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Samenvatting 

Deze masterproef onderzoekt of het de voorkeur verdient magistraten alleen recht te laten spreken, dan 

wel in een kamer met drie. De hoofdvraag van het onderzoek luidt ‘wat zijn de voor-en nadelen van de 

veralgemening van de alleenzetelende rechter?’.  

De poging om hierop een antwoord te formuleren, begint met een analyse van de evolutie van het 

wettelijk kader omtrent de samenstelling van de kamers vanaf de onafhankelijkheid van België tot op 

vandaag. De belangrijkste wetswijzigingen, de motieven erachter en de gevolgen ervan in de praktijk 

worden besproken. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de wet van 19 oktober 2015 of Potpourri 

I, die de alleenzetelende rechter veralgemeende en vandaag de samenstelling van de kamers bepaalt. 

Ook hier komen de motieven van de wetgever en de gevolgen in de praktijk, waaronder ook een aantal 

pijnpunten van de nieuwe regeling, aan bod. Het vernietigingsberoep waarover het Grondwettelijk Hof 

uitspraak deed in haar arrest van 31 mei 2018 en de concrete gevolgen ervan worden eveneens 

behandeld. 

Het tweede deel gaat meer algemeen in op het onderscheid tussen beide modellen in de verschillende 

fases van de behandeling van een zaak, teneinde de voor-en nadelen te situeren. Daarnaast komen de 

argumenten in het voor-en nadeel van zowel enkelvoudige als meervoudige rechtspraak aan bod. Het 

gaat niet alleen om argumenten uit de rechtsleer, maar ook om argumenten die blijken uit de 

interviews die ik zelf heb afgenomen met magistraten. Het opzet is na te gaan welke argumenten 

effectief steek houden en dus het zwaarst zouden moeten doorwegen bij het maken van een keuze 

tussen collegialiteit en alleen zetelen. Daarbij wordt gekeken of er een verschil zou moeten worden 

gemaakt tussen de niveaus van eerste aanleg en hoger beroep. 

Tot slot worden enkele mogelijkheden bekeken om de nadelen van enkelvoudige rechtspraak op een 

andere manier op te vangen dan door collegiale rechtspraak. Dit leidt tot een aantal suggesties voor 

justitie om anders te gaan werken en zo de waarborgen die collegiale rechtspraak biedt, te creëren in 

een systeem waarin hoofdzakelijk alleenzetelende rechters worden ingezet.  
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Inleiding 

I. Situering 

1. De problematiek van het collegiaal of alleen rechtspreken is universeel: waar ook ter wereld, 

ongeacht wanneer, rijst van tijd tot tijd de vraag of één enkele persoon de macht moet krijgen om te 

beslissen over het lot van een gelijke.
1
 Er heerst wantrouwen ten aanzien van een rechter die alleen 

beslist. Rechters zijn immers ook maar mensen, die soms fouten maken en wiens persoonlijke 

achtergrond een belangrijke rol speelt bij de uitoefening van hun beroep.
2
  

We hebben daarom de neiging om meer vertrouwen te hebben in een collegiale kamer, omdat die per 

slot van rekening toelaat dat er interactie plaatsvindt tussen de rechters, alvorens er een beslissing 

wordt genomen. Dit zou de kans op vergissingen en eenzijdigheid verminderen.
3
 Het zou daarnaast 

ook de eenheid van de rechtspraak ten goede komen, de legitimiteit verhogen en rechters toelaten van 

elkaar te leren. Dit alles zou leiden tot een rechtspraak van hogere kwaliteit.
4
 

2. Ondanks die vele pro’s, is de collegiale kamer toch met uitsterven bedreigd. Van de andere 

zijde wordt immers beweerd dat enkelvoudige rechtspraak efficiënter is, een pluspunt dat op vandaag 

erg waardevol is, zoals recent nog in de verf werd gezet in de nasleep van de moord op Julie Van 

Espen. De veralgemening van de alleenzetelende rechter zou de doorlooptijd, werklast en kosten 

verlagen. Het wordt dus ook al vanouds gezien als een middel om de gerechtelijke achterstand in te 

dijken en om te besparen. Daarnaast duiken nog een aantal andere argumenten in het voordeel van 

alleen zetelen op in de literatuur. Zo hoort een vonnis van een alleenzetelend rechter geen compromis 

te bevatten, waardoor de uitspraak meer eenheid zou kunnen vertonen.
5
 Ook Storme vestigt de 

aandacht op een van de voordelen van het unussysteem: “De enige rechter verenigt theoretisch in zich 

alle kwaliteiten eigen aan de ideale magistraat: een hoge mate aan verantwoordelijkheidszin en een 

perfecte persoonlijke kennis van het dossier.”
6
 

3. Collegialiteit is schijnbaar één van die beginselen die diep in ons rechtssysteem geworteld 

zitten. In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, is collegialiteit echter nooit een principe 

geweest dat in de praktijk onontbeerlijk was, zo zetelen de vrederechter en de voorzitter in kort geding 

al van oudsher alleen en stellen we dat niet in vraag.
7
 Een systeem waarin altijd hetzij alleen, hetzij 

                                                   
1 B. WAÛTERS, “De unus judex: een procedurele approach”, RW 1994-1995, nr. 10, 323. 
2 S. VAN DER KLAAUW, “Vrij van mededogen? Een pleidooi voor empathische en compassievolle rechtspraak”, Trema 

2018, afl.7, https://trema.nvvr.org/uploads/documenten/downloads/TREMA_2018_07_Sven_van_der_Klaauw.pdf, 1. 
3 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 
enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 41. 
4 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet houdende wijzigingen van 
het burgerlijk procesrecht, 28 mei 2015, www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf, 4. 
5 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 
enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 44-45. 
6 M. STORME, “De unus judex in België gewogen”, TPR 1988, 779. 
7 Ibid, 777-778. 

https://trema.nvvr.org/uploads/documenten/downloads/TREMA_2018_07_Sven_van_der_Klaauw.pdf
http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf


3 

 

collegiaal recht wordt gesproken, heeft in ons land dus nooit bestaan. De pertinente vragen betreffen 

zodoende de verhouding tussen beiden: Welke categorieën van zaken vereisen een collegiale 

behandeling? Op basis van welke criteria kunnen we dit bepalen? Is het wenselijk om deze in de wet 

vast te leggen?  

4. Dat het een discussie van alle tijden is, wordt duidelijk van zodra we de wetshistoriek 

bekijken. Daaruit blijkt immers dat het wettelijk kader sinds de onafhankelijkheid van België al 

ettelijke malen veranderd is. De wetgever probeerde heel wat systemen uit, overzag de gevolgen, 

leerde uit zijn fouten en zet tot op de dag van vandaag zijn zoektocht voort naar een regeling die 

enerzijds waarborgen biedt voor de kwaliteit van de rechtspraak en anderzijds een efficiënte procedure 

garandeert en zo de gerechtelijke achterstand indijkt. Ook in het verleden gingen de wetswijzigingen 

telkens gepaard met felle kritieken uit verschillende hoeken. 

De problematiek is op vandaag des te actueler omdat de wetgever met de wet van 19 oktober 2015, 

beter gekend als Potpourri I, de burgerlijke rechtspleging naar eigen zeggen heeft ‘aangepast aan de 

noden van de tijd’
8
, zo ook het wettelijk kader omtrent de samenstelling van de kamers. Minister van 

Justitie Geens deed met deze wetshervorming de gemoederen hoog oplaaien. De vraag rijst welke 

redenen aan de wetshervorming ten grondslag liggen en hoe ze zich verhouden tot de motieven die tot 

de voorgaande wetswijzigingen hebben geleid. Drie jaar na de inwerkingtreding kunnen we ook 

stilaan een blik werpen op de gevolgen die deze ingrijpende aanpassing heeft veroorzaakt in de 

praktijk. Deze masterproef zal zich echter niet beperken tot de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het 

kader van Potpourri I, maar beoogt het onderwerp in zijn bredere kader te situeren. 

