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1. In dit nummer worden de bijdragen gepubliceerd aan het Colloquium dat op 7 juni 1996 bij het 
105-jarig bestaan van het Vlaams Pleitgenootschap werd gehouden, alsmede enkele aanvullende 
bijdragen rond hetzelfde onderwerp. Het heeft betrekking op een bestanddeel van de 
rechtsbedeling dat m.i. nog steeds onvoldoende aandacht krijgt, hoewel een hervorming ervan 
één van de motoren van een verbetering van die rechtsbedeling zou kunnen zijn : de regels inzake 
gerechtskosten in ruime zin. Dit omvat zowel de regels die de omvang van die kosten mee 
bepalen als de regels die het dragen ervan (verdeling, verhaalbaarheid) bepalen.  
 
Hret is niet mijn bedoeling de hele argumentatie, die in de andere bijdragen is ontwikkeld, over te 
doen, wel om standpunt te kiezen en enkele bijkomende opzichten betreffende de beroepsuitoefe-
ning van de advokaat aan te duiden. 
 
2. Om de juiste toon te zetten, zou ik een aanhaling van CALAMANDREI in herinnering willen 
brengen, uit zijn Lof der rechters 1 : 
 
"indien ik op een dag alle rechtszalen zou zien sluiten bij gebrek aan processen, zou ik niet weten 
of ik blij of droevig moet zijn; blij als dit zou betekenen dat er algemene menslievendheid heerst 
in een wereld, waarin niemand meer geneigd is zijn naaste onrecht te doen, droevig wanneer dit 
de triomf der algemene laagheid zou beduiden omdat niemand meer geneigd is in opstand te 
komen tegen het machtsmisbruik van anderen". 
 
Of om het wat meer toe te spitsen op ons vraagstuk : het gaat er niet om de toegang tot de rechter 
als dusdanig goedkoper of duurder te maken maar wel om het onterecht procederen - als eiser of 
verweerder - duurder te maken en daardoor tegelijk het terecht procederen goedkoper. Of zoals 
B. HUBEAU zegt : de “uitval” (niet doorzetten) mag niet worden bepaald door motieven die 
materieel vreemd zijn aan de aard en inhoudelijke inzet van het geschil. 
 
3. R. TEIJL zet aanschouwelijk uiteen dat in het stelsel van de kostenveroordeling (d.i. verhaal-
baarheid op de tegenpartij) de frekwentie van procedures groter zal zijn wanneer de eiser zijn 
proceskans hoog schat, terwijl in een stelsel waarin iedere partij zijn eigen kosten draagt de 
frekwentie van procedures groter zal zijn wanneer de eiser zijn proceskans laag schat. Mits men 
partijen tot een realistische schatting van proceskansen kan brengen, is een stelsel van verhaal-
baarheid dus te verkiezen. En partijen tot een realistische schatting van proceskansen te brengen 
is dan ook één van de hoofdtaken van de advokaat. Met andere woorden, de rechtsbedeling kan 

                                                
1  Lof der rechters, nederlandse vertaling H. Keuls, Boucher Den Haag (2) 1963, p. 83. 
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verbeterd worden door de invoering van de verhaalbaarheid van erelonen en kosten op de 
verliezer, mits de advokaten hun verantwoordelijkheid nemen. Op het laatste ga ik onder nr. 5 
nader in, eerst wil ik nog even uitweiden over de vormgeving van een stelsel van 
verhaalbaarheid. 
 
4. Zoals M. CALLANT en anderen terecht opmerken, vereist de verhaalbaarheid van erelonen de 
opstelling van een realistisch “likwidatietarief” in plaats van de huidige belachelijke en vooral 
ongenuanceerde rechtsplegingsvergoeding. De huidige toestand is des te onhoudbaarder gezien 
de verregaande interpretatie die het Hof van kassatie heeft gegeven aan art. 1023 Ger.W. (zie 
daarover de bijdragen van S. RAES en van K. BROECKX en A. VAN OEVELEN). Voor zover 
er echter een realistisch likwidatietarief wordt ingevoerd, mag art. 1023 Ger. W. behouden 
blijven. 
 
Naast de verhaalbaarheid van erelonen, dienen m.i. echter ook de eigenlijke gerechtskosten te 
worden hervormd2. De tweede grondregel die de rechtbanken zou ontlasten van nodeloze geschil-
len en vooral van nodeloos opgeblazen geschillen, bestaat er m.i. in de gerechtskosten voor 
belangrijke geschillen sterk te verhogen door middel van een procentuele berekening (tot zelfs op 
het nivo van de arbitrage), doch slechts op grond van hetgeen werkelijk in geschil is, d.i. het 
verschil tussen eis en verweer, en geenszins op de hoogte van de eis - dus niet op het onbetwiste 
gedeelte, waarvoor m.i. slechts een forfaitair bedrag dient te worden opgelegd dat zeker niet 
hoger mag zijn dan de huidige gerechtskosten. Deze bedragen dienen alle andere gerechtskosten 
te vervangen3. 
 
