
 Commissie Modernisering voor de Rechterlijke Orde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOEDE PRAKTIJKEN 
 
 
 
 
 

December 2008



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOEDE PRAKTIJKEN 



 

 
 
 

 
1. INLEIDING 
 
 
 
 
Overeenkomstig artikel 340 en 346 Gerechtelijk Wetboek worden zowel de 
rechtscolleges van de zetel als van het parket ieder jaar verplicht om een 
werkingsverslag op te stellen dat al naar gelang het geval verstuurd wordt naar een 
aantal in de wet opgesomde overheden en instanties. 
 
De wet voorziet niet dat een rechtscollege inzage kan krijgen in een werkingsverslag 
van een ander rechtscollege. Wel kan onderling op vrijwillige en informele basis een 
uitwisseling van gegevens gebeuren. 
 
Vermits het werkingsverslag overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek desgevallend 
en onder meer de voorstellen moet bevatten om de werking van het rechtscollege te 
verbeteren en de gerechtelijke achterstand weg te werken, kunnen deze verslagen 
nochtans interessante gegevens bevatten, waarvan iedere korpsoverste en/of 
magistraat kennis zou moeten kunnen nemen. 
 
Deze voorstellen kunnen bijvoorbeeld ook goede praktijken bevatten, die momenteel 
meestal niet gekend zijn door de andere jurisdicties. 
 
Vandaar het voorwerp van dit project, dat erin bestaat de vernieuwende goede 
praktijken kenbaar te maken aan een breder publiek van alle mogelijke 
belangstellenden, met de bedoeling er over na te denken. 
 
Het behoort niet tot de bevoegdheid van de Commissie Modernisering om een 
waardeoordeel te geven over deze praktijken. Een goede praktijk moet immers een 
voldoende consensus rond zich scharen van de mensen in de praktijk om als 
referentienorm te kunnen dienen. 
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2. WAT ZIJN GOEDE PRAKTIJKEN? 
 
 
 
 
Goede praktijken kunnen in het algemeen worden omschreven als het geheel van 
handelingen, vertrekkend vanuit de praktijk en overzetbaar, die ertoe strekken dat 
bepaalde werkzaamheden beantwoorden aan de gestelde verwachtingen. In die zin 
dragen die handelingen bij tot de verwezenlijking van de gestelde doelstellingen. 
 
Aldus opgevat is het zondermeer duidelijk dat goede praktijken zich kunnen situeren 
op alle vlakken van de gerechtelijke werking. Goede praktijken zijn ondermeer 
denkbaar met betrekking tot het personeelsbeleid en -bestuur, het middelenbeleid en 
-bestuur en zekerlijk ook tot het beleid en het bestuur van de gerechtszaken zelf (het 
zogenaamde casemanagement). 
 
Om elk misverstand te vermijden wordt de aandacht gevestigd op volgende punten: 
 
- de goede praktijken werden niet aan een waardeoordeel onderworpen, maar zijn 
enkel een compilatie van de gegevens vermeld in het werkingsverslag; 
 
- wat in één rechtscollege een goede praktijk is, is om allerlei redenen niet 
noodzakelijk een goede praktijk in een ander rechtscollege, bijvoorbeeld omwille van 
de omvang van het rechtscollege, de verschillende bevoegdheden enz.; 
 
- de goede praktijken die uit de verslagen gedistilleerd werden, werden niet verder 
onderzocht. 
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3. INDELING GOEDE PRAKTIJKEN 
 
 
 
 
Goede praktijken zijn niet steeds in de werkingsverslagen vermeld. Dit is het gevolg 
enerzijds van de wijze van opmaak van de modellen van werkingsverslagen en 
anderzijds, zoals hierboven werd aangegeven, van de veelheid van gebieden waarop 
de goede praktijken kunnen slaan. Het is ook mogelijk dat bepaalde goede praktijken 
aan de aandacht ontsnapt zijn. 
 
Voor de overzichtelijkheid zullen de goede praktijken geordend worden volgens 
bepaalde thema’s. Deze indeling in thema’s is louter subjectief en zeker voor 
verbetering vatbaar. De indeling moet de lectuur van dit verslag wel 
vergemakkelijken en kan dus in de toekomst zeker verbeterd worden. Het is ook 
mogelijk dat bepaalde praktijken onder diverse rubrieken vallen. 
 
Omwille van een beter begrip werd voor elk thema ook de achterliggende doelstelling 
aangegeven. 
 
Aangezien het gerecht in de loop der jaren reeds inspanningen heeft gedaan om zijn 
werking te verbeteren, zullen niet alle algemeen toegepaste werkwijzen worden 
vermeld.  Hierna zullen enkel de opvallende en vernieuwende werkwijzen worden 
aangegeven.  
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over de aangelegenheid werden in 
eerste fase de beschikbare werkingsverslagen van 2006 van de hoven van beroep 
en van alle rechtbanken van eerste aanleg onderzocht, omdat de achterstand zich 
meestal op dit niveau  situeert. 
 
Voorts moet er rekening gehouden worden met het feit dat op 1 april 2007 meerdere 
korpschefs uit dienst traden zodat in 2006 nog moeilijk belangrijke 
beleidsbeslissingen konden worden genomen. 
 
Volledigheidshalve kan ook nog verwezen worden naar het “Verslag over de 
algemene werking van de rechterlijke orde van de jaren 2004 en 2005, zoals 
goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie op 
27 juni 2007”, dat de initiatieven en projecten heeft verzameld, die als voorbeeld of 
als meest tastbaar resultaat werden weerhouden en de “Justitiedialogen“ (Fred 
Erdman en Georges de Leval), een syntheseverslag opgemaakt op verzoek van de 
Minister van Justitie, waarin een aantal goede praktijken worden weergegeven (zie 
bijlage).Tenslotte kan de lezer zich ook laten inspireren door het “Compendium de 
bonnes pratiques pour la gestion du temps dans les procédures judiciaires”, rapport 
dat werd aangenomen op 8 december 2008 door de “Commission européenne pour 
l’efficacité de la Justice (CEPEJ) en dat beschikbaar is op volgend adres: 
https://wcd.coe.int//ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2006)13. Het compendium is enkel in 
het Frans, Engels en Romani beschikbaar. 

           5 

  
“Goede praktijken hoven en rechtbanken”             5 

https://wcd.coe.int//ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2006)13


 

 
 
 
4. THEMA’S 
 
 
 
 
 
A. Interne werking van de jurisdictie. 
 
 
 
Doel: de interne werking optimaliseren. 
 

• specialisatie van kamers voorzien zowel burgerlijk als correctioneel; 
• rechtstreeks inleiden van zaken voor de bevoegde gespecialiseerde 

burgerlijke kamer; 
• gelijkmatige verdeling van de burgerlijke partijstellingen en de vorderingen van 

het openbaar ministerie onder de onderzoeksrechters door de voorzitter van 
de rechtbank; 

• uitwisseling van magistraten tussen verschillende rechtscolleges in geval van 
afwezigheid, ziekte, wraking; 

• het inschakelen van collegiale kamers uitbreiden en het aantal 
alleenzetelende rechters verminderen zodat er een betere kennisoverdracht 
en opleiding gebeurt; 

• koppelen van een kamer met een alleenzetelend magistraat aan een 
collegiale kamer, waarbij de kamer met een alleenzetelend magistraat 
afwisselend wordt bemand met telkens een andere magistraat van de 
collegiale kamer, met uitzondering van de voorzitter van de collegiale kamer; 

• beroep doen op de plaatsvervangende magistraten bij ziekte of afwezigheden 
van de effectieve magistraten of beroep doen op advocaat met voldoende 
jaren anciënniteit; 

• gerechtelijk stagiair, wiens stage verlengd wordt, laten zitting nemen in een 
collegiale kamer; 

• eenvormige basislay-out van uitspraken om de herkenbaarheid van het 
rechtscollege te vergroten; 

• opstellen van een interne lijst van schuldbemiddelaars na voorafgaand 
onderzoek in rechtbank en advies van de stafhouder; 

• samenstellen van lijst van tolken en vertalers die beantwoorden aan minimum 
kwaliteitsnormen; 

• klantenbevraging om te werken aan de disfuncties; 
• piketdienst, waardoor de magistraten op voorhand weten wanneer zij een 

vervanging moeten doen en niet beschikbaar zijn voor vormingen enz. 
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Doel: de behandeling van de zaak versnellen. 
 

• onmiddellijk inleiden van de burgerlijke zaken voor de bevoegde 
gespecialiseerde kamer; 

• inleiden van een groot aantal strafzaken op één correctionele zitting met 
vaststelling van conclusietermijnen en pleitdatum; 

• beter structureren van strafdossiers met verwijzing in dagvaarding naar 
stukken van dossiers; 

• afsluiten van protocollen magistratuur-avocatuur op zo’n hoog mogelijk niveau 
(ressort); 

• bijhouden van statistieken over de werking van de kamers; 
• niet-uitstelbeleid via protocol in correctionele zaken; 
• managementinformatiesysteem om het aantal en de redenen van het uitstel te 

controleren, 
• samenwerkingsovereenkomst tussen magistraat en griffier inzake de 

voorbereiding, de behandeling en de afwerking van de zitting, zodat alles 
gelijk verloopt voor alle kamers; 

• maandelijks nazicht van de in de kamers vastgestelde zaken met het oog op 
een gebeurlijke herverdeling van de algemene zaken; 

• maandelijks nazicht per kamer van de zittingsrol (opsporing 
procedureproblemen, wegvallen zaken) voor een billijker en evenwichtiger 
verdeling van het aantal zaken; 

• regelmatig versturen van statistieken van de productie van de kamers om de 
productiedoelstellingen te behalen; 

• versturen van brief aan raadslieden van partijen om na te gaan of de 
voorziene pleitduur nog wel klopt zodat eventueel andere zaken kunnen 
vastgesteld worden; 

• verbeterde en leesbaarder voorstelling van de strafdossiers. 
 
Doel: aandacht besteden aan de klachten van de burger en verbeteringsproces op 
gang brengen. 
 

• registratie van de klachten en opstellen van een klachtenreglement. 
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B. Intern toezicht van de jurisdictie 
  
 
 
Doel: toezicht op gerechtelijke mandatarissen versterken om de afwikkeling van de 
hangende zaak te versnellen. 
 

• toezicht op de aangestelde notarissen in verband met de vereffening-verdeling 
hetzij via de Kamer van Notarissen hetzij via de magistraat; 

• toezicht op de aangestelde deskundige door systematische opvolging door de 
magistraat in verband met het in werking stellen van de deskundige, de 
neerlegging van zijn verslag en de uitbetaling van de honoraria van de 
deskundige; 

• toezicht op de voorlopige beheerders en curatoren van onbeheerde 
nalatenschappen door regelmatig verslag uit te brengen; 

• toezicht door de beslagrechter op aangestelde schuldbemiddelaars; 
• regelmatige verslaggeving aan stafhouder met de lijst van advocaten die 

afwezig blijven op de zitting of laattijdig een verzoek om uitstel formuleren. 
 

Doel: de afhandeling van de zaken bevorderen en uitstellen van zaken zoveel 
mogelijk voorkomen. 
 

• toezicht op alle uitstellen van zaken die regelmatig werden vastgesteld om te 
pleiten met vermelding van de reden van uitstel; 

• toezicht op de beraadslagingtermijnen. 
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C. Interne informatie en communicatie 
 
 
 
Doel: uitwisseling van gegevens zowel horizontaal als verticaal bevorderen en 
eenheid van rechtspraak nastreven. 
 

• ter beschikking stellen van de uitspraken door de beroepsinstantie via mail of 
andere elektronische dragers; 

• e-groepen informatie en communicatie oprichten; 
• overleg tussen de beroepsinstantie en de lagere rechtscolleges om aan 

kennisuitwisseling te doen en het bespreken van rechtspraak mogelijk te 
maken; 

• oprichten van een intranet op het niveau van het rechtscollege waardoor 
informatie gemakkelijker kan uitgewisseld worden tussen magistraten en 
griffiers; 

• uitgave van een interne krant met mededeling van het beleid dat gevolgd 
wordt, ter vergroting van de betrokkenheid; 

• opstellen van databanken van deskundigen, tolken en vertalers met 
regelmatig nazicht van de juistheid van de gegevens; 

 
Doel: verspreiding van belangrijke interne rechtspraak en documentatie aan de leden 
van het rechtscollege. 
 

• belangrijkste vonnissen van de verschillende kamers van een rechtscollege op 
een cd-rom ter beschikking stellen van nieuwe magistraten en magistraten die 
deel uitmaken van een bepaalde kamer; 

• opstellen van juridische nota’s over belangrijke onderwerpen en/of nieuwe 
wetten door de korpschef; 

• uitbouwen van een documentatiedienst, die onder meer verwittigt bij publicatie 
van nieuwe wetgeving, belangrijke nieuwe wetsontwerpen en/of –voostellen, 
belangrijke rechtspraak,…; 

• bundelen van de nieuwe wet en de voorbereidende werkzaamheden in 
boekvorm; 

• verzamelen van fiscale uitspraken in een interne databank; 
• opstellen van een draaiboek per kamer om de continuïteit te verzekeren; 
• aanleggen van een digitale bibliotheek van het rechtscollege zodat kan 

gezocht worden op alle uitspraken van een rechtscollege; 
• ter beschikking stellen van de documentatie van een studiedag aan andere 

collega’s; 
• samenwerking hof en balie met betrekking tot de rechtsdocumentatie. 
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Doel: verspreiding van belangrijke rechtspraak aan het lagere rechtscollege 
 

• het ter beschikking stellen van documentatieoverzichten door de eerste 
voorzitter aan de voorzitters van de rechtbanken; 

• het ter beschikking stellen via digitale weg van rechtspraak door de 
beroepsinstantie aan het lager rechtscollege; 

• het actiever gebruik maken van het uploaden van rechtspraak naar Juridat. 
 