II. Werkwijze 

5. De wettelijke regels die de toekenning van zaken aan een enkelvoudige of meervoudige kamer 

bepalen zijn natuurlijk zeer relevant in het kader van deze studie. Ik onderzocht daarom de evolutie 

van de wetgeving op dat vlak sinds de onafhankelijkheid van België tot op vandaag, waarbij ik extra 

aandacht besteedde aan de wet van 19 oktober 2015, die de regeling omtrent alleen of samen 

rechtspreken op dit moment bepaalt. Aan elk van die wetswijzigingen lagen bepaalde motieven ten 

grondslag, die ik mee in aanmerking heb genomen om de evolutie in kaart te brengen. 

6. Verder heb ik ervoor gekozen om interviews af te nemen met een aantal magistraten die mij 

een ander perspectief op de problematiek kunnen bieden dan de rechtsleer. De interviews zijn als 

bijlagen aan deze masterproef toegevoegd. De heren Luyten, Van Goethem, Willocx, Potargent en 

Thiriar, alle vijf ervaren magistraten, lieten zich gewillig uithoren over zowel de praktijkaspecten van 

het thema, als hun eigen visie op het onderwerp. De heer Luyten was ten tijde van het interview nog 

                                                   
8Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, 

Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 4. 
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eerste voorzitter van het hof van beroep van Antwerpen, maar is intussen opgevolgd door de heer 

Hobin. De heer Van Goethem is kamervoorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling en was op 

het moment dat ik het interview met hem afnam waarnemend eerste voorzitter van het hof van beroep 

van Gent, in afwachting van de benoeming van de heer Van de Sijpe, die intussen de functie van eerste 

voorzitter uitoefent in Gent en zo de heer Boyen opvolgt. De heer Willocx is voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen en de heer Potargent oefent de functie van 

afdelingsvoorzitter van de afdeling Antwerpen van diezelfde rechtbank uit. De heer Thiriar is 

raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep van Antwerpen.  Door mensen met 

verschillende functies te spreken, die werkzaam zijn op verschillende rechtscolleges, kon ik een aantal 

personen aan het woord laten met een verschillende kijk op het onderwerp, elk met een eigen 

standpunt, gekleurd door het verschillend perspectief van waaruit zij de problematiek bekijken. Daar 

komt nog bij dat ze met verschillende materies ervaring hebben, zo  zijn de heren Van Goethem en 

Potargent eerder gespecialiseerd in strafrecht en de heren Luyten, Willocx en Thiriar in het burgerlijk 

recht. De gesprekken betroffen zowel de concrete organisatie van de rechtscolleges met betrekking tot 

de samenstelling van de kamers, als de meningen en persoonlijke ervaringen van de magistraten.  

Daarnaast volgde ik ook twee zittingen mee op het hof van beroep in Gent, waarvan één zitting voor 

een collegiale kamer en de andere voor een alleenzetelend raadsheer, teneinde beide met elkaar te 

kunnen vergelijken en eens te kunnen polsen naar de standpunten van de raadsheren Mosselmans en 

De Clercq. Verder verzamelde ik nog informatie over de werking van de rechtbank van eerste aanleg 

van Leuven via een vragenlijst die door vier rechters werd ingevuld. Tot slot kreeg ik antwoorden op 

een aantal vragen specifiek met betrekking tot de verwijzing van een zaak naar een collegiale kamer 

van een kamervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge en 

van een aantal advocaten uit verschillende steden in Vlaanderen. Ook deze informatie is in de bijlagen 

te raadplegen. 

Deze kennismakingen met de praktijk gaven me een inkijk in de dagelijkse werking van de hoven van 

beroep van Antwerpen en Gent en van de rechtbanken van eerste aanleg van Antwerpen en Leuven en 

lieten me vooral toe vast te stellen hoe zij zaken verdelen over meervoudige en enkelvoudige kamers 

en welke redenen aan de basis liggen van die keuze. Ik koos ervoor de rechtbanken van Antwerpen en 

Leuven te vergelijken om zo de eventuele verschillen tussen de werking van een grote en kleine 

rechtbank te kunnen vaststellen. Ook de hoven van Antwerpen en Gent vond ik interessant om te 

vergelijken omdat de voormalige eerste voorzitters Luyten en Boyen er zeer verschillende meningen 

op nahouden over het onderwerp en er om die reden ook een zeer uiteenlopende aanpak op nahielden. 

7. Tot slot bestudeerde ik ook de literatuur over het thema, die zeer talrijk is en die ik op een 

overzichtelijke manier probeerde samen te brengen en vermengen met de opvattingen en ervaringen 

van magistraten in de praktijk, die me ter ore kwamen tijdens de gesprekken met die ik met hen 
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voerde. Van grote invloed op deze masterproef waren ook de resultaten van een onderzoek van de 

Radboud Universiteit Nijmegem getiteld ‘Rechtspreken: Samen of alleen? – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak’ in het kader van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de 

Nederlandse Raad voor de rechtspraak. Daarnaast speelden ook de resultaten van het bijzonder 

onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie met betrekking tot de toepassing van de nieuwe 

wettelijke regels voor de toewijzingen van zaken aan alleenzetelende raadsheren bij de hoven van 

beroep een belangrijke rol voor de totstandkoming van deze masterproef. Door al deze elementen te 

combineren kon ik de voor-en nadelen van beide modellen bestuderen en toetsen aan het huidige 

wettelijk kader en de praktijk. 

III. Doelstelling 

8. Over het alleen dan wel samen rechtspreken is al heel wat geschreven, ook in het kader van 

Potpourri I. Om toch nog een relevante masterproef af te leveren, besloot ik zo veel mogelijk de 

praktijk te betrekken bij mijn onderzoek. Mijn doel is niet louter de bestaande literatuur samen te 

brengen, maar door het onderwerp vanuit een meer praktijkgericht perspectief te bekijken, wil ik de 

voor de werking van ons juridisch apparaat relevante problemen aankaarten en bruikbare oplossingen 

aanreiken. Ik hoop door verschillende standpunten aan bod te laten komen, een representatief en 

genuanceerd beeld van de problematiek neer te zetten. 

Ik ben mij bewust van de beperkingen van mijn onderzoek: uit de meningen van een aantal Vlaamse 

magistraten kan ik uiteraard geen algemene conclusies trekken, dus dat zal ik dan ook niet proberen. 

Wel compenseert de ervaring die zij met z’n allen hebben toch in beperkte mate mijn eigen gebrek aan 

praktijkervaring. 

9. Door de voor-en nadelen van het collegiaal en alleen zetelen bloot te leggen, wil ik met deze 

masterproef een indicatie geven over welke van de argumenten het sterkst zouden moeten doorwegen 

bij het vastleggen van een systeem dat de samenstelling van de kamers bepaalt. Ik houd daarbij ook 

rekening met de mogelijkheid dat justitie op zoek moet naar andere manieren van werken die toelaten 

een goede balans tussen kwaliteit en efficiëntie te garanderen en ik kijk vooral in de richting van 

Nederland voor inspiratie. 

10. Ik schrijf deze masterproef in het kader van het burgerlijk procesrecht en beperk me 

grotendeels tot dit domein, behoudens hier en daar een vergelijking met het strafrecht. Omdat het 

thema een grote invloed heeft op de rechterlijke organisatie in het algemeen, zal deze masterproef ook 

relevant zijn voor andere vakgebieden.  
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IV. Structuur 

11. In eerste luik van mijn masterproef zal ik logischerwijze het wettelijk kader inzake alleen en 

collegiaal zetelen bekijken. Het eerste deel binnen dat luik zal de wetshistoriek behandelen, waarbij ik 

kort de belangrijkste wetswijzigingen bespreek vanaf de onafhankelijkheid van België tot de wet van 

19 oktober 2015. Met betrekking tot elke wet bekijk ik de concrete wijzigingen en de motieven die 

eraan ten grondslag liggen. Binnen dit deel probeer ik zo de algemene evolutie te schetsen van de 

opvattingen van de wetgever. 

