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Dagvaarding of verzoekschrift?
MINISTER VAN JUSTITIE LAURETTE

ONKELINX LEGT EEN ONTWERP OP TAFEL

WAARBIJ PROCEDURES VOOR DE ARBEIDS-
RECHTBANK VOORTAAN NIET MEER MET

EEN DAGVAARDING MAAR VIA EEN TEGEN-
SPREKELIJK VERZOEKSCHRIFT WORDEN

INGELEID. MATTHIAS STORME, BERNARD

TILLEMAN EN ALAIN VERBEKE, HOOGLERA-
REN PRIVAATRECHT EN PROCESRECHT AAN

DE KULEUVEN, VINDEN DIT GEEN GOED

IDEE. ZE ONDERSTREPEN VOORAL DAT EEN

DAGVAARDING VEEL MEER RECHTSZEKER-
HEID BIEDT DAN EEN VERZOEKSCHRIFT. 

M AT T H I A S  S T O R M E
B E R NA R D  T I L L E M A N

A L A I N  V E R B E K E

De motivering voor de geplande aanpassing is
lovenswaardig: de toegang tot het gerecht verge-
makkelijken door de kostprijs te verminderen.
Wie toch de ‘duurdere’ dagvaarding verkiest,
draait zelf op voor de kosten (behalve in uitzon-
derlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als het
adres van de tegenpartij niet gekend is), zelfs als
hij of zij achteraf gelijk krijgt van de rechter.
Het gerechtelijk wetboek hanteert als uitgangs-
punt dat hoofdvorderingen bij dagvaarding, dit is
dus per gerechtsdeurwaardersexploot, worden
ingeleid. Minister Onkelinx wil voortaan het ver-
zoekschrift veralgemenen. Dit zou beduidend
goedkoper zijn. De dagvaarding heeft inderdaad
het imago ‘duur’ te zijn. Dat is echter voor een
groot deel het gevolg van indirecte belastingen.
Zo de overheid de toegang tot justitie goedkoper
wil maken, kan de afschaffing van deze indirecte
belastingen daar al toe leiden.

De kostprijs van een verzoekschrift kan niet zo
precies worden berekend als die van een dag-
vaarding. Immers, als gevolg van een wettelijke
verplichting vermeldt elke akte onderaan de
kosten. Het kostenplaatje van een verzoekschrift
wordt op 25 euro geschat. Dit is een niet geringe
kostprijs die wij als gemeenschap moeten betalen
voor procedures van anderen. Bij een oproeping
per gerechtsbrief is immers geen terugvordering
mogelijk van de eraan verbonden reële (of forfai-
taire) kosten. De kosten voor een gerechtsdeur-
waarder kunnen wel van de verliezende partij
worden teruggevorderd. 
Het grote nadeel van de oproeping via gerechts-
brief is dat daarvoor een beroep wordt gedaan op
de post. Wie één keer via de post een belangrijk
document is kwijtgeraakt, zal zonder voorbe-
houd beamen: dit nooit meer. Een belangrijk ele-
ment in dit verband is dat de post geen enkele
verantwoordelijkheid op zich neemt voor foutie-
ve bestellingen of voor brieven die zoek raken.
Wie niet thuis is als de postbode aanbelt, zal de
brief zelf moeten afhalen, vaak in een klein kan-
toor in het dorp, met beperkte openingsuren.
Een zo mogelijk nog groter probleem is dat men
bij verzoekschriften en kennisgevingen per
gerechtsbrief onmogelijk rekening kan houden
met adreswijzigingen, fictieve adressen of taal-
wetgeving. 
De kans is dus reëel dat een verzoekschrift niet
op de juiste bestemming raakt. 

RECHTSZEKERHEID
Een dagvaarding daarentegen bereikt gegaran-
deerd zijn doel. De gerechtsdeurwaarder is daar-
voor persoonlijk aansprakelijk en hij is er ook
voor verzekerd. Het exploot bevat nauwkeurige
informatie: naam en kantooradres van de
gerechtsdeurwaarder, de datum van de beteke-
ning, de naam, voornaam en in voorkomend
geval de hoedanigheid van de persoon aan wie hij

het afschrift heeft afgegeven. Voor een gerechts-
brief is dat niet zo. Het ontvangstbewijs dat een
postbode laat ondertekenen vermeldt meestal
niet van wie de krabbel afkomstig is.
Een gerechtsdeurwaardersexploot wordt altijd
ter plaatse achtergelaten. Ofwel wordt het afge-
geven aan de geadresseerde zelf, ofwel aan
iemand die ter plaatse wordt aangetroffen en die

in aanmerking komt om de stukken aan te
nemen, ofwel wordt het in de brievenbus of
onder de deur gestopt. De gerechtsdeurwaarder
verifieert ter plaatse of het adres van de gedaagde
wel correct is en of het pand nog bewoond is. De
gerechtsdeurwaarder die een fout vaststelt in het
adres en het juiste adres kan achterhalen, kan de
akte vervolgens correct betekenen. 
Dat is niet zonder belang, want de partijen in een
geschil voor de arbeidsrechtbank zijn niet echt
stabiel. Tot de bevoegdheid van de arbeidsrecht-
bank behoren onder meer betwistingen over de
toekenning van een bestaansminimum. Een niet
onaanzienlijk aandeel van de betrokkenen zijn
vreemdelingen die illegaal in het land verblijven
en die dus geen aangetekende brief kunnen afha-
len bij de post.