Doel : inlichtingen verschaffen aan nieuw benoemde magistraten over de werking en 
de organisatie van de rechtbank. 
 

• onthaalbrochure voor nieuwe magistraten. 
 
Doel: toegekende middelen efficiënter besteden. 
 

• samenwerkingsverband in verband met de werking van de bibliotheek tussen 
alle korpsen van eerste aanleg, de balie, kamer van notarissen en 
gerechtsdeurwaarders. 

 
 
 
D. Human resources 
  
 
 
Doel: ondersteuning van de korpschef door een humanresourcesadviseur om de 
contacten met en het beheer van het personeel te verbeteren. 
 

• in dienst nemen van een humanresouceadviseur. 
 

Doel: vrijmaken van tijd voor korpsoverste om aandacht te besteden aan essentiële 
taken 
 

• een ingenieur in technische bijstand voor het gebouwenbeheer; 
• inschakeling en bijstand van een humanresourcemanager. 

 
Doel: volgen van opleidingen vergemakkelijken maar ook intensifiëren. 
 

• vormingen door derden in eigen rechtbank; 
• vormingen door eigen magistraten; 
• uitwerken van systeem waarbij magistraten zelf niet in hun vervanging moeten 

zorgen wanneer jaarlijks een beperkt aantal vormingen worden gevolgd. 
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E. Externe communicatie 
 
 
 
Doel: informatie en communicatie naar de betrokken partijen, de burger en de media 
verbeteren. 
 

• uitbouwen van een website met informatie over de werking en de organisatie 
van het rechtscollege met mogelijkheid om pleitdata te raadplegen; 

• verspreiden van allerlei brochures over de werking en de organisatie van het 
rechtscollege en over bepaalde thema’s en/of procedures, waaromtrent nog 
geen brochures zijn verschenen; 

• zittingsrollen ter beschikking leggen van de journalisten en inzage van 
vonnissen mogelijk maken; 

• het oprichten van een e-groep pers waarbij alle aangesloten journalisten 
gelijktijdig verwittigd worden van een belangrijke zaak, een belangrijk vonnis 
enz.; 

• aanschrijven van diverse (gemeentelijke) instanties om de ligging van het 
rechtscollege of verschillende diensten van een bepaald rechtscollege beter 
kenbaar te wijzen en te wijzen op het bestaan van een website van het 
rechtscollege; 

• oprichten van een gespreksforum in de schoot van het rechtscollege met 
verantwoordelijken uit o.m. de overheidssector, de academische wereld, de 
sociale, medische, economische, religieuze en militaire sectoren, of nog het 
bezoeken van deze verantwoordelijken en sectoren, om zich te laten 
informeren over de maatschappelijke evolutie binnen de verschillende 
geledingen en om magistraten toe te laten de werking van het rechtscollege 
voor te stellen;  

• samenwerking met universiteiten waarbij studenten-stagiairs de gelegenheid 
krijgen een stage te volgen in het rechtscollege, waarbij uitwisseling kan 
gebeuren van de knowhow en waarbij professoren toelichting komen geven 
over een recente wetswijziging; 

• regelmatige verslaggeving aan stafhouder met de lijst van advocaten die 
afwezig blijven op de zitting of laattijdig een verzoek om uitstel formuleren; 

• medewerking aan opendeurdagen voor het publiek; 
• infosessies voor de balie over de werking en de organisatie van het 

rechtscollege met mogelijkheid tot vraagstelling; 
• brieven aan stafhouders om de behandeling te versnellen van zaken waarin 

een akkoord was ofwel een afstand; 
• oprichten e-groepen informatie naar de balie en de burger; 
• systematisch uitnodigen van scholen en verenigingen om een bezoek te 

brengen aan een rechtscollege, waarbij uitleg wordt gegeven over de werking 
van een rechtscollege en de mogelijkheid wordt geboden om een burgerlijke 
en een correctionele zitting bij te wonen, een bezoek te brengen aan het 
openbaar ministerie en aan een onderzoeksrechter, enz. 
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Doel: verstaanbaarheid van juridische terminologie verbeteren. 
 

• vereenvoudiging gerechtsbrieven; 
• toelichting bij gerechtsbrieven; 

 
Doel: werking van justitie transparanter maken. 
 

• medewerking van stadsgidsen aan rondleidingen in het nieuw gebouw; 
• organiseren van voorlichtingsnamiddagen, waarbij door een magistraat van de 

zetel en het parket en een advocaat toelichting wordt gegeven over de 
werking van de rechtbank en van de justitie in het algemeen; 

• medewerking aan opendeurdagen. 
 
 
 
F. Onthaal 
 
 
 
Doel: publiek helpen bij het terugvinden van een dienst of zittingszaal of bij het 
verstrekken van informatie. 
 

• verbetering bewegwijzering in het gebouw; 
• opleiding zittingsdeurwaarders ter verbetering van het onthaal van de 

rechtsonderhorigen; 
• lichtkrant met mededeling waar de diensten gevestigd zijn. 
 

Doel: aandacht besteden aan klachten van het publiek over het onthaal. 
 

• regelmatige bevraging van het publiek over de werking en de organisatie van 
het rechtscollege. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 
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V. DE  GOEDE PRAKTIJKEN 

GOOD PRACTICES 

 

« Het verloop van elke zaak optimaliseren, van vóór de inleiding tot de uitspraak en 

de tenuitvoerlegging van het vonnis »  

Gemeenschappelijke intentieverklaring van de actoren van de justitie, ondertekend in 

Brussel op 29 februari 1996 (J.T., 1996, 288) 

 

 

Het jaarverslag 2002 van de Hoge Raad voor de Justitie benadrukt zijn wettig 

streven om « een ondersteunende en stimulerende rol te vervullen, bijvoorbeeld door 

de ‘ best practices ‘, die navolging verdienen, in het licht te stellen zodat 

gelijkgerichtheid en onderling afstemmen kunnen groeien; door interne en externe 

expertise samen te brengen om, met respect voor de noodzakelijke verscheidenheid, 

eenvormige werkwijzen en werkinstrumenten te ontwikkelen » (p. 90). 

 

Tijdens de justitiedialogen werd herhaaldelijk verwezen naar de « goede praktijken » 

die in het algemeen toelaten om het verloop van justitie te verbeteren, zodat deze op 

gepaste wijze en tijdig tussenkomt.214 

 

De gesprekspartners werden uitgenodigd om de « goede praktijken » op hun terrein 

mee te delen. De inventaris van deze praktijken toont vaak aan dat wij minder 

moeten trachten de norm te veranderen, dan wel zijn eenvormige en dynamische 

toepassing te verzekeren. « Het slagen van de burgerlijke rechtspleging en justitie 

hangt niet zozeer af van de voortdurende herwerking van de teksten die hen regelen, 

dan wel van de goede wil, het gezonde verstand en de loyaliteit van alle politieke en 

                                            
214 In het begin van deze legislatuur wees het memorandum dat de Vlaamse Juristenvereniging naar de formateur 
stuurde, er heel relevant op dat: 
« - De burger vraagt niet enkel meer veiligheid. Hij verwacht van de justitie ook een krachtige organisatie om 
conflicten op te lossen. De gerechtelijke achterstand mag geen maatschappelijke plaag blijven en moet daarom 
dringend met alle middelen worden bestreden. De rechtspleging moet grondig worden herzien in akkoord en in 
overleg met alle actoren van de justitie. Er is een globale benadering nodig, zelfs indien gedeeltelijke 
oplossingen zoals inzake bemiddeling en deskundigenonderzoek, niet steeds negatief zijn. 
- We moeten dringend werken aan de vereenvoudiging en de doeltreffendheid van de federale wetgeving en de 
decreten. We moeten overreglementering bestrijden. Het is hoog tijd om de waarde van een aantal wetgevende 
initiatieven op prijs te stellen. We moeten een ernstige evaluatie van de wetten doorvoeren. Er zijn 
pilootprojecten nodig om toekomstgericht te werken en nieuwe gerechtelijk hervormingen door te voeren.». 
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gerechtelijke actoren die het goede verloop ervan dagelijks moeten verzekeren » 

(nota van de OBFG die aan de coördinatoren van de « Justitiedialogen » werd 

overhandigd en de titel « Bonnes pratiques– Bonne réforme » draagt). 

 

Afgezien van de samenwerkingsprotocols tussen enkele rechtsmachten en de 

Minister van Justitie, is de catalogus die hier voorgesteld wordt slechts een voorbeeld 

en voor aanvulling vatbaar. Niet alle « goede praktijken » werden noodzakelijk 

meegedeeld en dus meegeteld. Dat betekent dat deze inventaris dus met nieuwe 

gegevens zou moeten worden verrijkt. 

 

Hoofdstuk 1. De principes 

 

§ 1. De goede praktijken 

 

Omschrijving: een houding aannemen, methodes vastleggen of de modus operandi  

gebruiken waarbij de toepassing van de norm wordt geoptimaliseerd en hierbij soms 

verder gaan dan dat wat deze oplegt. Dus ook nutteloze, contraproductieve of te 

formalistische praktijken vermijden, zelfs indien deze als dusdanig niet verboden zijn 

door de wet. Deze praktijken vloeien voort uit een ingesteldheid, ze worden versterkt 

door de zin voor aansprakelijkheid en loyaliteit, ze eisen professionele bekwaamheid 

en plichtsbesef. Ze drukken een streven naar doeltreffendheid uit. 

 

De mentaliteiten en de gewoonten moeten zich aan de nieuwe vereisten aanpassen 

door de middelen, die de procedurewetten bieden, zo goed mogelijk uit te baten. Een 

inspanning die steeds moet worden herhaald vermits wij hebben vastgesteld dat een 

procedureregel steeds gemakkelijker wordt aanvaard dan een materiële regel. 

« Waarom wordt er toch steeds een coalitie gevormd om de onvermijdelijke 

onvolmaaktheden van de hervormingen aan te tonen en ze naar hartelust op te 

blazen, om naderhand een inerte houding aan te nemen tegenover hun toepassing 

en zelfs te trachten ze van hun essentie te ontdoen, zodat niet langer het recht, maar 

de rechtspleging, dat wil zeggen het  ondergeschikte, wordt aangegrepen? » (M. 

AYDALOT, Magistrat, Laffont, 1976, p. 186). 
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In de hoger vermelde nota van de OBFG lezen we:« de veelbelovende teksten 

blijven dode letter indien hun geest niet doordringt in de mentaliteiten van de 

gerechtelijke actoren (vb. het korte circuit in hoger beroep, art. 1066 Ger.W.; of nog 

de schriftelijke rechtspleging, art. 755 Ger.W.) maar vooral -  en gelukkig – de 

belangrijkste overwinningen op de gerechtelijke achterstand worden vaak 

gerealiseerd door protocols of methodes die op minder spectaculaire teksten steunen 

» (zoals de goede praktijken ten uitvoer van artikel 747, § 2, verder dan wat de tekst 

kon eisen; de veralgemening van de neerlegging van het dossier op basis van wat 

artikel 1261, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek  inzake echtscheiding op grond van 

bepaalde feiten toelaat; de gerechtelijke opvolging van de burgerlijke 

deskundigenonderzoeken « daar waar artikel 973 van het Gerechtelijk Wetboek het 

wezen van een principeverklaring aanneemt »). 

 

§ 2. De slechte praktijken en de betwistbare praktijken  

 

De bedenkingen in de al vermelde studie van Albert Tissier (« Le rôle social et 

économique des règles de la procédure civile. Les méthodes juridiques », Leçon faite 

au Collège libre des sciences sociales en 1910, Giard en Brière, 1911, p. 105 e.v.) 

zijn zo baanbrekend, dat ze onze aandacht verdienen. Zo schreef hij: « de vormen 

van de rechtspleging moeten eenvoudig zijn, strikt beperkt tot dat wat het gezond 

verstand, de rede, de ervaring eisen. Een te ingewikkelde rechtspleging mist 

uiteraard haar doel, ze gaat tegen haar beschermende rol in … En de misbruiken 

van het formalisme van de wet worden aangevuld met alle, vaak ergere misbruiken 

van de praktijk. Dat de rechtzoekenden die onder deze onverdedigbare complicaties 

lijden of geleden hebben, de rechtspleging zo sterk haten en vrezen om in aanraking 

te komen met de justitie, verbaast niet. De te ingewikkelde rechtspleging bereikt haar 

maatschappelijk doel niet, ze is soms slechter en gevaarlijker dan het slechte of het 

gevaar zelf dat ze moet vermijden » (p. 114 en 115). Tissier onderscheidt het 

formalisme van de wet terecht van het formalisme dat uit bepaalde praktijken 

« contra legem » voortvloeit. Het gebeurt soms dat de vaklui klagen over het slechte 

dat ze voortbrengen. De rechtspleging is een instrument voor de verwezenlijking van 

het recht en geen instrument om zijn uitvoering te verhinderen. Wij moeten recht 

doen en niet aan rechtspleging doen. Deze verleiding is nochtans vaak 

onweerstaanbaar voor de overbelaste advocaat of de pleiter van een zaak die ten 
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gronde delicaat is of zelfs voor de magistraat die vindt dat hij al te veel dossiers te 

behandelen heeft. De eerlijkheid beveelt ons te erkennen dat sommige 

proceduredaden om geldelijke redenen worden vervuld of herhaald. Wij denken 

hierbij aan ongerechtvaardigde rechtsplegingen, abnormaal late conclusies, 

opschortende voorzieningen, het verzet tegen de toepassing van vereenvoudigde 

rechtsplegingen (zoals korte debatten), de ongerechtvaardigde heropening van de 

debatten, de nutteloze maar dure vermenigvuldiging van rechtsplegingdaden, het 

ongepaste gebruik van de burgerlijke partijstelling, de toegekende uitstellen die 

ongerechtvaardigd, lees schadelijk zijn voor de partijen en voor de openbare 

dienstverlening van justitie enz.  