In het tweede deel binnen dit eerste luik zal ik me concentreren op de wet van 15 oktober 2015, beter 

gekend als Potpourri I, die op vandaag van toepassing is. Ik zal me daarbij net als in het vorige deel, 

zij het ditmaal uitgebreider, toeleggen op de concrete wijzigingen ten aanzien van het oude regime, de 

motieven van de wetgever en de gevolgen in de praktijk. Het gedeelte dat de motieven van de 

wetgever en de gevolgen in de praktijk behandelt, deel ik in op basis van een aantal aspecten van de 

regeling waarover in de literatuur en/of in de praktijk veel discussie bestaat. 

12. Nadat ik in het eerste luik het wettelijk kader onder de loep heb genomen, leg ik me in het 

tweede luik meer algemeen toe op de voor-en nadelen van alleen en collegiaal rechtspreken. Eerst ga 

ik verder in op het verschil tussen de behandeling van een zaak door een alleenzetelende magistraat 

tegenover de behandeling door drie rechters collegiaal, dit met het doel na te gaan waar zich concreet 

de meerwaarde van beide modellen situeert. Ik identificeer binnen het verloop van de behandeling van 

de zaak vier fases, namelijk de voorbereiding, de zitting, het beraad en het schrijven van het vonnis of 

arrest, die ik elk apart zal behandelen. 

Mijn bevindingen inzake wettelijk kader en het verloop van de behandeling zullen bepalend zijn voor 

het volgende deel van het tweede luik, waarin ik de voor-en nadelen van het alleen of collegiaal 

zetelen tegen elkaar afweeg. De argumenten die ik aanhaal zijn niet alleen degene die tot uiting komen 

in de literatuur, maar evengoed praktische argumenten die onder mijn aandacht zijn gekomen door de 

interviews die ik afnam met een aantal magistraten. 

13. Voorstanders van collegiale rechtspraak wijzen logischerwijze vaak op een aantal belangrijke 

nadelen van het alleen zetelen. Zij zien collegialiteit als dé manier om die nadelen op te vangen, maar 

ik wil onderzoeken of er geen andere manieren zijn om deze problemen te ondervangen. Daarom zal 

het vierde en laatste luik van mijn masterproef zich richten op een aantal voorstellen voor alternatieve 

systemen om de nadelen van het alleen zetelen te kunnen opvangen.   
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Onderzoeksvragen 

14. De algemene, overkoepelende onderzoeksvraag die ik wil beantwoorden door middel van deze 

masterproef luidt simpelweg ‘Wat zijn de voor-en nadelen van de veralgemening van de 

alleenzetelende rechter?’. 

In deel I van deze masterproef concentreer ik me op de subvraag ‘Hoe is het wettelijk kader 

geëvolueerd vanaf de onafhankelijkheid van België tot op vandaag en welke motieven lagen er aan de 

wijzigingen ten grondslag?’. Daaronder valt ook een bespreking van het wettelijk kader op vandaag 

ingevolge Potpourri I, de motieven van de Potpourriwetgever en de gevolgen ervan in de praktijk. 

In deel II ga ik eerst de concrete verschillen na tussen de behandeling van een zaak door een rechter 

alleen enerzijds en door drie rechters tezamen anderzijds, om de concrete voor-en nadelen van beide 

opties te kunnen vatten. De tweede subvraag kan ik daarom als volgt formuleren: ‘Wat is het verschil 

tussen de behandeling van een zaak door een unusrechter tegenover een kamer van drie?’ De rest van 

deel II van deze masterproef is opgebouwd rond de subvraag ‘Wat zijn de argumenten voor en tegen 

alleen zetelen en collegialiteit?’. Zowel het debat dat zich in de praktijk afspeelt als in de rechtsleer, 

wil ik hierbij betrekken. 

En tot slot: ‘Zijn er alternatieve manieren voorhanden om de nadelen van het unussysteem op te 

vangen?’ (Deel IV). Meer overleg, een andere rechter uitspraken laten meelezen, het aanduiden van 

referentiemagistraten enzovoort: allen komen ze tegemoet aan bepaalde nadelen die verbonden zijn 

aan unusrechtspraak. Ik wil nagaan of er nog andere instrumenten voorhanden zijn dan degene die we 

op vandaag gebruiken om de unus iudex aan een zekere controle te onderwerpen en zo een efficiënte, 

maar toch kwaliteitsvolle rechtspraak te garanderen. 
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DEEL I: Wettelijk kader 

Hoofdstuk I: Wetshistoriek 

15. Of het al dan niet wenselijk is om een magistraat de macht te geven alleen te beslissen, heeft 

steeds ter discussie gestaan. Het wettelijk kader dat bepaalt of rechters alleen, dan wel collegiaal 

beslissen is daarom zeer veranderlijk. Een duidelijk overzicht van de evolutie van de problematiek 

zoals weerspiegeld in de wet is dus relevant. Daarbij bespreek ik ook de motieven achter de 

wetswijzigingen en de praktische implicaties ervan. Het is niet mijn bedoeling om elke kleinste 

wijziging tot in het detail te bespreken, maar eerder om een overzicht te geven van de belangrijkste 

stappen in de evolutie die heeft geleid tot het wettelijk kader op vandaag, alsook de doelstellingen 

erachter. Ik begin mijn analyse doorheen de tijd bij de eerste wet op de rechterlijke organisatie, om 

uiteindelijk te eindigen bij de regeling die op vandaag van kracht is.  

I. De wet van 4 augustus 1832 

16. Na de onafhankelijkheid werd in België met de eerste wet op de rechterlijke organisatie het 

systeem van de omgekeerde driehoek ingevoerd: Hoe hoger een rechtscollege zich in de gerechtelijke 

hiërarchie bevond, hoe meer rechters of raadsheren er zetelden per kamer. Zo zetelde de vrederechter 

reeds alleen en waren kamers bij de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep 

samengesteld uit respectievelijk drie en vijf raadsheren. Tot slot namen zeven raadsheren zitting in het 

Hof van Cassatie.
9
  

II. De wet van 25 oktober 1919 

17. Met de wet van 25 oktober 1919
10

, die in werking trad op 19 november 1919, werd voor het 

eerst, zij het tijdelijk, de alleensprekende rechter (naast de alleensprekende kinderrechter) ingevoerd 

op het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg. Het principe bleef echter collegialiteit en slechts 

bepaalde categorieën van zaken werden aan de unus iudex toegewezen. Het aantal raadsheren in de 

hoven van beroep werd van vijf naar drie per kamer gebracht. Hoewel de wet oorspronkelijk tijdelijk 

was, werd de regeling na meerdere verlengingen definitief tot aan de totstandkoming van het 

Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967.
11

 Verplicht advies van het openbaar ministerie was steeds 

voorzien alvorens een alleensprekend rechter uitspraak mocht doen.
12

  

                                                   
9 B. WAÛTERS, “De unus judex: een procedurele approach”, RW 1994-1995, nr. 10, 313. 
10 Wet 25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en van de rechtspleging voor de hoven en 
rechtbanken, BS 9 november 1919. 
11 B. WAÛTERS, “De unus judex: een procedurele approach”, RW 1994-1995, nr. 10, 313-318. 
12 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 

rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)19. 
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Ook in de rechtbanken van koophandel werd ingevolge deze wet de alleenzetelende rechter ingevoerd, 

wat leidde tot de opmerkelijke situatie waarin een consulaire rechter, lekenrechter in handelszaken, 

alleen uitspraak deed. Hij sprak weliswaar recht met bijstand van een referendaris die jurist diende te 

zijn, waardoor er in de praktijk werd gesproken van een uitspraak door “twee rechters”.
13

  
 

