-
ring van artikel 980 Ger.W. onmiddellijk discussie.21 
VANLERBERGHE merkte op dat indien ook eindbe-
slissingen die voorafgaand aan het deskundigenon-
derzoek werden genomen, niet meer voor verzet vat-
baar zouden zijn, de deelname aan het onderzoek zeer 
verstrekkende gevolgen zou hebben. Volgens deze 
auteur is het onwaarschijnlijk dat de latere deelname 
van een versteklatende partij het (initiële) karakter van 
een eindbeslissing retroactief zou kunnen wijzigen.22 
Volgens andere auteurs kan het niet zijn dat een partij 
die een schriftelijke opmerking heeft gemaakt, wordt 
geacht afstand te hebben gedaan van het verzet tegen 
de beslissingen ten gronde uit de aanstellingsbeslis-
sing en dient de draagwijdte van artikel 980 Ger.W. te 
worden beperkt tot die beslissingen die rechtstreeks 
met de expertise verbonden zijn.23 DEVOLDER deelt 
deze mening niet en onderschrijft een striktere inter-
pretatie van de wet waarin de wetgever geen onder-
scheid heeft gemaakt naargelang voorafgaandelijk aan 
het deskundigenonderzoek al dan niet eindbeslissin-
gen werden genomen. Heeft de rechter bijvoorbeeld 
mogelijk reeds tot de aansprakelijkheid van een par-
tij beslist alvorens een deskundige aan te stellen die 
de schade en hiermee overeenstemmende vergoeding 

dient te begroten, dan zou de deelname van de verste-
klatende partij aan het deskundigenonderzoek steeds 
impliceren dat zij over de hele lijn afstand doet van 
de mogelijkheid van verzet.24

15. In de rechtsleer bestaat tot op vandaag tweespalt 
omtrent de rechtsgevolgen van de deelname aan het 
deskundigenonderzoek. Een minimalistische strek-
king houdt voor dat enkel die beslissingen die recht-
streeks verbonden zijn aan de onderzoeksmaatregel 
geraakt worden.25 In deze strekking raakt toepassing 
van artikel 980 Ger.W. niet aan beslissingen ten gron-
de zoals een beslissing omtrent aansprakelijkheid en 
een provisionele veroordeling.26 Artikel  980 Ger.W. 
leidt dan enkel tot de onmogelijkheid van verzet tegen 
het principe van de aanstelling van de deskundige, de 
inhoud van de opdracht en de eventuele installatiebe-
schikkingen.27 Een maximalistische strekking maakt 
geen onderscheid tussen de eerdere beslissingen en 
past artikel 980 Ger.W. toe op alle verstekvonnissen 
die aan de deelname aan het onderzoek zijn vooraf-
gegaan.28

16. De discussie omtrent de draagwijdte van de ge-
volgen van artikel  980 Ger.W. is moeilijk te voeren 
omdat duidelijke overwegingen in de parlementaire 
voorbereiding ontbreken. De bewoordingen van arti-
kel 980 Ger.W. hebben weinig aandacht gekregen. Dat 
blijkt met name uit het feit dat de huidige tekst verzet 
onmogelijk maakt tegen “de voorgaande beslissingen 
en handelingen”, hoewel er tegen handelingen van 
de deskundige überhaupt geen verzet in de zin van 
artikel 1047 Ger.W. kan worden ingesteld.29 Bedoeld 
is dat de initieel versteklatende partij niet meer kan 
opkomen tegen de “gedane werkzaamheden” (zoals 
in artikel 981 Ger.W.).30 Dit betekent concreet dat de 
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zoek in burgerlijke zaken, Mechelen, Kluwer, 2018, 128, nr. 234.

26. M.-L. HENRION en S. DUFRENE, “Le déroulement de l’expertise dans une perspective systémique” in H. BOULARBAH (ed.), Le nouveau droit de l’expertise judiciaire 
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initieel versteklatende partij niet kan eisen dat werk-
zaamheden in zijn bijzijn worden overgedaan.31

17. De wetgever heeft er dus een rommeltje van ge-
maakt. Niettemin was de supra (zie nr. 3) aangehaalde 
andere versie van artikel 980 Ger.W. uit de parlemen-
taire voorbereiding ook op dit vlak duidelijk. Daarin 
stond vermeld dat de versteklatende partij tegen de 
“beslissing tot aanstelling van de deskundige” geen 
verzet meer kon aantekenen.32 Dit is ook coherent met 
hoe dat ontwerp van artikel verder was geconcipi-
eerd, met name dat het verzet verviel wanneer de ver-
steklatende partij had besloten aan het deskundigen-
onderzoek deel te nemen. Een partij die besluit deel te 
nemen aan het deskundigenonderzoek besluit impli-
ciet te berusten in het rechtsmiddel van verzet tegen 
de aanstellingsbeslissing en andere beslissingen met 
betrekking tot dat onderzoek. Beslissingen ten gronde 
die geen verband houden met het onderzoek vallen 
daar niet onder. Het is daarom dat de minimalistische 
strekking de voorkeur verdient.