 

§ 3. Het aanmoedigen van de goede praktijken en het bestraffen van de slechte 

praktijken of van de betwistbare praktijken 

 

Zowel de goede als de slechte praktijken moeten gekend zijn: de eerste om ze te 

veralgemenen en het vertrouwen van de rechtzoekende in de werking van  justitie te 

herstellen, de tweede om ze energiek te bestraffen omdat ze de geloofwaardigheid 

aantasten van de overheidsdienst justitie die ten dienste van de gebruiker moet 

staan. 

 

In de mate waarin de actieve rol van de rechter in de rechtspleging wordt erkend, 

hebben we hier een fundamentele sleutel, het gaat om het belangrijkste middel om 

de trage rechtsgang en de gevaren van het proces te verminderen door de 

rechtspleging terug te brengen tot zijn functie, ten dienste van het recht, het 

openbare goed en de sociale vrede (A. TISSIER, ibidem, p. 121 en 122; zie het 

hoofdstuk betreffende de « actieve rechter »). 

 

De controles en sancties moeten daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd: de 

schadevergoeding voor tergend of roekeloos geding; de boete voor ongegrond hoger 

beroep en morgen de verwachte veralgemening in eerste aanleg van artikel 1072bis 

van het Gerechtelijk wetboek; de tuchtrechtelijke en burgerlijke sancties, zie o.a. art. 
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866 Ger.W.; de behandeling van klachten; de lessen trekken uit de evaluaties 

enz…215. 

 

Om de goede toepassing van de procedureregels aan te moedigen en het uitsluiten 

van ongerechtvaardigde methodes te verzekeren, moet regelmatig overleg tussen de 

magistraten en alle uitvoerende organen van justitie worden aangemoedigd (Zie “De 

goede praktijken”, Hoofdstuk 2, Deel 2, § 3). Soms is de juiste draagwijdte van een 

tekst slecht omschreven of verkeerd begrepen, zodat de praktijken van kamer tot 

kamer van eenzelfde rechtsmacht kunnen verschillen. De procesregels die onzeker 

zijn in hun toepassing staan niet borg voor de harmonie van het proces en 

verzwakken de rechten van de verdediging. Dergelijke overleg-ontmoetingen moeten 

het mogelijk maken om deze moeilijkheden te overwinnen door te getuigen van 

creativiteit in de toepasselijke juridische kaders.216  

 

§ 4. De noodzakelijke eenvormigheid van de praktijken 

 

Het is belangrijk dat het recht eenvormig wordt toegepast want, volgens Voltaire, is 

het te hopen dat datgene wat correct of waar is in de Champagne, niet als verkeerd 

of onwaar wordt beschouwd in Normandië, zodat we niet kunnen zeggen dat er 

evenveel rechtspraken zijn als er steden zijn en dat een postbediende in Frankrijk 

vaker van wet  verandert dan van paarden (Le siècle de Louis XIV, hoofdstuk 29; zie 

ook P. TAELMAN, « N’est-ce pas une chose absurde et affreuse que ce qui est vrai 

dans un village se trouve faux dans un autre? », T.R.D., 1994-09, p. 917 en 

verwijzing naar Voltaire, Dialogues et anecdotes philosophiques, Parijs Garnier, 1866 

– 8 – 12 – 10). 

 

Advocaten onderstrepen terecht dat het gebrek aan eenvormigheid in de toepassing 

van de procedureregels een bron is voor onveiligheid en onrechtvaardigheid voor de 
                                            
215 Zie ook Aanbeveling nr. R (84) 5 van 28 februari 1984 over de procedureprincipes die de werking van de 
justitie kunnen verbeteren: « Er moeten sancties worden voorzien wanneer een partij, eventueel nadat deze in 
gebreke werd gesteld, een proceshandeling niet uitvoerde binnen de termijnen die de wet of de rechter bepaalt. 
Afhankelijk van het geval kunnen deze sancties bestaan uit de nietigheid van de handeling, de betaling van 
schadevergoeding, kosten of een boete, alsook de schrapping van de zaak van de rol » (Principe 2/2). 
216 Vooral op het vlak van de rechtspleging, wanneer het erom gaat de zaak te laten vooruitgaan met respect van 
de rechten van de verdediging, kan het recht worden beperkt « tot een praktisch idee … dat een doel aangeeft » 
(R. von IHERING, Le combat pour le droit, trad. A.F. MEYDIEU, Durand et Pedone-Lauriel, 1875, nr. 1, 
aangehaald door Ch. JAMIN, nota onder Cass. fr., 21 januari 2004, D., 2004, 1151). 
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rechtzoekende en de taak bemoeilijkt van de advocaat die zijn activiteiten steeds 

meer in een uitgebreid territoriaal kader moet uitoefenen. 

 

In principe moet de verscheidenheid van de praktijken worden vermeden. « Het is 

onaanvaardbaar dat de leidende principes van de aanleg en de fundamentele 

waarborgen van het billijke proces worden versplinterd in evenveel 

arrondissementen, kantons en kamers die het Koninkrijk telt. Het is gewenst de 

kenmerken van één of andere rechtspraak, lees één of ander type rechtsmacht te 

behouden, maar wij kunnen moeilijk aanvaarden dat de provisie die de deskundige 

vraagt, hier bij de griffie moet worden geconsigneerd en daar aan de deskundige 

moet worden betaald; dat hier de mededeling van de conclusies  volstaat om hun 

auteur tegen elke sanctie te beschermen, terwijl het niet-neerleggen van de 

conclusies elders automatisch leidt tot de verwijdering uit de debatten; dat men hier 

steeds kan pleiten – zelfs over de inhoud van terecht afgewezen conclusies – terwijl 

de praktijk van de neerlegging van de dossiers ter zitting elders de regel zou zijn, 

enz. » (hoger vermelde nota van de OBFG). 

 

Hoofdstuk 2. Toelichting 

 

Deel 1. Functionele benadering  

 

§1. De alternatieve wijzen: bemiddeling – verzoening – dading 

 

A. Gerechtelijke bemiddeling door de rechter 

 

* Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verzoening die tot 

de natuurlijke bevoegdheden van de rechter behoort en de bemiddeling die door de 

rechter kan worden bewerkstelligd, maar zich toch in een staat van pilootexperiment 

bevindt, « de huidige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek geven hen een 

wettelijke basis die hen toelaat doeltreffend te functioneren » (tussenkomst van 

Mevrouw de Minister van Justitie voor de Commissie Justitie van de Kamer van 
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Volksvertegenwoordigers op 20 april 2004 in het kader van de debatten over de 

samengevoegde wetsvoorstellen betreffende de bemiddeling)217 218. 

 

Wij kunnen meerdere experimenten van gerechtelijke bemiddeling, begeleid door 

magistraten, vermelden: 

 

1. Het Hof van beroep te Antwerpen kent een dienst rechterlijke bemiddeling. 

 

Hetzelfde werd opgericht in de rechtbank van eerste aanleg en in de rechtbank van 

koophandel van Antwerpen; 

 

2. Het Hof van beroep van Bergen, « verzoening voor het Hof van beroep van 

Bergen ». In een eerste fase wordt deze oplossing enkel toegepast op zaken die in 

de brede zin onder het handelsrecht vallen. Er is in dit geval geen sprake van 

bemiddeling, maar van verzoening hoewel de rechtspleging « het doel en de finaliteit 

nastreeft om de partijen in een geschil te helpen om snel een minnelijke en 

definitieve oplossing voor hun meningsverschil te vinden met behulp van een – 

zittende of plaatsvervangende - magistraat van het Hof », wat, volgens de algemeen 

aanvaarde definities, meer overeenstemt met bemiddeling; 

 

3. de rechtbank van koophandel van Brussel, « de gerechtelijke bemiddeling » of 

« een snelle en doeltreffende alternatieve oplossing om een einde te maken aan 

geschillen of kansen op geschillen »; 

 

                                            
217 Deze interessante mededeling verduidelijkt dat « de bemiddeling in de zin van het gerechtelijke recht een 
vrijwillig en vertrouwelijk proces van conflictbeheersing is waarmee de partijen beroep doen op een 
onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Hij moet de partijen helpen om zelf, met kennis van zaken, een 
billijke overeenkomst te bereiken die de behoeften van elk van de interveniënten respecteert ». De verzoening is 
daarentegen het werk van een derde en de bemiddelaar « is gemachtigd om aanbevelingen te doen over de grond 
van de zaak, oplossingen voor te stellen, te proberen invloed uit te oefenen bij het zoeken naar een akkoord » 
(advies van de Hoge Raad voor de Justitie van 4 februari 2004). 
218 Verder wordt de vrees uitgedrukt dat deze Pretoriaanse praktijk op initiatief van de rechters het huidige ritme 
van de zittingen zou verstoren. We moeten evenwel verduidelijken dat tijdens de justitiedialogen werd gewezen 
op het feit deze situatie – indien de bemiddeling slaagt - , de rechter niet enkel de tijd van de zitting, maar ook en 
vooral de onderzoekstijd van het dossier en de redactietijd van de beslissing bespaart. Een opmerking die ook in 
het buitenland wordt gemaakt. 
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4. de bemiddeling in de brede zin wordt informeel toegepast in het vredegerecht 

(familiale bemiddeling; de bemiddeling in burgerlijke belangen, zie “Het strafproces” 

§6). 

 

Bij de arbeidsrechtbank van Brussel wordt er onderscheid gemaakt tussen de 

gerechtelijke verzoening onder auspiciën van de rechtbank in overeenstemming met 

de artikelen 731 tot 734 van het Gerechtelijk Wetboek (en in voorkomend geval van 

artikel 1043 van hetzelfde wetboek) en de bemiddeling door een derde dat wil 

zeggen « de poging tot minnelijke oplossing van een geschil door de partijen zelf, 

onder het zegel der vertrouwelijkheid en met behulp van een bemiddelaar die 

optreedt om de voorwaarden voor een dialoog te creëren of om opmerkingen te 

maken over de oplossingen die de partijen overwegen ». In overeenstemming met 

artikel 1043 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtbank vervolgens akte nemen 

van het akkoord. 

 

Concreet gezien is het ook belangrijk om stil te staan bij de evaluatie van deze 

praktijken. Een aanvaarde bemiddeling wordt meestal wel met succes bekroond,  

maar het aantal bemiddelingen dat wordt ondernomen, blijft relatief laag. 

 

B. Verzoening en deskundig onderzoek 

 

* Wij kunnen nog andere goede praktijken vermelden, zelfs buiten elk 

gerechtelijk kader, zoals het beslechten van geschillen inzake vastgoed door de 

Chambre de conciliation et d’arbitrage de Nivelles, georganiseerd na tussenkomst 

van twee « bemiddelaars »: een erkende technicus en een jurist. De verzoening leidt 

tot een contract in de zin van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en er is geen 

behoefte aan een uitvoerbare titel. 

 

Wij vermelden verder de overeenkomst tussen de Orde van advocaten van de balie 

van Charleroi en het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België die, 

met eerbiediging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het 

deskundig onderzoek, de verzoening in kleine bouwgeschillen wil bevorderen (Zie « 

De onderzoeksmaatregelen », § 2, A, 4, 1). 
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* Deze initiatieven bewijzen de rijke mogelijkheden van het Gerechtelijk 

Wetboek. De veelzijdigheid van de gevallen rechtvaardigt een zekere diversiteit. Wij 

moeten in oplossingen van dit type misschien oppassen voor « totaliserende 

analyses die soms tegen de realiteit indruisen » en erkennen dat « de grondslag (van 

de vordering) de rechtspleging volgens zijn eigen vereisten modeleert ».219 

 

C. Minnelijke schikking 

 

* Om de conventionele dimensie en de rechterlijke dimensie van de beslechting 

van geschillen beter te articuleren, kunnen kleine wetgevende aanpassingen worden 

overwogen (zie § 1 en  § 2 van het hoofdstuk over de rechtspleging, de suggesties 

voor de minnelijke schikking en de overgang van de fase van de verzoening naar 

deze van de tegensprekelijke rechtspleging). 

* Wij voegen de « goede praktijk » toe van de minnelijke invordering zoals deze 

door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt voorgesteld.220 

 

« De minnelijke invordering door de deurwaarder biedt talrijke voordelen: 

 

o de procedure wordt opgestart door een ministerieel en openbaar ambtenaar 

die de rechtmatigheid van de aanspraken van de schuldeiser controleert, 

wordt meestal goed aanvaard door de rechtzoekenden en (in tegenstelling tot 

enkele vooroordelen die door bepaalde corporatistische strekkingen worden 

verspreid), roept ze vertrouwen op omdat ze in de meeste gevallen tot een 

dialoog leidt; 

 
                                            
219 Ph. THERY, Le juge dans le Code civil, in 1807-2004 – Le Code civil – un passé, un présent, un avenir. 
Université Panthéon-Assas Parijs II, Dalloz, 2004, p. 608. Le rôle d’une jurisprudence créative est très 
appréciable; dat is het geval voor het arrest van het Arbeidshof van Luik van 27 april 2004, J.L.M.B., 2004, 
1066, zie noot 178. 
220 Zie ter zake de wet van 20 december 2002  betreffende de minnelijke invordering van schulden van de 
consument, de vraag van Mevr. Magda De Meyer aan de vice-eerste minister en minister van justitie over « de 
invorderingsactiviteiten van de gerechtsdeurwaarders » (nr. 2939) wat betreft de kosten die deze aanrekenen en 
het antwoord van Mevrouw Onkelinx, K., 2003-2004, CRABV COM 268 van 24 mei 2004, p. 21 (K. 
« Invorderingsprocedure van schulden » nota 177). 
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o via de tussenpersoon van de deurwaarder worden de partijen verplicht om 

« open kaart » te spelen: de schuldenaar onthult zijn situatie, de deurwaarder 

controleert de oprechtheid van alle of een deel van de verklaringen die de 

schuldenaar aflegt en brengt verslag uit bij de schuldeiser en raadt deze 

laatste aan om gemakkelijke betalingsvoorwaarden toe te staan, lees 

clementie te betonen (verlaging van de intrestvoet of van de boetebedingen, 

prioritaire boeking van de betalingen op de hoofdsom, minnelijke schikking op 

een gearbitreerd bedrag, enz.). 