III. Het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967 

§1 Principe: behoeften van de dienst 

18. Het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967
14

 trad in werking op  1 november 1970. Het 

wetboek behield de regeling opgelegd door de wet van 15 oktober 1919, waarbij de alleensprekende 

rechter werd ingevoerd in de rechtbanken van eerste aanleg.
15

 Afgezien van de zaken die verplicht 

moesten worden toegewezen aan een collegiale kamer conform het toenmalige art. 92 Ger.W., werden 

vorderingen zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken aan een meervoudig of enkelvoudig 

samengestelde kamer toegewezen volgens de behoeften van de dienst.
16

 Bij de hoven van beroep bleef 

collegialiteit de algemene regel: Raadsheren beslisten dus in principe met drie.
17

 

§2 Uitzonderingen: verplichte meervoudige rechtspraak 

19. Oud artikel 92, §1 Ger.W. omvat een lijst bestaande uit vijf categorieën van zaken die 

verplicht aan een kamer met drie rechters moesten worden toegewezen. Het gaat om vorderingen 

betreffende de staat van personen, burgerlijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van 

drukpersmisdrijven, hoger beroep tegen vonnissen gewezen door vrederechters en politierechtbanken, 

alsook strafzaken betreffende misdrijven tegen de orde der familie en de openbare zedenlijkheid
18

 en 

tuchtzaken. 

In strafzaken krijgt de beklaagde het recht om ten laatste bij ondervraging over zijn identiteit de 

verwijzing naar een collegiale kamer te vragen.
19

 Deze verwijzing mag niet worden geweigerd.
20

 

Oud artikel 92, §2 Ger.W. voorziet een oplossing voor samenhangende zaken waarvan er ten minste 

één bij een kamer van drie moet worden aanhangig gemaakt. In dit geval worden alle zaken aan een 

                                                   
13 M. STORME, “De unus judex in België gewogen”, TPR 1988, 778. 
14 Wet 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, BS 31 oktober 1967. 
15 Oud art. 91 Ger.W. 
16 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)19. 
17 B. WAÛTERS, “De unus judex: een procedurele approach”, RW 1994-1995, nr. 10, 318. 
18 Met uitzondering van die omschreven in de artikelen 387, 388 en 389 Ger.W. 
19 Oud artikel 91, lid 2 Ger.W. 
20 C. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la Réforme judiciaire I, Brussel, BS 1964, 119. 
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kamer van drie toegewezen. Tot slot werd het systeem van de alleenzetelende consulaire rechter in de 

rechtbank van koophandel afgeschaft.
21

  

Artikel 195 Ger.W. bepaalde voortaan hoe de aanstelling moet gebeuren van de rechters die alleen 

mogen zetelen. Die beslissing gaat uit van de eerste voorzitter van het hof van beroep op basis van het 

schriftelijk gemotiveerd advies van de procureur-generaal, de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg en de stafhouder van de Orde van advocaten. 

§3 Motieven van de wetgever 

20. De uitzonderingen die collegiale behandeling vereisen, zijn volgens Van Reepinghen 

grotendeels gevallen waarin feiten en problemen moeten gewaardeerd worden die in grote mate 

gekleurd kunnen zijn door de persoonlijke visies van de magistraat. Door behandeling door een kamer 

van drie in deze specifieke gevallen verplicht te stellen, wou de wetgever het objectieve karakter van 

de rechtspraak bewaken en verzekeren dat er een confrontatie plaatsvindt van verschillende opinies 

alvorens een beslissing wordt genomen. Ook het grote belang kan een rechtvaardiging vormen om een 

categorie van zaken systematisch collegiaal te behandelen. 

Van Reepinghen onderlijnt in zijn verslag over de gerechtelijke hervorming dat een beroep tegen een 

beslissing van de vrederechter door een collegiale kamer moet behandeld worden, omdat het tegendeel 

zou kunnen leiden tot een situatie waarin een beroep tegen een beslissing van een vrederechter met 

zeer veel ervaring in die bepaalde materie, behandeld zou worden door een rechter in de rechtbank van 

eerste aanleg die voor het eerst alleen zetelt en helemaal geen ervaring heeft in de materie. Hetzelfde 

geldt voor hoger beroep tegen een beslissing van de politierechtbank. De uitzondering voor tuchtzaken 

is dan weer eerder ingegeven door het gevoelige karakter van deze categorie van zaken.
22

 

21. Het aantal enkelvoudig samengestelde kamers werd bepaald door het bijzonder reglement van 

de rechtbank en het aantal magistraten dat mocht worden aangesteld om alleen recht te spreken werd 

vastgesteld volgens de behoeften van de dienst. De wetgever heeft zo een flexibel systeem willen 

creëren dat veel ruimte liet aan de korpschef om te oordelen over de meest gepaste oplossing. Zo 

konden ook kleinere rechtbanken blijven functioneren met een minimum aan personeel.  

De alleenzetelende rechter werd ook in deze regeling bijgestaan door het openbaar ministerie. Het 

ging om een procedureregel en dus geen regel van rechterlijke organisatie.
23

 

                                                   
21 M. STORME, “De unus judex in België gewogen”, TPR 1988, 778. 
22 C. VAN REEPINGEN, Rapport sur la Réforme judiciaire I, Brussel, BS, 1964, 117-120 
23 Ibid. 
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IV. De wetten van 25 juli 1985 en 19 juli 1985 

§1 De wet van 25 juli 1985: de alleenzetelende rechter 

22. De wet van 25 juli 1985
24

 trad in werking op 1 maart 1986 en voerde de alleenzetelende 

rechter in als principe voor zowel burgerlijke als correctionele zaken in eerste aanleg.
25

 Vanaf deze 

wet vormde collegiale rechtspraak niet langer de regel, maar de uitzondering in eerste aanleg. Een 

opsomming van uitzonderingen was zoals voorheen voorzien in artikel 92 Ger.W., maar deze lijst 

werd door de wet ingekort.
26

 

23. In strafzaken behield de beklaagde zoals onder de oude regeling de mogelijkheid om de 

verwijzing te vragen naar een meervoudig samengestelde kamer, ten laatste bij ondervraging van zijn 

identiteit. Een amendement werd ingediend om deze mogelijkheid daarnaast ook aan het openbaar 

ministerie toe te kennen, maar dit werd verworpen uit angst dat het OM zo een beleid zou kunnen 

voeren dat zou leiden tot zwaardere bestraffing. In de praktijk verloor het OM hierdoor een soort recht 

van toewijzing, aangezien het voordien in strafzaken wel kon dagvaarden voor een enkelvoudig-of 

meervoudig samengestelde kamer.
27

  

Op de algemene regel waren ook in burgerlijke zaken twee afwijkingen mogelijk op vraag van de 

partijen, namelijk de vordering omtrent de staat van personen en het hoger beroep tegen een vonnis 

van de vrederechter. In deze twee gevallen was er de mogelijkheid voorzien voor partijen om de 

verwijzing van de zaak naar een collegiale kamer te vragen. Dit keuzerecht moest ten laatste worden 

uitgeoefend bij het aanvragen van een rechtsdag.
28

 Zowel vorderingen met betrekking tot de staat van 

personen als beroepen tegen vonnissen van de vrederechter werden voorheen automatisch aan een 

kamer van drie toebedeeld, aangezien ze waren opgenomen in artikel 92, terwijl dit ten gevolge van 

deze wet nog slechts het geval was als partijen er uitdrukkelijk om vroegen.
29

 

§2 De wet van 19 juli 1985: de alleenzetelende raadsheer 

24. De wet van 19 juli 1985
30

, in werking getreden op 1 december 1985, schreef de 

alleensprekende raadsheer in het Gerechtelijk Wetboek in (naast de voorheen reeds bestaande 

jeugdkamer met één raadsheer). De algemene regel op het niveau van de hoven van beroep bleef 

