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Werking van de Cassatiecommissie. 

 

De beslissingen van de Beroepscommissie zijn onherroepelijk. Niettemin kan 

een voorziening worden ingediend bij de Cassatiecommissie wegens enige 

onregelmatigheid in de procedure, schending van de wet of nieuw feit. 

 

Geen enkel ander verhaal is toegelaten voor eender welke instantie, hierin 

begrepen de rechtbanken. 

 

Een voorziening voor de Cassatiecommissie kan enkel ingeleid worden mits een 

ter post aangetekend schrijven of een gecertificeerde e-mail gericht aan het 

secretariaat van de BBF binnen de termijn van 6 werkdagen volgend op de 

betekening van de beroepsbeslissing. 

 

Zij moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingeleid volgens de 

reglementaire vormen en termijnen. 

 

De retributie voor een voorziening in cassatie bedraagt 250,- Euro en moet 

binnen de termijn van de neerlegging van het verzoek worden vereffend. 

 

De voorziening kan enkel gegrond zijn op een dwaling omtrent de uitlegging 

van de reglementen of op een nieuw feit. Het neergelegde verzoekschrift moet 

de volledige argumentatie bevatten. Geen enkel nieuw gegeven buiten deze 

vervat in het verzoekschrift kan door de Cassatiecommissie in rekening worden 

gebracht omdat deze voornamelijk beslist op basis van de stukken. 

 

De Cassatiecommissie doet geen uitspraak over de grond van de zaak maar 

verwijst de zaak naar de bevoegde instantie nadat een inbreuk op de reglementen 

of eden nieuw feit werd vastgesteld, teneinde zo nodig het recht op beroep toe te 

staan indien het een nieuw feit betreft.  

 

Deze instantie moet zich richten naar de principes vervat in de 

verwijzingsbeslissing. (“évocation” = de zaak aan zich trekken, en er zelf over 

beslissen wat duidelijk niet de bedoeling is). 

 

Zodra een cassatieverzoek is ingediend zend het secretariaat een 

ontvangstbericht aan de indiener, en tegelijkertijd een kopie van het verzoek aan 

de betrokken partijen. 
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De partijen beschikken over een termijn van 7 dagen  die aanvangt één werkdag 

na de datum van het indienen van het verzoek om na schriftelijk verzoek de 

stukken van het dossier in te zien of er een kopie op eigen kosten van te 

bekomen, of om nota’s in te dienen die zij aan het dossier wensen toe te voegen. 

 

Na het verstrijken van deze termijn, die niet kan verlengd worden, wordt het 

definitief samengestelde dossier door het secretariaat aan de Cassatiecommissie 

overgemaakt die een beslissing dient te nemen binnen de 15 dagen na 

mededeling van het definitief samengestelde dossier.  

 