 

Het zou een echt krachtig instrument zijn indien de wetgever: 

 

o de onderzoeksmiddelen van de deurwaarder naar het patremonium een 

wettelijke omkadering zou geven en de minnelijke stappen van de 

deurwaarder zou institutionaliseren (Zie « Tenuitvoerlegging », § 2); 

 

o de deurwaarder, in zijn hoedanigheid van ministerieel en openbaar 

ambtenaar, de bevoegdheid zou geven om akte te nemen van de minnelijke 

schikkingen of de terugbetalingsplannen tussen partijen (Zie ook en vgl. met 

« De rechtspleging » § 1); 

 

o echte bruggen zou slaan tussen de minnelijke en de gerechtelijke fasen die tot 

een vereenvoudigde saisine van de rechter zou leiden wanneer er geen 

onderhandelde oplossing kon worden gevonden (Zie ook en vgl. met « De 

rechtspleging », § 2, A). 

 

§ 2. Justitie toegankelijk, verstaanbaar en informatief maken 

 

Het beste wat we hier kunnen doen, is het verslag weergeven van de « Commissie 

voor de humanisering van de rechtbank » van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Hasselt: 
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A. Doelstellingen van de commissie voor de humanisering van de rechtsbank 

 

Op initiatief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt werd een Commissie 

voor de Humanisering van de Rechtbank opgericht, waarin thans reeds 

vertegenwoordigd zijn de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Griffie te Hasselt, de 

Balie te Hasselt en de Gerechtsdeurwaarders te Hasselt en te Tongeren. 

 

Ondanks de vele initiatieven en projecten die reeds werden ontwikkeld, dient te 

worden vastgesteld dat de rechtbank niet altijd even toegankelijk is voor elk burger, 

niet-jurist. Een bijzonder vlotte toegankelijkheid is nochtans zeer noodzakelijk nu 

immers maar contact met de rechtbank wordt gezocht of zich opdringt naar 

aanleiding van problemen, waarvan men de oplossing hoopt te vinden bij de 

rechtbank. 

 

Dit gebrek aan toegankelijkheid ontstaat doordat de man of vrouw die met de 

rechtbank geconfronteerd wordt of er een oplossing zoekt voor zijn of haar 

problemen onvoldoende vertrouwd is met het gebeuren in en rond de rechtbank. 

Daardoor zal hij of zij zich ook niet begrepen voelen door de rechtbank. Hij of zij zal 

zich in de steek gelaten voelen. 

 

Meer humanisering van de rechtbank moet dan ook leiden tot een groter gevoelen 

van begrepen zijn, zodat ook het gebeuren binnen de rechtbank en de oplossingen 

gegeven aan individuele problemen meer aanvaardbaar worden. 

 

Een grotere graad van tevredenheid bij de burger over de werking van de rechtbank 

zou aldus kunnen worden bereikt. 

 

B. Middelen tot het bereiken van deze doelstelling 

 

Een middel om deze doelstelling te bereiken is gelegen in een optimalisering van de 

contacten met de burger. 
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Dit optimaliseren kan gebeuren door enerzijds meer te communiceren met de 

rechtzoekenden en hen derhalve meer uit te leggen wat er binnen de muren van een 

gerechtsgebouw gebeurt en anderzijds beter te communiceren of zich in de 

communicatie meer te verplaatsen in de positie van de rechtzoekenden. 

 

De commissie voor de humanisering heeft gepoogd deze communicatie uit te 

breiden en te verbeteren door: 

 

- De briefwisseling, die uitgaat van de rechtbank, wordt systematisch 

onderzocht op zijn begrijpbaarheid. De meest gebruikte kennisgevingen aan de 

rechtszoekende werden reeds herschreven. 

 

Archaïsche taal wordt vermeden en noodzakelijke juridische termen worden 

uitgelegd. 

 

- Er werd een informatiebrochure samengesteld, die aan de ontvangstbalie ter 

beschikking ligt van de bezoekers. Deze informatiebrochure bevat enerzijds 

algemene informatie met betrekking tot de rechtbank en doet anderzijds via een 

inlegblad opgave van de zittingen die op de dag dat de bezoeker zich aanbiedt 

worden georganiseerd. 

 

- Er wordt thans een enquête georganiseerd, waarbij de bezoeker naar zijn 

mening wordt gevraagd over de werking van de rechtbank en dus ook over het 

optreden van haar actoren. Daartoe worden hoofdzakelijk via de 

zittingsdeurwaarders formulieren verspreid, die de bezoekers al dan niet anoniem 

kunnen invullen en terugbezorgen aan de zittingsdeurwaarders of deponeren in een 

urne  (Rechter Peter HOET, Hasselt, 16 november 2003). 
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§ 3. De inleiding van het geschil 

 

A. De vrijwillige verschijning 

 

Zoals gezegd in artikel 700 van het Gerechtelijk Wetboek « worden hoofdvorderingen 

bij dagvaarding voor de rechter gebracht, onverminderd de bijzondere regels inzake 

vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift ». 

 

De inleiding door vrijwillige verschijning zou in elke omstandigheid voorrang moeten 

krijgen. Ze laat toe vrijwillig tot de rechtspleging toe te treden, maakt het mogelijk om 

besparingen op het niveau van de rechtspleging te verwezenlijken en de 

ongemakken betreffende de naleving van de termijnen voor dagvaarding te 

vermijden.221 Wanneer deze wijze om een zaak in te leiden wordt aangevuld met het 

akkoord van de partijen over de instaatstelling van de zaak, waarvan de rechter akte 

nam, realiseert men een soort procedureel ideaal. Wij herinneren eraan dat artikel 

706 van het Gerechtelijk wetboek zou kunnen worden verbeterd door het ontwerp dat 

bepaalde regels vastlegt voor de aanpassing van het gerechtelijk privaatrecht en het 

strafprocesrecht aan de elektronische rechtspleging (zie  « De rechtspleging », § 2, 

A, voetnoot 99 en B). 

 

Misschien wanneer de aanmaning de verjaring zou stuiten (zie het hoofdstuk over de 

rechtspleging, § 1) zou dit de gerechtelijke actoren kunnen aanzetten om meer 

gebruik te maken van de vrijwillige verschijning.  

 

                                            
221 Wij wijzen erop dat de verzekeringsmaatschappijen inzake verkeersongevallen bij hun raadslieden aandringen 
om de zaken onder de vorm van een vrijwillige verschijning in te dienen, zodat beide partijen, van bij het begin, 
een standpunt kunnen innemen en hun respectieve eisen kunnen formuleren. Deze wijze van inleiding vermijdt 
de dagvaardingskosten en wordt vandaag in de huidige stand van de teksten meestal gevolgd door een wisselen 
van conclusies binnen een korte termijn. 
Nog steeds inzake vrijwillige verschijning hanteert de politierechtbank van Luik een praktijk die steunt op een 
regeling tussen advocaten die gespecialiseerd zijn in verkeersongevallen: ze dienen hun dossier via vrijwillige 
verschijning in nadat de zaak werd ingeleid. Op dat ogenblik wordt de zaak op de inleiding bepleit en kan het 
vonnis binnen een termijn van 15 dagen worden uitgesproken. Wanneer het dossier niet in orde is, is er geen 
eigenlijke doorverwijzing naar de rol, maar oordeelt de rechtbank dat de zaak niet aanhangig werd gemaakt tot 
het dossier in orde is. Wanneer de rechtspleging bij dagvaarding wordt ingeleid, wordt een snelle instaatstelling 
georganiseerd op basis van een mechanisme van « relaisdata ». 
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B. De dagvaarding 

 

* Los van zijn kostprijs (zie het hoofdstuk over de rechtspleging, § 2, B en « Het 

strafproces », § 14, voor de gerechtelijke fiscaliteit en tarief, inclusief in strafzaken), is 

het – uit hoofde van de « goede praktijken » - belangrijk te benadrukken dat men de 

gerechtelijke taal van deze rechtsplegingakte wil vereenvoudigen, het perfect 

begrijpen ervan wil vergemakkelijken en de bestemmeling van de akte correct en 

duidelijk wil informeren (zie Dermagne, Journal des Proces, nr. 451, 24 januari 2003, 

p. 30 « Style et vocabulaire juridiques »). De Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders is actief op dit domein en de gerechtsdeurwaarders nemen 

diverse maatregelen om het begrip van hun akten te verbeteren (Zie ook « De 

rechtspleging », § 2, B, in fine). 

 

Deze overwegingen moeten worden gekoppeld aan de bedenkingen en suggesties 

betreffende de gerechtelijke taak (“Het herstel van het vertrouwen van de gebruiker 

in de justitie”, Deel 2, § 3). 

 

* Het spreekt vanzelf dat de betekening in handen van de persoon de ideale 

betekeningswijze is. Ze moet voorrang krijgen met respect van het privé-leven van 

de rechtzoekende (vandaar de beperkingen van artikel 47 van het Gerechtelijk 

Wetboek).  

 

Sommigen vinden dat « het verbod om zaterdag te betekenen heel verbazend is » 

wanneer het gaat om het bevorderen van de betekening in de handen van de 

persoon  (B. MENUT, Les systèmes judiciaires de la Belgique et de l’Italie in Droit et 

procédures, nr. 3/2004 – Les rencontres européennes de procédure, p. 10, nr. 12); 

daarentegen vindt de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België dat het 

een illusie is te denken dat de betekening in de handen van de persoon – de vorm 

die een grotere juridische veiligheid biedt en toelaat om de rechtzoekenden beter te 

informeren – in bepaalde stadscentra gemakkelijker kan worden uitgevoerd op een 

zaterdag, lees een zondag. Volgens de Kamer verliest men uit het oog dat de 

interventie van een ministerieel ambtenaar op die dagen meestal en vooral in onze 
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moderne maatschappij wordt ervaren als een inbreuk op de individuele vrijheid en de 

intimiteit van het privé-leven. Waarom trachten wij dan niet om een « goede praktijk » 

te veralgemenen, zoals deze door enkele gerechtsdeurwaarders in strafzaken wordt 

toegepast, namelijk de oproeping van de bestemmeling op het kantoor van de 

deurwaarder om er de akte te ontvangen die voor hem bestemd is: dit bevordert de 

betekening in handen van de persoon  en verbetert het klimaat waarin de 

communicatie gebeurt. (Het kan natuurlijk gebeuren dat de termijnen bijna verlopen 

zijn zodat deze modaliteit te riskant wordt). Ook in dat stadium zou een betere 

coördinatie en een beter begrip van de respectieve taken van de verschillende 

actoren (parket / deurwaarder – balie / deurwaarder) van groot nut kunnen zijn (Zie 

« Het strafproces », § 14). 

 

§ 4. De instaatstelling, de inleiding van de zaken en de vaststellingstermijn 

 

* Wij kunnen vier goede praktijken in het kort weergeven (in de volgorde die de 

OBFG in voornoemde nota voorstelt): 

 

a) de overeenkomst over de instaatstelling van zaken zou bindende kracht 

hebben (Cass., 1 juni 2001, C.980405.N; Cass., 8 juni 1995, R.D.J.P./P en B., 1995, 

p. 189). Dergelijke akkoorden streven de vaststelling na van termijnen voor het 

wisselen van de stukken, de conclusies en voor de redactie van syntheseconclusies 

en ten slotte – indien mogelijk – een datum voor de zitting. Statistisch gezien lijkt 

deze praktijk « de instaatstelling van zaken gemiddeld een jaar sneller te laten 

verlopen. En dan spreken we nog niet van de daling van de kosten waartoe deze 

praktijk leidt». 222 

 

b) De uitnodiging van de rechter aan de partijen om syntheseconclusies te 

schrijven (wij verwijzen naar het hoofdstuk over de rechtspleging, § 5, B, c). 

                                            
222 In strafzaken wijzen we op het bestaan bij het Hof van beroep van Antwerpen van een akkoordprotocol van 
15 januari 2002 betreffende het « grievenformulier » in strafzaken (Aanvullend akkoordprotocol inhoudend het 
invoeren van een grievenformulier in strafzaken) (Plus het activiteitenverslag 2003 van het hof van beroep en 
van het parket-generaal te Antwerpen, Gedr. St. Senaat 2003-2004, 3-454/1, blz. 8, en van het hof van beroep en 
van het parket-generaal te Gent, Gedr. St. Senaat 2003-2004, 3-454/2, blz. 10 en 17). Zo gebeurt het dat  artikel 
747 van het Gerechtelijk wetboek analoog wordt toegepast in gespecialiseerde geschillen van strafrechtelijke 
aard (ruimtelijke ordening, leefmilieu, fiscale en douanegebonden materie …)(Zie ook « Het strafproces » § 12) . 
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c) De neerlegging van de dossiers op de griffie vóór de zitting vastgesteld voor  

pleidooien zodat de magistraten ze vooraf kunnen inkijken omdat dit het interactieve 

debat tussen de rechter en de partijen bevordert en heropening van 

debatten vermijdt. Het resultaat is dat de zittingen minder talrijk en minder 

chronofaag zijn en dat ze op kortere termijn kunnen worden vastgesteld (plus de 

schriftelijke rechtspleging bij de Rechtbank van eerste aanleg van Mechelen, zie 

verder § 5, B en § 6, C). 