                                                   
24 Wet 25 juli 1985 tot wijziging van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 14 augustus 1985. 
25 M. STORME, “De unus judex in België gewogen”, TPR 1988, 781. 
26 A. VANDEPLAS, “In de ban van de alleenrechtsprekende rechter”, RW 1985-86, nr.5, 333-343. 
27 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Bourgeois, Parl. St. Kamer 1983-84, nr. 791/4, 5-
15. 
28 P. LEMMENS, “Rechterlijke organisatie” in INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR GERECHTELIJK RECHT 
(ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht: Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1992, (49)54-55; G. CLOSSET-MARCHAL, “Collégialité ou juge unique. Pouvoirs du juge 
d'appel en matière d'exécution provisoire et de cantonnement”, R.G.D.C. 1993, 62. 
29 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Bourgeois, Parl. St. Kamer 1983-84, nr. 791/4, 10. 
30 Wet 19 juli 1985 tot instelling van kamers met één raadsheer in de hoven van beroep, BS 15 augustus 1985. 
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alsnog collegialiteit.
31

 Dit moet echter genuanceerd worden aangezien de wetgever een groot aantal 

uitzonderingen
32

 voorzag op dit principe van collegialiteit.
33

  

In twee in de wet opgesomde gevallen hadden de partijen in beroep het recht de verwijzing naar een 

collegiale kamer te vragen. Ze hadden deze mogelijkheid wanneer het ging om hoger beroep tegen een 

beslissing in eerste aanleg is gewezen door een alleenzetelende rechter, alsook in geval van hoger 

beroep tegen beslissingen gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van de 

rechtbank van koophandel. De eiser in beroep kon zich op dit recht beroepen voor zover hij het in de 

hoofdakte van hoger beroep vraagt. De gedaagde in beroep moest zijn recht uitoefenen bij ter post 

aangetekende brief gericht aan de griffier ten laatste binnen 30 dagen vanaf de betekening of 

kennisgeving van de akte van hoger beroep.
34

 

Reeds sinds de wet van 4 mei 1984 was het voor alleenzetelende rechters in het merendeel van de 

gevallen niet meer nodig om advies in te winnen van het openbaar ministerie. Met de nieuwe regeling 

zette die tendens zich nog verder door.
35

 

25. De wet voegde ook een artikel 210bis Ger.W.
36

 in dat de aanwijzing van de alleenzetelende 

raadsheer regelt en dus de tegenhanger vormt van artikel 195 Ger.W. voor de rechters in de rechtbank 

van eerste aanleg. Ook de alleensprekende raadsheren werden door de eerste voorzitter van het hof van 

beroep aangewezen en dit slechts op basis van het schriftelijk en met redenen omklede advies van de 

procureur-generaal. Advies van de stafhouder van de Orde van advocaten, zoals verplicht bij 

aanwijzing van de alleenzetelende rechters, was in dit geval dus niet vereist.
37

 

§3 Motieven van de wetgever 

26. De motieven van de wetgever die geleid hebben tot deze wetten vloeiden voort uit de nijpende 

gerechtelijke achterstand waarmee het gerechtelijk apparaat vanaf 1985-80 te kampen had.
38

 Deze 

achterstand was vooral acuut op het niveau van de hoven van beroep. De wetten hadden tot doel de 

productie te verhogen en op die manier de geloofwaardigheid van justitie opnieuw op te waarderen. 

                                                   
31 M. STORME, “De unus judex in België gewogen”, TPR 1988, 782. 
32 Oud art. 109bis Ger.W. 
33 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 

ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)20. 
34 Oud artikel 109bis, §2 Ger.W. 
35 A. VANDEPLAS, “In de ban van de alleenrechtsprekende rechter”, RW 1985-86, nr. 5, 335. 
36 Het anciënniteitsvereiste voor raadsheren bij de hoven van beroep om alleen zitting te mogen houden is sinds de wet van 
22 december 1998 opgenomen in artikel 210 Ger.W. 
37Wetsontwerp tot instelling van kamers met één raadsheer in de hoven van beroep, Parl.St. Kamer 1984-85, nr. 1008/1, 6. 
38 Voorstel van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het versnellen van de rechtsbedeling, Parl.St. 

Senaat 1988-89, nr. 689/1, 1. 
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De wetgever wou daarbij koste wat kost vermijden dat het gerecht de facto de zaak zou worden van de 

partij met de meeste middelen die de mogelijkheid heeft om simpelweg af te wachten.
39

 

§4 Gevolgen in de praktijk 

27. In de praktijk veranderde deze wijzigingen op het niveau van eerste aanleg minder dan op het 

eerste gezicht lijkt, omdat reeds sinds de wet van 25 oktober 1919 volgens de behoeften van de dienst 

zowel burgerlijke als correctionele zaken aan een alleenzetelend rechter werden toegewezen. Dit had 

immers tot gevolg dat bij de meeste rechtbanken het grootste deel van de zaken voorheen al door een 

enkelvoudig samengestelde kamer werden behandeld.
40

 Dit was natuurlijk anders voor de hoven van 

beroep, waar de nieuwe regeling wel een grote verandering teweeg bracht.   

28. Storme is van oordeel dat de wetgever met deze wet op een vrij brutale en onvoorbereide 

manier het roer heeft omgegooid en koers heeft gezet weg van het principe van collegialiteit. 

Bovendien meent hij ook dat de wettekst wetgevingstechnisch slecht opgesteld is.
41

 

In de aanloop naar de wet van 3 augustus 1992 werd onderlijnd dat de wettelijke regeling toch op een 

aantal punten tekortschoot en moest worden bijgestuurd. Er werd meer bepaald gewezen op het 

ontbreken van het recht om verwijzing te vragen naar een collegiale kamer ten gunste van het 

openbaar ministerie en er kwam heel wat kritiek op het feit dat beroepen tegen beslissingen van de 

vrederechter niet langer automatisch naar een collegiale kamer werden verwezen.
42

 Verder bleek deze 

regeling niet geschikt om de gerechtelijke achterstand in te dijken omdat de inzet van jonge onervaren 

magistraten leidde tot meer hogere beroepen, waardoor de wetgever in 1992 besliste om een stap terug 

te zetten in de evolutie naar meer alleen zetelen.
43

 

V. De wet van 18 juli 1991 

29. De wet van 18 juli 1991
44

 trad in werking op 28 maart 1992 en wijzigde het toenmalige artikel 

195 Ger.W. dat betrekking heeft op de werving en opleiding van magistraten. Uit artikel 195, eerste lid 

Ger.W. zou voortaan blijken dat alleenzetelende magistraten reeds één jaar het beroep van rechter of 

magistraat bij het Openbaar Ministerie moeten hebben uitgeoefend en bij voorkeur drie jaar werkelijk 

een van deze ambten moet hebben uitgeoefend.
45

 De oorspronkelijke bedoeling was om alleen rechters 

met minstens drie jaar ervaring aan te duiden als alleenzetelend rechter, maar dat bleek niet mogelijk 

                                                   
39 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Kamer 1983-84, nr. 791/1, 1-2. 
40 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Bourgeois, Parl.St. Kamer 1983-84, nr. 791/4, 3. 
41 M. STORME, “De unus judex in België gewogen”, TPR 1988, 783. 
42 Ontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat 1990-91, nr. 1198/1, 3. 
43 B. WAÛTERS, “De unus judex: een procedurele approach”, RW 1994-1995, nr. 10, 318-319. 
44 Wet 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de werving en 
opleiding van magistraten, BS 26 juli 1991. 
45 Wetsontwerp tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de werving en 

opleiding van magistraten, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1565/1, 6-7. 
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aangezien er in bepaalde kleinere rechtbanken niet voldoende rechters met drie jaar ervaring ter 

beschikking waren.
46

  

VI. De wet van 3 augustus 1992 

§1 Context van totstandkoming  

30. In 1984 richtte de toenmalige regering de werkgroep ‘Burgerlijke rechtspleging en achterstand 

bij het gerecht’
47

 op, die een aantal wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek voorstelde. Deze 

voorstellen, samen het ontwerp Meeûs genoemd,  werden aan een heel aantal practici en specialisten 

in het procesrecht voorgelegd die deze uitgebreid bespraken.
48

 In 1989 vond in de Senaat een nationaal 

colloquium plaats waar door vertegenwoordigers van de drie machten over de gerechtelijke 

achterstand kon worden gedebatteerd. Het ontwerp Meeûs werd daarnaast nog bediscussieerd op het 

jaarlijkse colloquium van het Interuniversitair Centrum voor gerechtelijk recht, waarna het in 1991 als 

wetsontwerp in de senaat werd ingediend.
49

 

§2 De alleenzetelende rechter: art. 91-92 Ger.W. 