Wat de oorspronkelijke eis betreft, betekent de evenredige berekening op het betwiste gedeelte 
dit dat de verweerder moet worden verplicht (wil hij vermijden voor de desbetreffende kosten op 
te draaien) om bij de inleiding van de zaak of in ieder geval in korte debatten mee te delen welke 
vorderingen of delen ervan hij niet betwist en moet de eiser voor die vorderingen of dat gedeelte 
onmiddellijk een uitvoerbare titel verkrijgen. 
 
Een dergelijk stelsel zal de eisers ertoe brengen hun eisen niet te hoog te begroten, aangezien zij 
voor het overdreven gedeelte evenredig moeten betalen voor hoge gerechtskosten en voor de 
erelonen van de raadsman van de tegenpartij.  
 
Om schikkingen tijdens het geding te bevorderen (bij de inleiding beschikken partijen daartoe 
immers vaak over teweinig infomatie), kan men het stelsel verder best verfijnen door het in twee 
stappen te bekijken, namelijk ten eerste bij de inleiding, en ten tweede op het ogenblik waarop 
men daadwerkelijk behandeling door de rechter vraagt (d.i. dat er ter pleitzitting geen afstand 
wordt gedaan noch een schikkingsvonnis wordt gevraagd). De gerechtskosten zouden dan voor 

                                                
2 Voor een uitgewerkte argumentatie, zie M. ADAMS, Ökonomische Analyse des Zivilprozesses, 1981, 31, 34 v., en 
-, "The conflict of jurisdictions. An economic analysis of pretrial discovery, fact gathering and cost allocation rules 
in the United States and Germany", ERPL 1995, 53 v. 
3 Vgl. B. SCHOENAERTS m.m.v. M. LAMIROY, Een Kafkaiaanse nachtmerrie, p. 251 v. 
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de helft worden bepaald op grond van de houding van partijen bij de inleiding, voor de andere 
helft op grond van de houding van partijen op de rechtsdag. 
 
Dat ook de verweerder in beide stappen een deel van de gerechtskosten moet voorschieten is niet 
zo uitzonderlijk : dit komt vaak voor in arbitrage (zie de bijdrage van B. DEMEULENAERE). 
 
Weliswaar is dergelijk stelsel slechts eenvoudig toepasbaar in de gevallen waarin de vordering in 
geld waardeerbaar is - wat al bij al toch wel het grootste deel van de vorderingen betreft - , doch 
met enige aanpassing toch ook voor andere geschillen. Dat leer deervaring in andere landen, op 
de eerste plaats Duitsland. 
 
Zoals ADAMS4 terecht schrijft, heeft een dergelijk stelsel bovendien ook het voordeel dat het de 
kans op rechterlijke vergissingen sterk verkleint, nu de rechter niet extra petita mag oordelen. De 
kans is immers groot dat partijen meer informatie hebben over de werkelijke toedracht van een 
zaak dan de rechter uiteindelijk verneemt, tenzij dan door kostelijke bewijsinstruktie, en dat 
partijen op grond van die informatie hun kansen inschatten en hun bereidheid tot schikken 
bepalen.  
 
5. De reeds aangehaalde taak van de advokaat om partijen tot een realistische schatting van 
proceskansen te brengen brengt mij bij een probleem, dat in de bijdragen aan het Colloquium 
slechts terloops aan bod is gekomen, namelijk de aansprakelijkheid van de advokaat van de 
verliezer, die de proceskansen te hoog heeft ingeschat. DAEMEN wijst erop dat in Nederland, de 
advokaat die een proces met ongunstig resultaat heeft aangeraden, procespartij wordt in een 
incidentele procedure, waarin hij jegens zijn kliënt kan worden veroordeeld tot (terug)betaling 
van (een deel van de) kosten van de andere partij die op zijn kliënt kunnen worden verhaald.  
 
Moet dit een schrikbeeld zijn ? 
 
M.i. moet het integendeel een voorbeeld zijn, met dien verstande natuurlijk dat het verliezen van 
een proces nog niet betekent dat een advokaat dit proces ook stellig heeft aangeraden. Maar een 
lichtzinnig positief advies mag voor mij gerust met aansprakelijkheid worden beteugeld. Dit 
betekent dat er een gebruik zal moeten groeien, waarbij advokaten bij elke procedure schriftelijk 
aan hun kliënt meedelen of zij de procedure (of de betwisting van de eis) al dan niet aanraden. 
Om hun aansprakelijkheid te vermijden zullen advokaten dan wel verplicht zijn om hun stellige 
adviezen beter te motiveren, zodat ze bij een verkeerd gebleken advies achteraf de 
verschoonbaarheid ervan kunnen aantonen.  
 