 

d) De actieve rol van de rechter inzake burgerlijk deskundigenonderzoek zoals 

het wordt bepaald door artikel 973 van het Gerechtelijk Wetboek: « deze bepaling is 

in ruime bewoordingen geschreven en laat dynamische en verbeeldingrijke 

magistraten toe om elke maatregel te nemen die geschikt is om de duur, de kostprijs 

en zelfs het aantal gerechtelijke deskundigenonderzoeken  te verminderen.»223 Dit 

idee wordt versterkt in het hoofdstuk over de onderzoeksmaatregelen dat de « goede 

praktijken » van de Rechtbank van eerste aanleg van Charleroi en van de Rechtbank 

van eerste aanleg van Luik gedetailleerd weergeeft. 

 

* Dankzij de samenloop van deze goede praktijken worden de termijnen voor de 

instaatstelling in grote mate verminderd en is de gerechtelijke achterstand (die we 

niet mogen overschatten) niet langer een fataliteit. Illustratie: op 15 januari 2004 

werden de zaken bij de Rechtbank van eerste aanleg van Luik in de eerste kamer op 

drie maanden vastgesteld, bij de tweede kamer op drie maanden, bij de derde kamer 

op vijftien dagen, bij de vierde kamer op een datum die tussen een maand en vier 

maanden en een half schommelt, bij de vijfde kamer op een datum die tussen een en 

drie maanden schommelt, bij de zesde kamer op een datum die tussen een en twee 

maanden schommelt, bij de zevende kamer op een datum die tussen anderhalve 

maand en drie maanden en een half schommelt, bij de negentiende kamer op vijftien 

dagen, bij de twintigste kamer op vijftien dagen, bij de beslagkamer op een maand, 

bij de onderzoekzitting op anderhalve maand, bij de arrondissementsrechtbank  op 

                                            
223 De nota van de OBFG citeert: AF. FETTWEIS , « Comment éviter que le coût d’une expertise ne ruine le 
proces ? » in « Le coût de la justice’, uitg.van de Jonge Balie van Luik, 1998, p. 148 en v.; L.M. HENRION, 
« L’expertise revisitée. Quelques suggestions pratiques », R.D.C., 1997, p. 589 en v. 
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een maand, bij het kantoor voor rechtsbijstand op vijftien dagen, inzake verzoening 

op een maand. 

 

Een andere illustratie komt van het Hof van beroep van Gent. Net als bij de andere 

rechtsmachten (zie nota van de OVB « Afspraken balie-magistratuur) 224 bestaat er 

een akkoord tussen het Hof van beroep en het arbeidshof van Gent en de balies van 

het ambtsgebied: « Afsprakennota teneinde tot een efficiënter procesverloop te 

komen in het hof van beroep en het arbeidshof te Gent » (zie tevens het 

activiteitenverslag 2003 van het hof van beroep en van het parket-generaal te Gent, 

Gedr. St. Senaat 2003-2004, 3-454/2, blz. 7).  

 

Wij stellen vast dat 70% van de zaken op de inleidende zitting aanleiding geeft tot 

een bindend akkoord over de instaatstelling (de instaatstelling van de andere zaken 

gebeurt op basis van artikel 747, van artikel 750, § 2, en van artikel 748). Het 

formulier van de agenda is dus uiterst belangrijk op de inleidende zitting. 

 

Wat de duur van de pleidooien betreft, voorziet het formulier: « De duur der 

pleidooien wordt in zijn totaliteit geschat op .. minuten (bij gebrek aan specificering 

wordt een pleidooiduur van 30 minuten voorzien ». In praktijk wordt de duur van 30 

minuten vaak toegepast en gebeurt het zelfs dat de duur nog korter is. Hoewel het 

formulier niets zegt over dit onderwerp, gebeurt het zelfs dat de pleidooien voor de 

kamers met alleenrechtsprekende raadsheren, niet meer dan 20 minuten duren (vb. 

bouwzaken of beslag) onder voorbehoud van geschillen met diverse problemen, in 

welk geval de duur uitzonderlijk langer is dan 30 minuten. 

                                            
224 Wij hernemen de inleiding van dit interessante document: « In de rechtsgebieden van Gent, Antwerpen en 
Brussel werden afspraken gemaakt tussen balie, griffie en magistratuur (zetel en parket) om de gerechtelijke 
procedure efficiënter te laten verlopen. Deze afspraken worden nu eens gebundeld in een « afsprakennota » 
(Gent), dan weer in een « akkoordprotocol » (Antwerpen) of kort weg een « protocol » (Brussel). De akkoorden 
hebben uitsluitend betrekking op de regeling van de rechtspleging in graad van beroep. De afspraken worden 
hierna in schematische vorm naast elkaar gelegd om de bespreking ervan enigszins te vergemakkelijken ». Plus 
in de Franse taal, het « Protocole barreau-magistrature » dat op 23 juni 2003 werd ondertekend door de eerste 
voorzitter van het Hof van Beroep van Brussel en de stafhouder van de balies van Brussel (F/N), Nijvel en 
Leuven (J.T., 2003, 569), alsook de dossiers die de OBFG inzamelde (« Bonnes pratiques – bonnes reformes ») 
betreffende de lopende praktijken in Aarlen, Brussel, Charleroi, Dinant, Luik, Marche, Nijvel en Verviers. 
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§ 5. De schriftelijke rechtspleging en zijn gunstige aanpassingen 

 

Terwijl de lege ferenda voorzien is om « de schriftelijke rechtspleging aan te 

moedigen en te versoepelen » (zie de beslissingen van de Ministerraad « Justitie – 

Binnenlandse Zaken » van 30 en 31 maart 2004), is het de lege lata belangrijk om de 

nadruk te leggen op bepaalde « bestaande goede praktijken » dankzij dewelke 

bijzonder doordacht rechtspreken kan gebeuren binnen korte termijn, in voorkomend 

geval door het hoofdzakelijk schriftelijke karakter van een rechtspleging te koppelen 

aan de mogelijkheid van een kort of interactief debat, op basis van een dossier dat 

vooraf werd bestudeerd door de rechter. 

 

A. Algemene benadering 

 

Een recente studie van de heer Jean-François van Drooghenbroeck (La procédure 

écrite ou le paradigme des promesses non tenues d’une réforme à repenser, 

Actualités et développements recents en droit judiciaire, Commission Université-

Palais de Liège, CUP Larcier 03/2004, vol. 70, p. 159 en v.) wijst op het bestaan van 

een « quasi-schriftelijke » rechtspleging die wordt gekenmerkt door het neerleggen 

van het dossier op de zitting zonder dat de zaak evenwel gepleit wordt, wat ook het 

geval is voor de politierechtbanken. Vermits het dossier niet vooraf op de griffie wordt 

neergelegd (wat meestal (ten onrechte?) als contraproductief wordt ervaren) gaat het 

eigenlijk niet om een toepassing van de schriftelijke rechtspleging  in de zin van 

artikel 755 van het Gerechtelijk Wetboek, maar « de herhaling en de goede werking 

(van deze methode) leiden tot de formulering van een grote kritische noot rond de 

ontnuchterende bewering dat de schriftelijke rechtspleging (sensu lato) geen succes 

kent. Vanuit de macrogerechtelijke hoek heeft deze « quasi-schriftelijke » 

rechtspleging zeker de grote verdienste dat ze de behandeling van de zaken versnelt 

en intensifieert en volgens ons dus volledig tot eer strekt van de magistraten die zich 

aan deze rechtspleging houden, temeer daar ze in het verlengde ligt van de wens 

van de wetgever van 1992 » (p. 172, nr. 15; zie ook hoger voetnoot 220 over de 

vrijwillige verschijning, de praktijk van de politierechtbank van Luik). 
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B. Meer bepaald: « De schriftelijke procedure » - Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Mechelen 

 

Sinds de dag waarop het Gerechtelijk Wetboek in werking trad, onderscheidde de 

rechtbank van eerste aanleg van Mechelen zich door de ontwikkeling van een 

uitstekende praktijk inzake de schriftelijke rechtspleging op basis van een « modus 

operandi » die de rechtbank en de balie hebben afgesproken. 

 

Deze schriftelijke rechtspleging verloopt volgens de modaliteiten die Mevrouw 

Destrijcker, Voorzitter van de rechtbank, beschreef in een verslag dat ze op 5 

november 2003 naar de auteurs van dit verslag opstuurde:  

 

« Werkwijze 

 

1. Op de zitting waarop een zaak voor behandeling voor de burgerlijke rechtbank 

wordt vastgesteld wordt niet gepleit. 

Advocaten leggen hun dossiers met overtuigingsstukken neer. 

 

2. De rechtbank stelt vervolgens de zaak voor sluiting der debatten op twee of 

drie weken. 

- Op deze zitting zal de rechter de debatten sluiten, de zaak in beraad nemen en een 

datum voor uitspraak bepalen. 

- Indien nodig kan de rechter op de datum van de zitting waarop de zaak is verdaagd 

voor sluiting der debatten, bijkomende vragen stellen, waarna de zaak in beraad 

genomen wordt. 

 

3. Indien de raadslieden dit wensen kunnen zij steeds het verzoek richten om de 

zaak te mogen pleiten. Deze aanvraag wordt op voorhand ingediend, namelijk bij het 

aanvragen van een rechtsdag waarop de zaak vastgesteld wordt. 

 

Uit een brief van mijn voorganger, Voorzitter J. Kiekens d.d. 5 mei 1978 aan de 

Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep blijkt dat proefondervindelijk vastgesteld 

werd dat de schriftelijke procedure in burgerlijke zaken toeliet de zaken sneller af te 
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handelen en dus meer zaken te behandelen. Vaststelling van een rechtsdag kon 

gebeuren binnen een termijn van zes tot acht weken. 

 

Deze conclusie geldt tot op heden ». 

 

De voordelen zijn duidelijk: de tijd die op de zitting wordt gewonnen, kan worden 

gebruikt voor de voorafgaande studie van het dossier, voor juridische opzoekingen 

en de redactie van het vonnis; een groter aantal zaken kan in beraad worden 

genomen en het systeem van « vragen-antwoorden » vermijdt  vonnissen alvorens 

recht te doen en de heropening van de debatten. 

 

Deze rechtspleging is bijzonder geschikt voor een kamer met een 

alleenrechtsprekende magistraat. Voor een kamer met drie rechters kunnen de 

advocaten beter een korte samenvatting van de zaak geven, met de nadruk op de 

aspecten die volgens hen belangrijk zijn (verg. supra in § 4 in fine de praktijk van het 

Hof van beroep van Gent). Kortom, hoewel het systeem niet kan worden toegepast 

wanneer een partij in persoon verschijnt, is het een uitstekende praktijk om bij te 

dragen tot het wegwerken van de gerechtelijke achterstand.  

 

§ 6. De zitting: vaststelling – afspraak op een vast uur – voorbereiding – naleven van 

de gerechtelijke afspraak 

 

A. De vaststelling en de duur van het proces 

 

* Wij stellen in het algemeen vast dat de tijd tussen de inleiding van de zaak en 

het vonnis aanzienlijk kan worden ingekort dankzij de « goede praktijken » inzake de 

instaatstelling, de volledige benutting van de zittingstijd of de schriftelijke 

rechtspleging (zie supra § 4 en 5). 

 

In de ogen van de gebruiker moet de duur van een proces globaal worden berekend 

met cumul van de termijn van de instaatstelling van de zaak en de 

vaststellingstermijn. Met andere woorden, er is een gedeelde aansprakelijkheid van 
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de magistratuur en de balie om de tijd van justitie in het belang van de 

rechtzoekende te beheersen. 

 

Het is belangrijk, zowel voor strafzaken225 als voor burgerlijke zaken, om een beleid 

voor de beheersing van de gerechtelijke stromen en het beheer van de vaststellingen 

met een prioriteit voor de behandeling van dringende zaken in te voeren. 

 

Het is ten slotte belangrijk dat de zaken onder de magistraten worden verdeeld op 

basis van hun specialisatie (zie « De rechtsmiddelen » , §3, c betreffende de  

alleenrechtsprekende raadsheer) en dat de duur van de pleidooien noch door de 

partijen, noch door de rechtsmacht wordt overschat (zonder afbreuk te doen aan het 

belang van een goed pleidooi). 