DATUM
De datum van ontvangst van een gerechtsbrief
blijft een teer punt. Volgt men de verzendings-
leer, kijkt men naar de mogelijkheid tot kennis-
name of houdt men het op de effectieve ont-
vangst? Bij een exploot is hierover geen discussie
mogelijk. Minister Onkelinx tracht dit probleem
- en de tegenstelling dienaangaande tussen de
rechtspraak van het Hof van Cassatie en het
Arbitragehof - op te lossen door een artikel 53bis
in te voeren in het Gerechtelijk Wetboek. Het is
een gekunstelde oplossing die een nieuwe onge-
lijkheid creëert en die praktische problemen ver-
oorzaakt. Zo bepaalt het ontwerp onder andere
dat wanneer de kennisgeving is gebeurd bij
gerechtsbrief, de termijn berekend wordt vanaf
de eerste dag die volgt op deze waarop de brief
werd aangeboden. Als de gerechtsbrief echter
wordt opgehaald in het postkantoor, wordt de
verzender (griffie) niet in het bezit gesteld van de
omslag en kan hij bijgevolg de datum niet ken-
nen waarop de gerechtsbrief voor het eerst is
aangeboden.
Bij een dagvaarding is de eiser zeker dat na de
dagvaarding de vordering daadwerkelijk wordt
ingeleid. De praktijk leert dat dit bij een verzoek-
schrift niet altijd het geval is en dat partijen over-
geleverd zijn aan het initiatief van de griffier. Na
de neerlegging van het verzoekschrift kan het in
bepaalde gevallen nog maanden duren vooraleer
de procedure wordt ingeleid. 
Een dagvaarding kan ook nog plaatsvinden na de
sluitingsuren van de griffie; tot middernacht
draagt deze dezelfde datum. Dit is bijvoorbeeld
niet onbelangrijk om een nakende verjaring te
stuiten. 
De eiser heeft in geval van dagvaarding ook een
positieve greep op de procedure, in die zin dat hij

kan meewerken aan een door de deurwaarder
voorgesteld compromis, bijvoorbeeld een aflos-
singsschema, zodat verdere gerechtelijke stap-
pen voorlopig kunnen worden uitgesteld. 

PERSOONLIJK CONTACT
De gerechtsdeurwaarder verschaft de burger
tekst en uitleg bij de zaak en omtrent zijn rech-
ten en plichten, bijvoorbeeld over de regeling
voor de zitting, afbetalingsformaliteiten en arti-
kel 1244 B.W. Als openbaar ambtenaar is de
gerechtsdeurwaarder onpartijdig en onafhanke-
lijk. Naar aanleiding van de dagvaarding kan hij
ter plaatse vaststellen dat de schuldenaar totaal
onvermogend is. In dat geval kan hij de zaak
zonder kosten sluiten. Gerechtsdeurwaarders
zijn in het bezit van lijsten van collectieve schul-
denregelingen, faillissementen of gerechtelijk
akkoord en dergelijke. Dit bespaart verdere
gerechts- en uitvoeringskosten en is een onder-
schat terugverdieneffect. 
Vaak wordt na betekening van de uitvoerbare
titel een afbetalingsplan opgemaakt met de
schuldenaar. Gedwongen tenuitvoerlegging is
dan niet nodig. De griffier kan geen afbetalingen
bespreken, toestaan of ontvangen.

WERKLAST RECHTERLIJKE MACHT 
Verzoekschriften verhogen de werklast op de
griffies. Deze moeten per zaak minstens twee
gerechtsbrieven versturen (aan verweerder en
eiser). Een aanzienlijk percentage gerechtsbrie-
ven komt onbesteld terug en die informatie
moet geklasseerd worden in de dossiers. Een dag-
vaarding daarentegen komt op de griffie aan als
een afgewerkt product. De griffier moet enkel
nog de zaak op de algemene rol inschrijven.
Bij een verzoekschrift moet de rechter een
grondigere controle op de vormvereisten doen.
Bij een exploot kan hij er op vertrouwen dat de
vormvereisten en termijnen gerespecteerd zijn.

CONCLUSIE
Samenvattend lijkt het ons duidelijk dat de dag-
vaarding de rechtszekerheid en het recht van
verdediging van de burger beduidend beter dient
dan een verzoekschrift. Bij de dagvaarding is er
een daadwerkelijke uitreiking aan de geadres-
seerde, eventueel met een toelichting en de
mogelijkheid om te onderhandelen over een
afbetalingsplan zodat de procedure kan worden
vermeden. 
Het lijkt ons wat te simplistisch om de kostprijs
van justitie te herleiden tot de marginale kost-
prijs van een akte van een gerechtsdeurwaarder.
Op zijn minst moet dan ook de rechtsplegings-
vergoeding in het debat worden betrokken.
Bovendien moet op een intelligente wijze wor-
den bepaald wie welke kosten moet dragen.
In plaats van een specifieke regeling uit te wer-
ken voor de arbeidsrechtbank, zou men beter
een algemene, gedeformaliseerde inleiding van
de procedure invoeren voor die gevallen waarbij
geen twijfel bestaat over de geadresseerde. Denk
bijvoorbeeld aan administratieve overheden. 
Nog een laatste opmerking van meer pragmati-
sche aard. Vandaag is er al een voorontwerp van
wet tot hervorming van het Ger. W. met invoe-
ring van de elektronische procedure. Het valt te
verwachten dat die procedure in 2005 al werke-
lijkheid kan worden. Hoe zinnig is het dan om
nu te ‘prutsen’ aan de principes voor de inleiding
van een procedure bij de arbeidsrechtbank, als
straks het ganse systeem wordt aangepast?

(De auteurs zijn hoogleraren privaatrecht en procesrecht
aan de KULeuven. Storme en Verbeke zijn eveneens advo-
caat)

Ontwerp van wet houdende verschillende bepalingen
betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegen-
spraak, de kennisgeving en de procedure van de collectie-
ve schuldenregeling
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