Meer nog, m.i. moet de lichtzinnige advokaat in manifeste gevallen zelfs ten aanzien van de 
tegenpartij kunnen worden veroordeeld, nl. wanneer zijn kliënt insolvabel is en niet verzekerd. 
De lichtzinnigheid bestaat er hier niet meer in dat hij verkeerde kansen heeft voorgespiegeld, 
maar dat hij een manifest ongegronde procedure heeft gevoerd, ongeacht of hij deze aan zijn 
kliënt heeft aan- of afgeraden. Dit alles veronderstelt wel dat de rechtshulp niet meer geschiedt in 
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de vorm van een “aanstelling” (van een advokaat, en dan nog speciaal als het omzeggens alleen 
stagiairs zijn) (zie verder de bijdrage van B. HUBEAU) : rechtshulpbehoevenden moeten 
volwaardige rechtshulp krijgen, en als keerzijde ook een volwaardige verantwoordelijkheid 
dragen. 
 
Een dergelijk stelsel beschermt omgekeerd de advokaat tegen lichtzinnige kliënten, kortom 
plaatst iedereen voor zijn verantwoordelijkheid. 
 
6. Het grootste bezwaar tegen dit alles, vooral door B. HUBEAU verwoord, is dat processen 
onvoorspelbaar zijn, en het verliezen van een proces niet altijd een fout impliceert. Habent sua 
sidera lites !  
 
Vooreerst kan hetzijn dat de winnende partij zelf schuld heeft aan de rechtspleging, doordat hij de 
andere partij op een dwaalspoor heeft gezet, informatie of bewijsstukken heeft achtergehouden, 
e.d.m. Ik verwijs hiervoor naar mijn preadvies “De goede trouw in het geding”5. 
 
Wat de onvermijdelijke rechtsonzekerheid betreft, ligt de oplossing m.i. echter niet in het behoud 
van het huidige stelsel dat de winnaar voor het grootste deel zijn eigen kosten draagt, maar in de 
ruimere verspreiding van de rechtsbijstandsverzekering.  
 
Verder kan men eens werk maken van de in ons recht in beginsel aanvaarde aansprakelijkheid 
van de staat voor fouten van de rechterlijke macht, bv. door in geval van verbreking door het Hof 
van kassatie de kosten van het daaraan voorafgaaande geding en van het kassatiegeding zelf 
stelselmatig ten laste te leggen van de staat, tenzij de verbreking op een nieuw middel is gegrond 
of een ommezwaai in de rechtspraak inhoudt6. 
 
Voor zover de onzekerheid veroorzaakt is door de wetgever, moeten we misschien gaan denken 
aan een aansprakelijkheid van de wetgever voor het maken of instandhouden van onduidelijke 
wetgeving7. 
 
Er is  dus nog stof tot nadenken, maar dat mag ons niet verhinderen om de meest noodzakelijke 
hervorming spoedig door te voeren : namelijk een gediversifieerde tot vrij drastische verhoging 

                                                
5 "Goede trouw in geding en bewijs",- "De Goede trouw in het geding ? De invloed van de goede trouw in het 
privaat proces- en bewijsrecht", Rapport voor het 34e Wetenschappelijk Kongres van de Vlaamse 
Juristenvereniging, TPR 1990 nr. 2, 353 
6 Voor een hervorming in beroep geldt de redenering veel minder, precies omdat in hoger beroep de zaak zelf wordt 
overgedaan, en niet enkel wordt geoordeeld over mogelijke fouten van de eerste rechter. 
7 Dit is minder utopisch dan het klinkt, aangezien dergelijke aansprakelijkheid bestaat in het europees 
gemeenschapsrecht wat de omzetting van richtlijnen betreft. Een van de mogelijke sankties daarvan zien we in de 
zaak Teresa Emmott besliste het HJEG 25-7-1991, 208/90 : een lidstaat zich niet kan beroepen op het lopen van de 
verjaring van rechten die uit de omzetting van een richtlijn dienden voort te vloeien, zolang deze richtlijn niet is 
omgezet in het lidstatelijke recht, en dit niettegensttande het feit dat de betrokkene ook voordien reeds die rechten 
had kunnen uitoefenen (wegens de vertikale rechtstreekse werking van richtlijnen). 
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van de rechtsplegingsvergoeding en een evenredig rolrecht berekend op het betwiste gedeelte van 
de vorderingen. 
 
 