IV. Deelname aan het deskundigenonderzoek 
onder voorbehoud
18. Artikel 980 Ger.W. leidt uit de deelname aan het 
deskundigenonderzoek in hoofde van de versteklaten-
de partij een vorm van impliciete berusting af die be-
perkt blijft tot het rechtsmiddel verzet. De rechtspraak 
is vanouds maar moeilijk te vinden voor een impli-
ciete berusting33, ook in het kader van de aanstelling 
van een deskundige.34 Die impliciete berusting wordt 
ook in recentere rechtspraak niet afgeleid uit deelna-
me aan een deskundigenonderzoek35, zelfs niet als dat 
actief en zonder voorbehoud36 gebeurde.37 Artikel 980 
Ger.W. vormt hiermee de meest complete trendbreuk 
(wat het verzet betreft), die positief werd onthaald en 
als testcase geldt voor andere onderzoeksmaatregelen, 
waar zo’n regel ontbreekt.38 De vraag is of een louter 
voorbehoud vervolgens voldoende is om de werking 
van artikel 980 Ger.W. opnieuw uit te schakelen. Dit 
lijkt in te gaan tegen de geest van dit artikel.

19. Sommige auteurs zijn van mening dat het voorbe-
houd van de versteklatende partij zijn belang verloren 
heeft wat het verzet betreft en enkel nog kan beteke-
nen dat deze partij zich het recht voorbehoudt om 
hoger beroep in te stellen.39 Deze stelling gaat er dus 
van uit dat een voorbehoud niet opgewassen is tegen 
de uitwerking van artikel 980 Ger.W. Volgens andere 
auteurs moet de versteklatende partij zich onthouden 
van welke vorm van deelname aan het deskundigen-
onderzoek dan ook, zelfs ten bewarenden titel, wil zij 
vermijden dat haar verzet ontoelaatbaar wordt ver-
klaard.40

20. Het geannoteerd vonnis overwoog dat de verste-
klatende partij aan het deskundigenonderzoek deel-
nam zonder het minste voorbehoud en nam dit feit 
mee in de beoordeling. Mijns inziens kan het voor-
behoud wel nog altijd een beperkte rol spelen. Het is 
een nuttig instrument om risicoloos kennis te nemen 
van de stand van het dossier om met kennis van zaken 
een beslissing te kunnen nemen over een eventuele 
berusting in het rechtsmiddel van verzet. Het voorbe-
houd is zo gewoon een van de feitelijke elementen die 
de rechter in aanmerking kan nemen om uit te maken 
of de versteklatende partij impliciet berust heeft. Hij 
kan eveneens rekening houden met feiten van na het 
voorbehoud. Het verschijnen op verschillende exper-
tisebijeenkomsten en het formuleren van schriftelijke 
opmerkingen tijdens het verdere verloop van het des-
kundigenonderzoek kan erop duiden dat ook van het 
voorbehoud impliciet afstand werd gedaan. Een partij 
die het voorbehoud misbruikt om laattijdig verzet in 
te stellen, bijvoorbeeld wanneer de resultaten van het 
deskundigenonderzoek tegenvallen, kan terecht een 
geldboete worden opgelegd.41

V. Besluit
21. De parlementaire voorbereiding geeft helaas wei-
nig inzicht in de juiste interpretatie van artikel  980 
Ger.W., behalve dan dat het artikel is opgevat als an-
timisbruikbepaling.42 Het geannoteerd vonnis is dan 
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36. Antwerpen 10 april 2008, Limb.Rechtsl. 2009, 42 (uitvoering geven aan een gerechtelijke beslissing die een onderzoeksmaatregel beveelt en zelfs actief deelne-
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geeft geen blijk van stilzwijgende berusting).
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Rechtspraak    

ook bij te vallen waar het de criteria voor toepassing 
van artikel  980 Ger.W. ruim interpreteert, alsook de 
sanctie op het ontoelaatbaar verzet ineens combineert 
met een schadevergoeding en geldboete wegens ter-
gend en roekeloos verzet. Voor minder duidelijke ge-
vallen dient de rechter alle feitelijke elementen die 
wijzen op een deelname te beoordelen en af te wegen 
of deze werkelijk duiden op een impliciete berusting. 
De toepassing van de antimisbruikbepaling mag niet 
verder gaan dan nodig is om misbruik aan te pakken. 

Toelaten dat elke brief en elke verschijning van de 
versteklatende partij tijdens het deskundigenonder-
zoek per definitie artikel 980 Ger.W. in werking zet, 
dreigt van dat artikel eerder een valstrik van de overi-
ge partijen te maken dan een sanctie op procesrecht-
misbruik.

Tom TOREMANS
Advocaat te Antwerpen
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen
 

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht P&B / RDJP 2019/5-6  – 235 