 

B. Onaanvaardbare en soms vruchteloze wachttijden 

 

* De oproeping van alle rechtszoekenden en alle raadslieden op hetzelfde uur 

voor een zelfde zitting is geen kwalitatieve justitie waardig omdat ze allemaal een 

onbepaalde tijd zullen moeten wachten. We moeten de gerechtelijke afspraken 

daarom veralgemenen met vooraf bepaalde tijdsindelingen (M. BENICHOU, Les 

demandes des professionnels de la justice in “La qualité de la justice”, 

Documentation française, 2002, p. 43 betreffende de zittingen in strafrecht – zie 

« Het strafproces », §13 – maar volgens ons moet deze regel voor alle zittingen 

worden veralgemeend). Het systeem waardoor de advocaat voorrang heeft op een 

rechtzoekende die niet door een advocaat wordt bijgestaan en die van bij het begin 

van de zitting aanwezig is, en op het einde van de zitting misschien niet werd 

gehoord door de rechter, leidt tot een gewettigd onbegrip en irritatie bij de gebruiker 

                                            
225 Zo is de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi er op 3 jaar tijd in geslaagd om de achterstand die ten tijde 
van de « zaak Dutroux » bestond, in te halen. De dossiers worden nu in enkele maanden tijd vastgesteld en 
gevonnist dankzij een beheerinstrument voor de vaststelling van strafzaken dat steunt op het overleg tussen de 
voorzitter van de rechtbank, de procureur des Konings en de rollengriffier. Ten minste een zitting per week is 
voorbehouden voor dossiers met personen die opgesloten zijn. De belangrijkste redenen voor uitstel worden 
aandachtig geanalyseerd en in overleg met het parket en de balie worden er remedies gezocht. Voor burgerlijke 
zaken werd een kamer van instaatstelling ingevoerd en sommige dossiers kunnen op zes maanden tijd gevonnist 
worden … Ook de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen onderscheidt zich door het uitstekende ritme 
waarmee deze dossiers in strafzaken afhandelt (Mechelse onderzoeksrechter buigt zich alleen nog over 
hoofdfeiten – Gerechtelijke achterstand gehalveerd , De Standaard, dinsdag 4 mei 2004, p. 7). 
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van  justitie. Deze irritatie wordt nog vergroot door het feit dat het beantwoorden van 

een gerechtelijke oproeping, los van de angst die deze teweegbrengt bij elke 

persoon die niet vaak in aanraking komt met het gerecht, vaak reële ongemakken op 

privé-vlak of professioneel vlak veroorzaakt. De burger moet concreet werkelijk 

duidelijk bewust zijn van het feit dat recht werd gesproken,  dat wil zeggen dat hem 

recht werd gedaan.  

 

In 1982 schreef professor Albert FETTWEIS: « We moeten de burger die niet wordt 

bijgestaan door een advocaat, in een verstaanbare taal aanspreken met de 

belangrijkste zorg om de psychologische stress van het contact met de personen die 

de opdracht aanvaarden om recht te spreken, te milderen ». « In dit perspectief zou 

men bij de organisatie van de zittingen meer rekening moeten houden met de 

noodzaak om de tijd van de rechtzoekenden, de getuigen, de deskundigen en de 

leden van de balie te ontzien. Hiervoor moeten we de mogelijkheid bestuderen om 

bepaalde zittingen op het einde van de dag te plannen en soms zaterdag in de 

voormiddag te zetelen » (Prolégomènes à l’adaptation de la procédure aux 

nécessités de notre temps, J.T., 1982, p. 201, nr. 2). 

 

In een dergelijk systeem van afspraken op vaste uren zou de niet-naleving van de 

gerechtelijke  afspraak een zeldzame uitzondering moeten worden. 

 

Deze kwestie is in onze ogen zinnebeeldig. Het gebeurt dat het aanvoelen van 

hoogdringendheid of de verontwaardiging van de actoren enerzijds en van de 

gebruikers anderzijds niet samenvallen en dat deze laatsten minder doeltreffend 

worden gehoord dan de eersten. Het herstel van het vertrouwen van de gebruiker in 

justitie vereist dat de gewettigde verwachtingen van de gebruiker in justitie voorrang 

krijgen. 

 

C. De voorbereiding van de zitting 

 

Een zitting voorbereiden betekent dat het ongelegen uitstel op initiatief van de 

rechtbank, omdat het dossier procedureel niet in orde is, kan worden beperkt, lees 

weggewerkt. De magistraat en de griffier moeten meer dan ooit teamwerk verrichten. 

Wij pleiten voor de herwaardering van het werk van de griffier van de zitting, die de 
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staat van de rechtspleging en de regelmatigheid van de stukken aan de hand van 

een gestandaardiseerde checklist226 moet controleren en de rechter moet inlichten 

over de rechtzettingen of de lacunes die voor de zitting moeten worden opgelost 

(voorbeeld: onvolledig dossier, invloed van een wijziging van toestand of van 

woonplaats enz.); zo wordt het mogelijk om dergelijke onregelmatigheden die anders 

tot het uitstel van de behandeling zouden leiden, vooraf op te lossen door de 

betrokkenen tijdig in te lichten. 

 

Het principe van het interactieve debat op initiatief van de rechter moet worden 

gekoppeld aan hetzelfde idee van optimalisering van de tijd van de zitting en het 

vermijden van de heropening van de debatten. De eis betreffende de gelijktijdigheid 

van de mededeling en de neerlegging van de conclusies zou de rechter moeten 

toelaten om voor de zitting kennis te nemen van de conclusies. Afgezien daarvan 

gebeurt het, zoals we gezegd hebben, dat bepaalde rechtsmachten « de lege lata » 

vooruitlopen op de veralgemening van artikel 1261, lid 2, van het Gerechtelijk 

Wetboek inzake de echtscheiding op grond van bepaalde feiten dat zegt «  De 

dossiers worden op de griffie neergelegd ten minste acht dagen vóór de zitting die 

voor de pleidooien is vastgesteld » zodat de rechter de dossiers van de partijen voor 

de zitting aandachtig kan bestuderen (zie supra § 4 en 5). 

 

D. De naleving van de gerechtelijke afspraken 

 

Het is belangrijk om blanco zittingen te vermijden. 

 

Op het colloquium betreffende de gerechtelijke achterstand dat op vrijdag 26 mei 

1989 in het Senaat werd georganiseerd, leidde de heer Ernest KRINGS, procureur-

generaal bij het Hof van cassatie, de studiedag in met de bespreking van de «  

gerechtelijke achterstand in België ». Hoewel hij voorzichtig aandrong op het feit dat 

dit niet de enige reden voor de achterstand is, wees hij op een zekere achteloosheid 

van de pleiters. Zo schreef hij « De heer Voorzitter van de Rechtbank van eerste 

aanleg van Brussel meldde van zijn kant dat van de 907 zaken die in dezelfde 

periode (april 1989) werden vastgesteld voor pleidooien, slechts 490 zaken, of 54% 

                                            
226 De griffie van het Hof van beroep van Antwerpen stelde een model voor een checklist voor. 
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werden gepleit. Op deze manier gingen op twee weken tijd 168 uren verloren, 

waarvan 136 omwille van opschortingen door afwezigheid van pleiters, van uitstel dat 

door de advocaten werd gevraagd of van afwezigheid van de raadslieden van de 

partijen. Volgens de berekeningen van de voorzitter van de rechtbank zou dit 

tijdverlies ongeveer het equivalent van 39 zittingen vertegenwoordigen». « Controles 

bij de rechtbank van eerste aanleg van Leuven bevestigen deze bevindingen, zonder 

dat deze echter even omvangrijk zijn. Dat is ook het geval bij de rechtbank van 

eerste aanleg van Nijvel … » (Senaat van België, Gerechtelijke achterstand, akten 

van het colloquium dat op vrijdag 26 mei 1989 in het Senaat werd georganiseerd, nr. 

44, p. 37 en 38; in nota 2 wees de heer Krings erop dat « de heer Verheyden in zijn 

openingsrede van 1 september 1983 al opmerkte dat « het absenteïsme v an 

bepaalde leden van de balie zelfs voor de vredegerechten totaal onaanvaardbaar is 

en een belangrijke bron voor vertraging vormt »). 

 

Dankzij de verbeteringen aan de instaatstelling van zaken en het reële streven van 

bepaalde balies om dergelijke tekortkomingen te verhelpen, schijnt het aantal 

volledig of gedeeltelijk blanco zittingen sterk afgenomen te zijn. 

 

Om deze situatie nog verder te verbeteren, wordt in het hoofdstuk betreffende de 

rechtspleging (§ 4) voorgesteld om, in geval van een onverantwoorde vraag tot 

uitstel, artikel 730, b), eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek aan te passen door 

mogelijk het weglaten van de algemene rol te voorzien (met de noodzaak om een 

nieuw recht voor rolzetting te betalen ingeval de rechtspleging terug wordt opgestart). 

Dus niet langer enkel een weglating van de zittingsrol (onschuldig, maar storend voor 

het gerechtelijke tijdsgebruik). Er is een variante voorzien: behoud van de huidige 

tekst met melding aan de stafhouder (zie bijvoorbeeld het activiteitenverslag 2003 

van het hof van beroep en van het parket-generaal te Antwerpen, Gedr. St. 2003-

2004, 3-454/1, blz. 21). Er moet concreet worden nagegaan of een dergelijke 

oplossing toereikend is omdat in beginsel, in geval van een gekarakteriseerde fout 

van de advocaat, een blanke zitting aanleiding zou moeten kunnen geven tot 

disciplinaire maatregelen. 

 

Wanneer een zaak om geldige redenen moet worden uitgesteld, zou de informatie in 

de mate van het mogelijke, met een zekere aanzegging (bijvoorbeeld ten laatste 48 
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uur voor de zitting) worden meegedeeld, zodat een « zaak die in reserve werd 

gehouden » in voorkomend geval kan worden tussengevoegd. 

 

De zittingstijd moet in het algemeen volledig worden gebruikt voor de behandeling 

van de dossiers en de vooruitgang van de zaken en mag niet worden onderbroken 

door opeenvolgend beraad of door het uitspreken van beslissingen, noch ingekort 

door ongerechtvaardigd uitstel op initiatief van de zetel. Het is goed te herinneren 

aan dat wat de heer van REEPINGHEN in zijn verslag over de gerechtelijke 

hervorming schreef (Pasin., 1967, p. 425): « We willen vanaf heden het 

betreurenswaardige spektakel van de blanco zittingen en nutteloze verplaatsingen 

vermijden. Met uitzondering van het geval van overmacht moet het mogelijk zijn dat 

de pleiter tijdig meedeelt dat hij verhinderd is wanneer men op zijn aanwezigheid 

rekent. De tijd van de zittingen zelf zal volledig gebruikt worden voor de pleidooien en 

niet langer voor omslachtige uitwisselingen van standpunten over de staat van de 

rollen in aanwezigheid van een college van magistraten, dat een meer leerrijk 

tijdsgebruik waardig is ». 

 

De magistraat moet ten slotte luisteren naar de rechtzoekende die zich niet 

“afgesnauwd” mag voelen. 

 

Deze overwegingen blijven heel actueel, maar de mentaliteit schijnt vandaag een 

evolutie te hebben gestart die moet worden vervolgd en die door meer dwingende 

maatregelen – die ook voor verbetering vatbaar zijn – ten uitvoer kan worden gelegd.  

 

§ 7. Het vonnis 

 

A. De goede praktijk van de tarieflijsten 

 

In bepaalde materies wordt de taak van de partijen, van hun raadslieden en van de 

rechter in grote mate vereenvoudigd door het bestaan van betrouwbare tarieflijsten 

die – zonder inbreuk op de beoordelingsbevoegdheid van de rechter – een 

(extragerechtelijke of gerechtelijke) regeling toelaat die beter voorspelbaar, zekerder, 

eenvormiger en dus meer egalitair, sneller en goedkoper is dan het geschil. 
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Dat is het geval op het gevoelige terrein van de vergoeding van de lichamelijke 

schade in het opmerkelijke werk dat het resultaat is van de samenwerking tussen 

twee grote verenigingen van magistraten227 (zie M. VAN DEN BOSSCHE, De 

indicatieve tabel – een situering, N.j.W., nr. 72, 19 mei 2004, 614 en de tabel in 

bijlage; M. BURTON, “Quelques aspects du nouveau tableau indicatif” in “Le tribunal 

de police en mouvement”, J.B. Luik, 2002, 71 e.v.)228 De vraag of dergelijke tarieven 

al dan niet moeten worden gelegaliseerd, is een debat waard (zie bijvoorbeeld de 

suggestie met betrekking tot de onderhoudsbijdrage, « De actieve rechter », § 3). 

 

B. « Recht spreken en begrepen worden » 

 

Het gaat om reeds vermelde inspanningen (zie « Het vonnis », § 2, A) van de 

“Association Syndicale des Magistrats” voor de verbetering van de leesbaarheid van 

het vonnis door de inhoud van de informatie op te helderen, door vervallen 

terminologie te bannen en een vlottere syntaxis te gebruiken. Er bestaan nog andere 

initiatieven. Deze bestrijden het hermetisme dat in de ogen van de niet-

rechtzoekende (wie hij ook is) kenschetsend is voor de gerechtelijke taal. Het gaat er 

uiteindelijk om beter te communiceren en beter in te lichten. 

 

C. Een eenvoudig en concreet vonnis 

 

De gekozen formuleringen moeten afgestemd zijn op de inhoud van de veroordeling 

die in feite moet worden vertaald. In dit opzicht verwoorden specialisten van het 

tenuitvoerleggingsrecht hun vrees wat betreft de « kwaliteit onder oge van 

uitvoerbaarheid » van het beschikkend gedeelte: het is belangrijk een verzachte taal 

te vermijden (bijvoorbeeld: de term « veroordeelde » niet gebruiken) of onduidelijke 

taal af te zweren (wanneer het bijvoorbeeld gaat om de omschrijving van de 

modaliteiten voor het verschuldigd zijn van een dwangsom). Dit zou immers leiden 

tot moeilijkheden in het stadium van de invordering of de tenuitvoerlegging in natura 

                                            
227 Het koninklijk verbond van vrede- en politierechters en het Nationaal verbond van magistraten van eerste 
aanleg. 
228 Zo heeft men « bij het hof van beroep van Luik (…) in samenwerking met de balies tabellen opgemaakt van 
burgerlijke belangen op grond van leeftijd, ernst van de verwondingen, enz. Dat heeft veel beroepen doen 
wegvallen »  (actitviteitenverslag 2003 van het hof van beroep en van het parket-generaal te Luik, Gedr. St. 
Senaat 2003-2004, 3-454/3).   
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van de titel met uitvoeringsincidenten, die het concreet maken van het recht duurder 

maken of vertragen, en dit tot grote wanhoop van de begunstigde van het vonnis die 

merkt dat hij enkel een « naakte titel » heeft. 