A. Algemene regel: unus iudex: art. 91 Ger.W. 

31. De wet van 3 augustus 1992
50

, in werking getreden op 1 januari 1993, liet het algemeen 

principe van toewijzing aan een enkelvoudige kamer zowel in burgerlijke als in strafzaken onverlet.
51

  

B. Uitzonderingen: art. 92 Ger.W. 

32. De wetgever maakt met deze wet een einde aan de tendens om het aantal zaken die aan een 

collegiale kamer moeten worden toegewezen steeds verder te verminderen.
52

 

1. Burgerlijke zaken 

33. Beide partijen kregen de mogelijkheid om de verwijzing naar een collegiale kamer te vragen 

in alle gevallen en niet langer alleen met betrekking tot vorderingen betreffende de staat van personen 

en in geval van hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter. Dit optierecht moest schriftelijk 

worden uitgeoefend ‘voor elk verweer, op de dag van de inleiding van de zaak’, hiermee werd de 

                                                   
46 Verslag namens de commissie van de justitie uitgebracht door de heer Chevalier, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1565/10, 60. 
47 Kortweg de werkgroep-Meeûs. 
48 Ontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat 1990-1991, nr. 1198/1, 1-2. 
49 J. LAENENS en K. BROECKX, Het gerechtelijk recht in stroomversnelling, Antwerpen, Maklu, 1993, 29-30. 
50 Wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, BS 31 augustus 1992. 
51 P. LEMMENS, “Rechterlijke organisatie” in INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR GERECHTELIJK RECHT 
(ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht: Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1992, (49)49. 
52 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 

rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)19. 
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uitoefening van het optierecht vervroegd ten opzichte van de wet van 25 juli 1985.
53

 De wet zei niets 

over het moment van uitoefening van het optierecht door de eiser, aangezien het spreekt van ‘voor elk 

verweer’, maar er mag worden aangenomen dat de eiser dit optierecht schriftelijk kon uitoefenen in de 

inleidende akte, de dagvaarding, het verzoekschrift of op de inleidende zitting. 

34. Naast het recht om verwijzing te vragen, waren in artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek net 

als onder de oude regeling een aantal uitzonderingsgevallen voorzien waarin er verplicht moet worden 

verwezen naar een collegiale kamer. De lijst met afwijkingen van het algemeen principe wordt door de 

wet van 3 augustus 1992 herzien, waarbij een tendens tot terugkeer van het principe van de unus iudex 

kan worden vastgesteld. Zo werden ook hogere beroepen tegen vonnissen van de vrederechter, 

verzoeken tot herroeping van gewijsde en burgerlijke rechtsvorderingen tot verbetering van akten van 

de burgerlijke stand voortaan verplicht door een kamer van drie behandeld.
54

  

Voor wat betreft beroepen tegen vonnissen van de vrederechter was er onder de oude regeling alleen 

een optierecht voor partijen voorzien om verwijzing naar een collegiale kamer te vragen, maar werden 

deze niet automatisch aan een meervoudige kamer toebedeeld. In de parlementaire voorbereiding valt 

volgende motivering te lezen voor deze wijziging:  “Aldus zal worden vermeden dat deze vonnissen 

worden vernietigd of hervormd door een enige rechter die soms veel minder ervaring heeft dan de 

vrede- of politierechter.”
55

 Net als ten tijde van de totstandkoming van het Gerechtelijk Wetboek 

speelde dus de bezorgdheid dat beroepen tegen beslissingen van ervaren vrederechters zouden worden 

behandeld door onervaren alleenzetelende rechters in de rechtbank van eerste aanleg. Deze 

overweging speelde des te meer na de wet van 18 juli 1991
56

 die de benoemingsvoorwaarden voor 

kandidaat-vrederechters en –politierechters wijzigde.
57

 

2. Strafzaken 

35. De mogelijkheid voor de beklaagde om verwijzing naar een kamer van drie rechters te vragen 

werd behouden. Het moment waarop de beklaagde deze mogelijkheid kon uitoefenen werd echter wel 

gewijzigd. Voortaan moest de beklaagde de verwijzing al vroeger dan ‘uiterlijk bij de ondervraging 

over de identiteit’ vragen. Er werd een onderscheid gemaakt naar gelang er al dan niet een gerechtelijk 

onderzoek plaatsvindt. Indien dit wel het geval is en de raadkamer dus moet tussenkomen, moet hij 

zijn optierecht uitoefenen bij zijn verschijning voor de raadkamer. Als de beklaagde verstek laat gaan 

                                                   
53 P. LEMMENS, “Rechterlijke organisatie” in INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR GERECHTELIJK RECHT 

(ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht: Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1992, (49)55. 
54 D. SCHEERS, Het vernieuwde Gerechtelijk Wetboek – een praktische commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992, 
Deurne, Kluwer, 1993, 21-24. 
55 Ontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl. St. Senaat, 1990-91, nr. 1198/1, 3. 
56 Wet 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding 
en de werving van magistraten, BS 26 juli 1991. 
57 D. SCHEERS, Het vernieuwde Gerechtelijk Wetboek – een praktische commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992, 

Deurne, Kluwer, 1993, 23. 
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bij de zitting van de raadkamer, verliest hij zijn recht om de verwijzing te vragen.
58

 Is de raadkamer 

daarentegen niet tussengekomen, dus in geval van een rechtstreekse dagvaarding door het OM of de 

benadeelde, was hij gehouden om de verwijzing te verzoeken binnen acht (kalender)dagen na de 

dagvaarding.
59

 In geval het verzoek laattijdig is, moest het ontoelaatbaar worden verklaard.
60

 

Ook aan het openbaar ministerie werd met de wet van 3 augustus 1992 een dergelijk optierecht 

toebedeeld, hoewel een amendement dat dit voorzag nog uitdrukkelijk werd verworpen ten tijde van 

de wet van 25 juli 1985. Het openbaar ministerie werd geacht de keuze voor een collegiale kamer in 

de dagvaarding te vermelden.
61

 

§3 De alleenzetelende raadsheer: art. 109bis Ger.W. 

36. Op het niveau van de hoven van beroep bleef het principe van collegialiteit behouden. 

Strafzaken in beroep moesten steeds behandeld worden door een kamer van drie, maar voor 

burgerlijke vorderingen was dit niet altijd het geval. Toenmalig artikel 109bis, §1, 1 tot 3 Ger.W. 

lijstte net als onder de oude regeling de gevallen op waarin zaken verplicht aan een enkelvoudig 

samengestelde kamer moesten worden toegewezen. Aan deze opsomming werd door de wet van 3 

augustus 1992 niet getornd.  