 

D. De communicatie met de media 

 

De openbaarheid van de zittingen (art. 148 Grondwet) wordt hoofdzakelijk 

gerealiseerd dankzij de media die een grote verantwoordelijkheid terzake dragen (zie 

vb. Brussel, 3 december 1997, Pas., 1997, II, 15). Door de wettelijke voorschriften ter 

zake krijgen de journalisten echter niet steeds gemakkelijk toegang tot de informatie 

of verkrijgen ze geen afschrift van de beslissingen (vb. Burg. Antwerpen, 9 november 

1999, A.J.T., 1999-2000, 631). Daarom verwelkomen wij de « goede praktijken » die 

de communicatie tussen de rechtsmachten en de journalisten vergemakkelijken229 

(zie « Het herstel van het vertrouwen… » Deel 3, § 2). 

 

§ 8. De problemen van het bewarend beslag en van de middelen van 

tenuitvoerlegging 

 

* Op 20 april 2004 stuurde de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een 

nota met de titel « Enkele goede praktijken » bij de gerechtsdeurwaarders naar de 

auteurs van dit verslag. 

 

Het lijkt ons nuttig om de wijze weer te geven waarop het beroep zelf de 

beroepspraktijken van de gerechtsdeurwaarders inzake bewarende maatregelen en 

middelen van tenuitvoerlegging expliciteert: 

 

« In het stadium van de bewarende maatregelen: 

 

De deurwaarder wordt nu beschouwd als een specialist van het 

tenuitvoerleggingsrecht en in het bewarend stadium wordt beroep op hem gedaan 

om: 

                                            
229 Zoals het geval van de gratis mededeling via elektronische weg van de samengevatte en gedepersonaliseerde 
inhoud van de arresten van het Hof van beroep van Gent. 
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o te oordelen in welke gevallen snel moet worden gehandeld;  

o de opzoekingen te doen om de activa te bepalen en te lokaliseren om er 

vervolgens met de bewarende maatregelen beslag op te leggen voor ze 

verdwijnen; 

o de regelmatigheid van de voorgelegde titels en de haalbaarheid van de 

overwogen bewarende maatregelen te onderzoeken. 

 

In het stadium van de tenuitvoerlegging: 

 

o onder dekking van het gedeelde beroepsgeheim wisselen de deurwaarders 

kostbare informatie uit om nutteloze rechtsplegingen te vermijden. 

ü zo intensifiëren ze het collectieve karakter van het beslag: in de meeste 

arrondissementen organiseerde de arrondissementskamer  een 

informatiesysteem om de gerechtelijke verkopen en hun resultaat mee 

te delen; 

ü worden eveneens geregistreerd: de uitzettingen en de diverse 

berichten die de plaatselijke politie of de rechtzoekenden hebben 

overhandigd om mee te delen welke personen hun woonplaats hebben 

verlaten zonder een adreswijziging door te voeren; 

ü om de doeltreffendheid en de snelheid van hun interventies te 

versnellen, wisselen de deurwaarders nog veel andere informatie uit: 

afgifte van het afschrift van een proces-verbaal waarin er staat dat er 

geen akkoord is bereikt of van de lijst van toegewezen voorwerpen; 

informatie over de resultaten van een beslag; enz. 

 

o wanneer de deurwaarder meerdere dossiers tegen een zelfde schuldenaar 

heeft, kan hij de invordering beheren met respect van het principe van de 

besparing op het niveau van de rechtsplegingen door bijvoorbeeld met een en 

hetzelfde exploot een uitvoerend beslag (beslag op roerende goederen of 

bewarend beslag) te doen dat gemeenschappelijk is voor de diverse 

schuldeisers die dat vroegen: deze manier van werken leidt meestal tot 

terugbetalingsplannen die alle partijen samen hebben afgesproken. 
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o bij evenredige verdeling op bewarend beslag-uitvoering, bereikt de 

deurwaarder ook vaak oplossingen die hij met de partijen besproken heeft: 

soms betrekt hij schuldeisers erbij die nog geen executoriale titel hebben en 

die de deurwaarder dus niet kon kennen, maar die naar aanleiding van een 

dialoog met de schuldenaar, door de deurwaarder worden uitgenodigd om een 

schuldvordering in te dienen. Soms bespreekt hij een grens voor de 

maandelijkse betalingen waarbij hij rekening houdt met het belang van elke 

partij, soms stelt hij alle schuldeisers samen, met de medewerking van de 

schuldenaar, aanvullende maandelijkse betalingen voor op de quotiteiten die 

voor beslag vatbaar zijn en in nog andere gevallen wordt de aangeklaagde 

schuldenaar naar de procedure voor collectieve schuldenregeling verwezen. 

In al deze gevallen wordt een overzicht opgesteld van de globale financiële 

situatie van de schuldenaar, worden de uitvoeringen gekristalliseerd en wordt 

de beste manier gezocht om een situatie van schulden of te hoge schulden op 

te lossen. » 

 

Dit totaalbeeld getuigt van de belangrijke rol die de gerechtsdeurwaarder in deze 

moeilijke en delicate materie speelt, want het gaat om de ontmoeting van « het 

gerechtelijke en het viscerale » die de verzoening van essentiële waarden vereist: 

respect voor de menselijke waardigheid en het levensminimum versus de 

voorlegging van de executoriale titel, dat wil zeggen de (vrijwillige, lijdzame of 

gedwongen) betaling van de sommen die aan de schuldeiser verschuldigd zijn, 

omdat hij anders grote moeilijkheden zou ondervinden en alle vertrouwen in de 

rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de gerechtelijke instelling zou verliezen. 

 

Zoals wij trouwens al stelden (zie « De rechtspleging », § 2, B), is het belangrijk op 

dit domein dat de materie van de tarieven wordt herzien in een streven naar 

doorzichtigheid, betere aanpassing en eenvormige toepassing. 

 

Het volstaat trouwens niet om melding te maken van de goede praktijken in het 

algemeen, het is belangrijk dat ze dagelijks ten uitvoer worden gebracht en, op een 

zo consensueel mogelijke manier, aanleiding geven tot een regelmatige evaluatie. 

Soms kan de beoordeling van de beslagrechter, die de beste waarnemer is van de 

praktijk van de deurwaarders in de materie, kostbaar zijn om de beroepspraktijken te 
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verbeteren (zie ook artikel 1396 van het Gerechtelijk Wetboek). Zo wijst een 

beslagrechter op het feit dat er nog heel veel disfuncties zijn op het vlak van de 

evenredige verdeling, dat de rechter veel tijd moet besteden aan het opstellen van 

afrekeningen – meer bepaald bij  onderhoudsuitkeringen – terwijl de 

gerechtsdeurwaarder die met de evenredige verdeling belast is, dit werk had moeten 

uitvoeren op basis van de meegedeelde informatie. Indien de rekeningen van bij het 

begin correct zijn opgesteld, is de kans groot dat er een minnelijke oplossing wordt 

gevonden, zoals deze uitdrukkelijk wordt voorzien door de wet op de evenredige 

verdeling. Diezelfde magistraat benadrukt ook dat heel wat deurwaarders niet steeds 

in staat zijn om bezwaren van de advocaten van de partijen over de projecten van 

evenredige verdeling te weerleggen en dat de beslagrechter daardoor vaak een 

ander beroep moet uitoefenen dan recht te spreken. Zo kan het zijn dat de dossiers 

niet voorbereid zijn, wat de taak van de rechter buitensporig moeilijk maakt. 

 

De lege ferenda (zie het hoofdstuk over de tenuitvoerlegging, § 4, D) zou artikel 1634 

van het Gerechtelijk Wetboek moeten worden aangepast in die zin dat het zich zou 

beperken tot de opmerking « De beslagrechter doet uitspraak over de vóór hem 

gemaakte zwarigheden ». Kortom, het laatste deel van de zin «  en sluit de tabel van 

de verdeling der gelden af » zou moeten verdwijnen zodat de deurwaarder met deze 

opdracht zou worden belast, in navolging van de notaris wat de rangregeling betreft. 

In de mate waarin de gerechtsdeurwaarder, zoals de Nationale Kamer vermeldt, een 

specialist van het tenuitvoerleggingsrecht is geworden, zou deze betere 

taakverdeling in de zin van een veel groter professionalisme bijzonder 

gerechtvaardigd zijn. 

 

* Het is belangrijk om de gevolgen van de regel van de territoriale bevoegdheid 

inzake bewarend beslag (het criterium van de woonplaats van de beslagen 

schuldenaar) in de praktijk te beheersen, wanneer de kennisgeving aan een derde-

beslagene moet worden vertaald. In het stadium van het bewarend beslag onder 

derden, kan kennis worden gegeven van de beslagakte of kan deze worden 
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betekend maar in sommige arrondissementen worden vooral kennisgevingen 

gegeven.230 In dit stadium zijn er twee mogelijkheden: 

 

- ofwel wordt de vertaling « op het budget van het parket » gedaan, maar omdat 

deze nooit binnen de drie dagen kan worden uitgevoerd en de kennisgeving snel 

moet gebeuren, wordt de kennisgeving soms eerst uitgevoerd in de taal van de 

territoriaal bevoegde rechter en wordt daarna een kennisgeving in de andere taal 

toegestuurd, speculerend op een ruime toepassing van artikel 40 van de wet op het 

gebruik der talen in rechtszaken … 

 

- ofwel via de griffie – uitdrukkelijk voorzien in de voorbereidingen van het 

Gerechtelijk Wetboek (Rapport HERMANS in « Le Code judiciaire », travaux 

préparatoires, Bruylant, 1967, p. 992) – maar de kosten voor de vertaling zouden op 

het budget « heel dringend » moeten kunnen worden geboekt, maar deze boeking 

wordt niet erkend door de dienst gerechtskosten van het Ministerie van Justitie (zie 

ook art. 38 in fine W. 15 april 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken).  

 

Het gebeurt dan ook regelmatig dat de beslagleggende partij verplicht is om de 

stukken waarvan kennis moet worden gegeven, zelf te laten vertalen. Waarom niet 

overstappen op de regel die wordt overwogen voor de collectieve schuldenregeling 

en die artikel 38 van de wet van 15 april 1935 wil aanvullen: « in afwijking op de 

alinea’s 1, 2, 3, 4 en 5, deelt de kennisgeving van artikel 1449 van het Gerechtelijk 

Wetboek, de derde-beslagene mee dat hij een vertaling van de inhoud van deze 

zending mag vragen … op voorwaarde dat hij zijn verzoek - op straffe van verval -  

binnen een maand na de kennisgeving en via aangetekend schrijven met 

                                            
230 Het verslag VAN REEPINGHEN verduidelijkt dat de formaliteit van de kennisgeving in dat geval deze van 
de betekening vervangt, maar het artikel 1450 erkent dat de verzoekende partij een wettig belang kan hebben om 
de beschikking van vergunning die hij kreeg, dringend door de deurwaarder te laten betekenen. Artikel 1450 
kent hem deze mogelijkheid toe (Pasin., 1967, p. 511). Zie ook Advies van de Raad van State, p. 773 betreffende 
de problemen die de griffie ondervindt om de kennisgevingen binnen een korte termijn te laten uitvoeren; het 
Rapport DE BAECK, p. 885: « de beslagrechter beoordeelt, indien nodig, de gepastheid van de rechtspleging en 
de gemaakte kosten » en het Rapport HERMANS, p. 992: « Een lid vroeg zich af of de gerechtsbrief de rechten 
van de verdediging voldoende waarborgt. Hij kreeg het antwoord dat het in dit geval niet gaat om de rechten van 
de schuldenaar, noch om de rechten van de derde-beslagene, maar om de rechten van de schuldeiser. Het is 
immers de schuldeiser alleen die de gevolgen draagt van de vertraging waarmee de gerechtsbrief bij de derde-
beslagene aankomt. Het is trouwens om die reden dat artikel 1450 de schuldeiser het recht geeft om het beslag 
bij exploot te laten betekenen om het beslag in handen van de derde-beslagene sneller en met meer zekerheid te 
laten uitvoeren ». 
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ontvangstbewijs naar de griffie stuurt aan de hand van een formulier waarvan de 

Koning het model bepaalt » ? 

 

Deel 2. Beroepsbenadering 

 

§ 1. Gemeenschappelijke teams 

 

Meer en meer verantwoordelijken van rechtsmachten worden zich bewust van de 

noodzaak om te overleggen en hun taken beter op elkaar af te stemmen en hiervoor 

voorrang te verlenen aan teamwerk en transversale communicatie. 

 

Dit is een terugkerend idee (zie ook « De rechtsmiddelen », § 3, C). Wij beperken 

ons hier tot het benadrukken van het partnerschap tussen de voorzitter van de 

rechtbank, het parket en de griffie in verband met de vaststellingen in strafzaken en 

de nauwe samenwerking tussen de magistraat, de griffier en, in voorkomend geval, 

de referendaris 231 in het kader van de voorbereiding van de burgerlijke zittingen. 

 

Teamwerk leidt vaak tot betere zekerheid en een versterkte doeltreffendheid. 

 

                                            
231 Concreet gezien is het dagelijks werk van de parketjurist/referendaris parallel aan dat van de magistraat: 
De referendaris analyseert en vat de dossiers samen, stelt ontwerpen van vonnissen/arresten/beschikkingen op, 
woont de zittingen en het beraad bij, maakt verslagen; 
De referendaris bij de onderzoeksrechter analyseert en vat de dossiers samen, stelt ontwerpen van apostilles, 
vorderingen, rogatoire commissies, beschikkingen en mandaten (van aanhouding, van huiszoeking, …) op; 
De referendaris bij de jeugdrechter woont de zittingen en de verhoren van minderjarigen bij, stelt verslagen op, 
stelt ontwerpen van vonnissen op, neemt contact met de externe diensten; 
De parketjurist stelt ontwerpen van apostilles, van directe dagvaardingen (voor vooronderzoeken), vorderingen 
(voor de onderzoeken) op, schrijft de nota’s van de zitting, de adviezen van het openbaar ministerie (in 
burgerlijke zaken), stelt seponeringen of andere wijzen van verval van de strafvordering voor (zoals de 
minnelijke schikking of de strafrechtelijke bemiddeling). 
De parketjuristen/referendarissen staan ook in voor bepaalde administratieve taken, bepaalde contacten met de 
politiediensten en andere actoren van de justitie, gerechtelijke onderzoeken, de verslaggeving van vergaderingen, 
van zittingen, van de plaatsopnemingen die ze bijwoonden » (Uittreksel uit een brief die de vertegenwoordigers 
van juristen en de referendarissen bij de parketten, hoven en rechtbanken op 22 september 2003 naar de auteurs 
van dit verslag stuurden). 
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§ 2. De beroepsontmoetingen  

 

Een afdoende eenvormigheid van de oplossingen kan enkel worden bereikt via 

overleg tussen magistraten die gelijkaardige zaken behandelen.232 

 

De ontmoetingen tussen gespecialiseerde magistraten uit eenzelfde sector zijn nogal 

frequent geworden. Ze begunstigen de nuttige uitwisseling van ervaringen en dragen 

bij tot een betere beheersing van delicate kwesties en tot de eenvormigheid van de 

rechtspraak. Dit type uitwisseling is vooral nuttig in evoluerende, nieuwe materies of 

deze die aanleiding geven tot een complexe rechtspraak. Nederlandstalige 

beslagrechters nemen al enkele jaren dergelijke initiatieven en  werden hierin 

gevolgd door de franstalige beslagrechters: dit heeft bijgedragen tot het ontstaan van 

een heel homogene rechtspraak die het tenuitvoerleggingsrecht een duidelijke 

klaarheid biedt. In sommige gevallen institutionaliseert de wetgever dergelijke 

ontmoetingen tussen de korpschefs van het parket (College van procureurs-

generaal, Raad van de procureurs des Konings, Raad van de arbeidsauditeurs …), 

terwijl de voorzitters van de zetel in « Conferentie » vergaderen (Conferentie van de 

Eerste Voorzitters, Conferentie van de voorzitters). Het zou misschien ook nuttig zijn 

om de horizontale ontmoetingen en de verticale ontmoetingen te kruisen. 

 

Het idee is overal hetzelfde: ontzuilen en zich verrijken dankzij een wederzijdse 

inbreng,  de goede praktijken ontwikkelen, veralgemenen en evalueren. 

 

§ 3. De interprofessionele ontmoetingen en de functionele gesprekken (zie supra, 

Hoofdstuk 1, § 3) 

 

Er moet overleg komen tussen gerechtelijke actoren in de ruime zin van het woord 

die, op verschillende niveaus in hetzelfde geschil optreden en indien nodig moeten 

vertegenwoordigers van andere beroepen bij de zaak worden betrokken 

(psychologen, sociologen, criminologen, artsen, economen, enz.). 

                                            
232 Binnen eenzelfde rechtscollege wordt een goede verspreiding van de rechtspraak (met inbegrip van de 
beslissingen bij beroep) tussen alle kamers gerealiseerd. Soms worden de documentatie- en informatietaken met 
succes aan de referendarissen toevertrouwd, zie tevens de initiatieven van het hof van beroep te Gent in verband 
met « een Directiecomité » en de organisatie van gespecialiseerde kamers (activiteitenverslag 2003 van het hof 
van beroep en van het parket-generaal te Gent, Gedr. St. Senaat 2003-2004, 3-454/2, blz. 9 tot 11). 
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Dit type ontmoetingen tussen de magistratuur en de balie is « klassiek ». 

 

Wij kunnen andere vormen van uitwisseling van ervaring en kennis tussen de 

magistraten, de advocaten en de deskundigen overwegen om de inleiding van het 

proces te verbeteren; ook tussen het parket en de gerechtsdeurwaarders op het vlak 

van de betekeningen in strafzaken (supra Deel 1, § 3, B, en « Het strafproces », § 

14)  en ook tussen de beslagrechters en de gerechtsdeurwaarders233 of de 

notarissen. 

 

In bepaalde gevallen zijn « voltallige » ontmoetingen tussen de gerechtelijke actoren 

uiterst gunstig (vb. de manier waarop het onthaal van de rechtzoekende door de 

rechtbank van eerste aanleg van Hasselt wordt georganiseerd, supra Deel 1, § 2). 234 

 

Zo wenst de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (brief van 22 januari 

2004) een dergelijk soort overleg om een eenvormige visie te krijgen op de 

verschillende aspecten betreffende de collectieve schuldenregeling (verkoop van 

onroerend goed, concurrentie tussen het uitvoerend beslag op onroerende goederen 

en de collectieve schuldenregeling, lot van de voorrechten en hypotheken, 

aanvaarding van erfenissen …). 

 

Er zou op nationaal niveau ook overleg kunnen worden georganiseerd tussen de 

verschillende parketten en het notariaat om een gemeenschappelijk standpunt te 

                                            
233  Ook de verbetering van het invorderingssysteem voor openbare schulden in de brede zin (inzake 
inkomstenbelasting, zie La réforme de la procédure fiscale contentieuse, Act. Droit., 1999, p. 514) et des 
amendes pénales (zie meer bepaald Vraag nr. 313 van dhr. Carl DEVLIES van 17 maart 2004 aan de Minister 
van Financiën en het Antwoord van dhr. Didier REYNDERS, QRVA 51/030 – 2003-2004, p. 4643) zou op een 
nauw overleg, lees de redactie van akkoordprotocols tussen de betrokken besturen en de gerechtsdeurwaarders 
kunnen steunen, maar we moeten ons vragen stellen over de evenwichtige verdeling van de dossiers tussen hen 
(vgl. met « De rechtspleging » § 9 C, noot 123, met betrekking tot de “beurtrol” in notariële procedures). Plus 
Akkoordprotocol tussen de FOD Financiën en de OBFG inzake de vertegenwoordiging van de Staat in gerechte 
door een ambtenaar (Rev. Gen. Cont. Fisc., 2004, 60) en administratieve omzendbrief van 18 december 2003 
met commentaar op dit protocol (Rev. Gen. Cont. Fisc., 2004, 74). 
234  Zie ook meer algemeen de « gemeenschappelijke intentieverklaring tussen de actoren van justitie », 
J.T., 1996, 288 die vier prioritaire doelstellingen nastreven, die we toejuichen: 
1° het verloop van elke zaak, van voor zijn inleiding tot de uitspraak en de tenuitvoerlegging van de 
vonnissen optimaliseren; 
2° de gerechtelijke achterstand inhalen, in een eerste fase op het niveau van de hoven van beroep; 
3° het beheer van de hoven en rechtbanken versterken; 
4° het imago van de justitie en de communicatie verbeteren. 
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ontwikkelen betreffende de overeenkomsten die worden afgesloten voor een 

echtscheiding bij onderlinge toestemming.  De Koninklijke Federatie van Belgische 

Notarissen benadrukt immers de te grote dispariteit tussen de verschillende 

parketten: sommige aanvaarden deze of een andere clausule of modaliteit – het gaat 

meer bepaald om de gemeenschappelijke kinderen -, terwijl andere zich tegen 

diezelfde clausule of modaliteit verzetten. Wijzigingen inzake beleid of standpunt 

binnen elk parket worden niet op systematische en structurele wijze meegedeeld, 

met tot gevolg dat het notariaat en de burger daar regelmatig de dupe van zijn, 

omdat ze met een niet-uitgelegde ommezwaai van de « rechtspraak » vanwege de 

parketten worden geconfronteerd. Volgens de Federatie zou de visie van de 

parketten op de inhoud van deze voorafgaande voorwaarden, in het belang van de 

betrokken burgers, op meer transparante wijze moeten worden meegedeeld. De visie 

van elk parket over het toestaan van de echtscheiding door onderlinge toestemming 

tussen buitenlanders (internationaal privaatrecht) is een ander voorbeeld van het 

gebrek aan doorzichtigheid en eenvormigheid ten opzichte van het publiek via de 

notarissen. Volgens de Federatie, zou overleg met het oog op uniformisering het 

vertrouwen in justitie verhogen ». 235 

 

Door de institutionalisering van interprofessionele en functionele gesprekken kan een 

geheel van goede informatie en goede praktijken ontstaan en worden veralgemeend 

langs een preventieve en prospectieve weg, die minder deze van de dwang dan 

deze van de dialoog en de consensus is. 

 

§ 4. De opleidingen 

 

Wij mogen in dit opzicht verwijzen naar dat wat in het hoofdstuk over de Hoge Raad 

voor de Justitie en de opleiding wordt uiteengezet (zie « De gerechtelijke 

instellingen », Deel 1, § 4, en Deel 2, § 1). 

 

                                            
235 Ook inzake de boedelscheiding-verdeling (zie de rechtspleging § 9 C) kan overleg tussen de magistratuur, het 
notariaat, de griffie en de balie heel nuttig zijn. In de « goede praktijken » die verworpen werden door de OBFG 
vermelden we in deze materie « en in een streven om te helpen bij de naleving van de redelijke termijn die 
inzake burgerlijke zaken geldt, de vaststelling door de rechtbank van een tussenliggende datum om het verslag 
van de notarissen over de evolutie van de verrichtingen van boedelscheiding-verdeling te horen ». 
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Het schijnt nuttig om, in de context van deze goede praktijken, te wijzen op het feit 

dat pluridisciplinaire en interprofessionele opleidingen – met respect van de 

kenmerken van elk beroep – zeker tot vruchtbare samenspraak kunnen leiden, met 

het oog op een betere « afgestemde » beroepspraktijk en het behoud van een 

gemeenschappelijke juridische cultuur, die dan zeker ten goede zal komen van de 

gebruiker.236 Kortom, er moeten in alle opzichten interprofessionele ontmoetings- en 

opleidingsruimten bestaan, zonder natuurlijk de opleidingen uit te sluiten die voor een 

enkele categorie actoren bestemd zijn. 

 

Besluiten … 

 

De doelstellingen zijn gekend. 

 

Er zijn heel veel goede praktijken en er is heel veel goede wil. De verbetering en de 

evaluatie van de toegepaste werkmethodes, hun spreiding en hun betere coördinatie 

zijn gewenst om enerzijds de overheidsdienst justitie te optimaliseren, maar 

anderzijds ook om de gebruiker beter bewust te maken van de nu reeds geleverde 

inspanningen, die soms zelfs ten koste gaan van de gezondheid van bepaalde 

personen voor wie het werkritme ondraaglijk wordt. Wij moeten hier benadrukken dat  

Justitie, algemeen gezien, haar slechte reputatie zeker niet verdient. 

 

Wij zeiden het al, deze inventaris is onvolledig. Hij illustreert een grote mobilisatie en 

een wijziging van mentaliteit die leiden tot betere werkmethodes, die het op hun beurt 

mogelijk maken om beter op de uitdrukkelijke wensen van de rechtzoekende in te 

spelen. 

 

Het overleg vooraf zal vaak aan een gevoel van onmacht moeten verhelpen en de 

wetgevende interventies moeten beperken, waarvan wij – onder voorbehoud van 

latere evaluatie – het geheel van positieve en negatieve gevolgen ook vooraf moeten 

voorzien. 237 

                                            
236 Zie de doordringende analyses van H. HAENEL en M.A. FRISON-ROCHE, Le juge et le politique, PUF, 
1998, pp. 252 tot 257. 
237 Dit – het onderwerp is reeds eerder aangehaald in Deel 2, § 4 van “De rechtspleging” - zou het geval kunnen 
zijn voor de problematiek die bestaat  rond de plaats van het openbaar ministerie op de zitting (zie Vraag van 
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Wij kunnen niet eeuwig blijven dialogeren. Een waaier verslagen, vaststellingen en 

projecten leiden nu al decennialang tot steeds samenvallende, lees identieke 

conclusies. 

 

Indien wij de tijd die wij aan de reflectie over de verbetering van de werking van 

justitie besteden, zouden gebruiken voor een daadwerkelijke concretisering « van 

een stap-voor-stap politiek en de omwenteling van de geesten» zouden wij snel 

tastbare en zichtbare resultaten boeken.  Kortom, het herstel van het vertrouwen van 

de burger in een justitie die verstaanbaar, toegankelijk en doeltreffend geworden is, 

hangt in grote mate af van de dagelijkse actie van de actor van de justitie. 

                                                                                                                                        

dhr. O. MAINGAIN aan de vice-eerste minister en minister van justitie over « de onpartijdigheid van het 
openbaar ministerie » en het Antwoord van Mevr. ONKELINX, CRABV 51 COM 224, p. 3; Plus Advies van 26 
november 2003 van de H.R.J. over de plaats van het openbaar ministerie op de zitting in strafzaken; 
Wetsvoorstel van 1 december 2003 tot wijziging van de artikelen 768 en 1107 van het Gerechtelijk wetboek en 
invoeging van een artikel 29bis in het Wetboek van Strafvordering, K., 2003-2004, Doc 51 – 0516/001; P. de le 
COURT en P. DHAEYER, Het openbaar ministerie op zijn plaats, J.T., 2004, p. 529 en v.; D. MAYER, Kunnen 
de gesprekken tussen magistraten het principe van de rechtspraak op tegenspraak in gevaar brengen ?, opm. 
onder Cass. fr., 9 juli 2003, Dalloz, 2004, 23 tot 25) of het gebrek aan voldoende afstand tussen de balie en de 
magistratuur (opmerking die werd genoteerd tijdens de « justitiedialogen »). 
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