37. Daarnaast bleef ook de mogelijkheid behouden voor eiser en verweerder in beroep om 

verwijzing naar een collegiale kamer te vragen wanneer er sprake was van een hoger beroep tegen een 

beslissing die in eerste aanleg door een alleensprekend rechter werd gewezen of een hoger beroep 

tegen een beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of koophandel.
62

 

De wet bracht echter wel vernieuwing voor wat betreft de modaliteiten van een dergelijk verzoek door 

de gedaagde in beroep. De geïntimeerde moest voortaan de verwijzing vragen in zijn verklaring van 

verschijning in hoger beroep en dus niet langer in een aangetekende brief aan de griffie gericht. Deze 

bepaling was voorgeschreven op straffe van verval.
63

 

                                                   
58D. SCHEERS, Het vernieuwde Gerechtelijk Wetboek – een praktische commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992, 
Deurne, Kluwer, 1993, 19. 
59 P. LEMMENS, “Rechterlijke organisatie” in INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR GERECHTELIJK RECHT 
(ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht: Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1992, (49) 50-51. 
60 D. SCHEERS, Het vernieuwde Gerechtelijk Wetboek – een praktische commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992, 
Deurne, Kluwer, 1993, 20. 
61 P. LEMMENS, “Rechterlijke organisatie” in INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR GERECHTELIJK RECHT 
(ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht: Eerste commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1992, (49) 50-51. 
62 Oud art. 109bis, §2 Ger.W. 
63 D. SCHEERS, Het vernieuwde Gerechtelijk Wetboek – een praktische commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992, 

Deurne, Kluwer, 1993, 27-29. 
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Hoewel er stemmen opgingen om het systeem van de alleenzetelende raadsheer volledig af te 

schaffen, waaronder vanwege de Nationale Commissie van de Magistratuur
64

, kwam het dus niet zo 

ver. 

§4 Motieven van de wetgever 

38. Het regime van de alleenzetelende rechter zoals ingevoerd door de wet van 25 juli 1985, botste 

op heel wat kritiek waaraan de wet van 1992 tegemoet wou komen. In de parlementaire voorbereiding 

van de wet van 3 augustus 1992 zijn een heel aantal van die bezwaren opgesomd. Er werd gewezen op 

het feit dat de wet van 4 mei 1984 reeds het verplicht advies van het openbaar ministerie ten aanzien 

van de alleenzetelende rechter had afgeschaft. Verder werd aangeklaagd dat beginnende rechters geen 

ervaring meer konden opdoen in collegiale kamers en dat vaak jonge, onervaren rechters bij de 

rechtbank van eerste aanleg als unusrechter beroepen moesten behandelen tegen beslissingen van 

ervaren vrederechters. Ook het ontbreken van een verwijzingsrecht ten voordele van het openbaar 

ministerie en het probleem van de infrastructuur en kaders van griffies en parketten, dat na jaren van 

toepassing nog steeds niet was uitgeklaard, vereisten dringend een oplossing.
65

  

39. Met deze wet beoogde de wetgever een evenwichtigere verdeling tussen unusrechtspraak en 

collegiale rechtspraak die ertoe zou leiden dat de rechten van de rechtszoekende beter worden 

gewaarborgd.
66

 Het ontwerp verduidelijkte dat het niet alleen de achterstand, maar ook de vertraging 

wou aanpakken, met andere woorden beoogde de wet zowel de vertraging bij de behandeling als de 

vertraging bij de uitspraak te verminderen.
67

 Hoewel de hoop leefde dat de wetten van 25 en 19 juli 

1985 een ommekeer zouden teweeg brengen in de gerechtelijke achterstand, bleken ze toch op een 

teleurstelling uit te draaien in dat opzicht. Het aantal beroepen steeg, waardoor de gerechtelijke 

achterstand eerder naar een hoger niveau verschoof dan afnam.
68

 De maatregelen bleken te beperkt om 

het doel te bereiken, waardoor de zoektocht naar oplossingen voor de gerechtelijke achterstand een 

andere wending nam. Zo werd bijvoorbeeld een beperking van de toelaatbaarheid van hoger beroep 

gesuggereerd als manier om de gerechtelijke achterstand ditmaal effectief te reduceren.
69

 Uit de 

teleurstelling van de voorgaande wetten leerde de wetgever dat de aanpassing van de samenstelling 

van de kamers op zich niet volstaat om de gerechtelijke achterstand in te perken, maar dat er een 

veelheid aan maatregelen nodig is om dit complex probleem aan te pakken. Om die reden omvatte het 

                                                   
64 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Chevalier, Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1565/10, 
60. 
65 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Arts, Parl.St. Senaat B.Z. 1991-92, nr. 301/2, 12-
13. 
66 Ontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1198/1, 4. 
67M. STORME, “Een kwarteeuw later: inleidende beschouwingen over de nieuwe Wet van 3 augustus 1992” in 
INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR GERECHTELIJK RECHT (ed.), Het vernieuwd gerechtelijk recht: Eerste 
commentaar bij de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Antwerpen, Kluwer, 1992, (3) 17. 
68 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Arts, Parl.St. Senaat B.Z. 1991-92, nr. 301/2, 12. 
69 Voorstel van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het versnellen van de rechtsbedeling, Parl.St. 

Senaat 1988-89, nr. 689/1, 2. 
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ontwerp dat geleid heeft tot de wet van 3 augustus 1992 niet minder dan 13 maatregelen, waaronder 

een aanpassing van de regels betreffende het hoger beroep, de nietigheden en beperking van de 

adviesbevoegdheid van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken.
70

  

Aangezien de wetgever zich vooral had geconcentreerd op het uitwerken van categorieën van zaken 

die alleen of collegiaal moesten behandeld worden, werd de kritiek geuit dat de procedurele 

uitwerking van de nieuwe regeling verwaarloosd werd. Zo werd bijvoorbeeld ingevoerd dat de 

verwijzing door partijen schriftelijk moest gevraagd worden, terwijl nergens werd verduidelijkt hoe en 

wanneer dat schriftelijk verzoek moest plaatsvinden.
71

 

VII. De wet van 21 januari 1997 

40. De wet van 21 januari 1997
72

 wijzigde artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek door de 

vereiste ervaring van rechters om alleen recht te mogen spreken van ten minste een jaar naar ten 

minste drie jaar te brengen. Onder de oude regeling was de vereiste ervaring geformuleerd als ‘een 

jaar, maar bij voorkeur drie jaar’. Onder de nieuwe regeling kon van het vereiste afgeweken worden na 

schriftelijk en gemotiveerd advies van de procureur des Konings en van de stafhouder van de orde van 

advocaten te hebben gevraagd. In dat geval konden alle rechters alleen zitting houden, ongeacht hun 

anciënniteit, van zodra de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de noodzaak daarvan 

aantoonde.
73

 

VIII. De wet van 25 april 2014 

41. De wet van 25 april 2014
74

, in werking getreden op 24 mei 2014, had tot gevolg dat beroepen 

tegen beslissingen van de vrederechter en politierechtbank niet langer automatisch door een collegiale 

kamer moesten worden behandeld. Enkel wanneer de partijen hier expliciet om vroegen werd een 

dergelijk hoger beroep nog voor een kamer met drie gebracht.
75

 De wijziging werd op dezelfde manier 

gemotiveerd als de erop volgende eerste Potpourriwet. Ze had als doel magistraten efficiënter te 

kunnen inzetten, de gerechtelijke achterstand te reduceren en de rechtsgang te versnellen.
76

  

Naast de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek, werd er ook een wijziging aangebracht aan 

artikel 109bis Ger.W. Een hoger beroep dat betrekking had op burgerlijke vorderingen werd voortaan 

voor een alleenzetelend raadsheer gebracht, op voorwaarde dat het niet gelijktijdig werd behandeld 

                                                   
70 Ontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, Parl.St. Senaat 1990-91, nr. 1198/1, 3-28. 
71 B. WAÛTERS, “De unus judex: een procedurele approach”, RW 1994-1995, nr. 10, 322-323. 
72 Wet 21 januari 1997 tot wijziging van artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 15 maart 1997. 
73 Oud art. 195 Ger.W. 
74 Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 14 mei 2014. 
75Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3149/001, 31-32; S. 
RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 

ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)22. 
76 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3149/001, 31. 
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met het hoger beroep op strafgebied. Verder werd ook hoger beroep tegen vonnissen in strafzaken 

gewezen door een enkelvoudige correctionele kamer sindsdien toegewezen aan een alleensprekend 

raadsheer, tenzij het openbaar ministerie, het bosbeheer, de Administratie der douane en accijnzen, de 

beklaagde, de burgerlijke aansprakelijke partij of de burgerlijke partij een verzoek deden om de zaak 

te verwijzen naar een collegiale kamer.
77

 

42. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever van oordeel was dat de redenen die 

ten tijde van de wet van 3 augustus 1992 aanleiding hebben gegeven tot de invoering van de regel dat 

hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter en politierechtbank steeds door een collegiale 

kamer moesten worden behandeld, niet langer beantwoordden aan de toestand in 2014. Zoals 

hierboven al uiteengezet, was de motivering van de wetgever in 1992 ingegeven door een vrees dat 

beslissingen van een vrederechter of politierechtbank in beroep zouden worden vernietigd of hervormd 

door een alleenzetelend rechter met heel wat minder ervaring dan de rechter die zich in eerste aanleg 

over de zaak heeft gebogen. De wetgever oordeelde in 2014 dat deze reden niet langer speelde gelet op 

de aanwervings-en opleidingsvereisten voor magistraten. Hij wees daarbij ook op het goed 

functioneren van het reeds bestaande systeem waarbij alleensprekende raadsheren zaken in beroep 

behandelen die een specifieke ervaring en deskundigheid vereisen, alsook zaken die in eerste aanleg 

door een collegiale kamer zijn behandeld.  

Wat de wijziging van artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft, geloofde de wetgever dat de 

behandeling van hoger beroep tegen einduitspraken inzake burgerlijke belangen in een burgerlijke 

kamer een grotere eenheid in de rechtspraak in aansprakelijkheidszaken zou creëren. In het algemeen 

moesten de wijzigingen op het niveau van beroep de hoven ontlasten door de gevallen van verplichte 

collegiale behandeling te reduceren.
78

 

IX. Conclusie 

43. Sinds het systeem van de omgekeerde driehoek dat na de onafhankelijkheid van België werd 

ingevoerd,  heeft er een hele evolutie plaatsgevonden in de samenstelling van de kamers van de hoven 

en rechtbanken. Uit dit beknopte overzicht kan worden afgeleid dat er over het algemeen een sterke 

tendens bestaat om steeds meer te evolueren in de richting van enkelvoudige rechtspraak. Alleen de 

wet van 3 augustus 1992 vormt hierop eerder een uitzondering door een stap terug te zetten in de 

richting van collegialiteit. De wet van 19 oktober 2015, die ik hierna zal bespreken, past daarentegen 

wel volledig in het rijtje, aangezien de wetgever nog resoluter voor alleen zetelen kiest.  

De wetgever maakt bij elke wetswijziging een afweging tussen het wegwerken van de gerechtelijke 

achterstand door verhoging van de efficiëntie van de procedures enerzijds, en het bieden van 

                                                   
77 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 3149/001, 33-34. 
78 Ibid, 31-34. 
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voldoende garanties voor de rechtspraak anderzijds. Hoewel het instellen van enkelvoudige kamers 

oorspronkelijk werd gezien als een tijdelijke oplossing voor de rechtbanken van eerste aanleg, werd ze 

uiteindelijk definitief en ook toegepast op de hoven van beroep. Niettegenstaande de ontwikkeling 

altijd al een duidelijke kant opging, bleef de wetgever wel steeds aan bepaalde aspecten van de 

regeling sleutelen. Zo veranderden de uitzonderingen op het algemeen principe verschillende malen, 

mocht de alleensprekende rechter in bepaalde periodes alleen uitspraak doen met advies van het 

openbaar ministerie en werden andere voorwaarden voor rechters om alleen te mogen zetelen, zoals de 

anciënniteit, een aantal keer aangepast. Ook op de vraag wie het recht moet krijgen om verwijzing 

naar een collegiale kamer te vragen en op welk moment bleken meerdere antwoorden mogelijk.  

De gerechtelijke achterstand bleek keer op keer de voornaamste drijfveer om de alleenzetelende 

rechter te promoveren boven de collegiale kamer. Of deze maatregel de gerechtelijke achterstand ook 

effectief heeft verminderd, kan betwijfeld worden. Alleszins werd tot op vandaag nog nooit nagegaan 

of de productie van de rechtscolleges er effectief op is vooruitgegaan.
79

 Natuurlijk zou het in dat geval 

ook niet mogelijk zijn om met zekerheid te zeggen of een verhoging van de productie het gevolg was 

van de veralgemening van de alleensprekende magistraat of er andere redenen aan de basis lagen. 

Met een dergelijke evolutie in de richting van unusrechtspraak blijkt België deel te nemen aan een 

bredere Europese trend, die onder andere ook in Duitsland, Italië en Frankrijk voelbaar is.
80

 

  

                                                   
79 B. NELISSEN, “Na sluiting Fortisgate (eindelijk) opening voor separate opinions?”, RW 2011-12, nr. 29, 1280. 
80 C. PARISI, “L’extension du système de juge unique en Europe”, Rev. int. dr. comp. 2007, vol. 59, nr. 3, 649. 
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Hoofdstuk II: Huidig wettelijk kader: De wet van 19 oktober 2015 

44. Na de evolutie van de wetgeving omtrent het alleen dan wel collegiaal rechtspreken in het 

verleden te hebben bestudeerd, ga ik in dit hoofdstuk verder in op de huidige wettelijke regeling, die 

gedomineerd wordt door de grote veranderingen die de wet van 19 oktober 2015 op het vlak van de 

samenstelling van de kamers heeft teweeggebracht.  

Afdeling I: Samenstelling van de kamers 

45. De wet van 19 oktober 2015
81

, beter gekend als Potpourri I, trad in werking op 1 november 

2015 en hield een drastische verandering in van het wettelijk kader omtrent de samenstelling van de 

kamers. Net als voorheen is het antwoord op de vraag of een zaak voor een unus iudex of collegiale 

kamer wordt gebracht te vinden in de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek voor de 

rechtbanken van eerste aanleg en in artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek voor de hoven van 

beroep.
82

  

§1 Rechtbanken van eerste aanleg 

A. Wettekst 

46. Sinds Potpourri I luidt de tekst van artikel 91 van het Gerechtelijk Wetboek als volgt:  

“In burgerlijke en strafzaken worden de vorderingen toegewezen aan kamers met één rechter, behalve 

in de gevallen van artikel 92.  

In strafuitvoeringszaken worden de zaken betreffende één of meer vrijheidsstraffen waarvan het 

uitvoerbare gedeelte drie jaar of minder bedraagt, toegewezen aan de rechter in de 

strafuitvoeringsrechtbank die zitting houdt als alleenrechtsprekend rechter. 

Het hoger beroep tegen beslissingen van de politierechtbank over burgerlijke rechtsvorderingen die 

tezelfdertijd en voor dezelfde rechters worden vervolgd als de strafvordering, voor zover dit hoger 

beroep niet gelijktijdig met het hoger beroep op strafgebied wordt behandeld, wordt toegewezen aan 

een kamer met één rechter. 

In strafuitvoeringszaken worden de zaken betreffende de invordering van verbeurdverklaarde 

geldsommen, geldboeten en gerechtskosten enkel toegewezen aan de rechter in de 

strafuitvoeringsrechtbank die zitting houdt als alleenrechtsprekend rechter. 

                                                   
81 Wet 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 
22 oktober 2015. 
82 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 

rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)20. 
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De strafuitvoeringsrechter die kennis neemt van de zaak heeft, bij voorkeur, de gespecialiseerde 

opleiding gevolgd over de tenuitvoerlegging van veroordelingen houdende verbeurdverklaring van 

geldsommen, van geldboeten en van gerechtskosten, georganiseerd door het Instituut voor 

gerechtelijke opleiding. 

[In interneringszaken worden de zaken bedoeld in de artikelen 4 en 53 van de wet van 5 mei 2014 

betreffende de internering toegewezen aan de voorzitter van de kamer voor de bescherming van de 

maatschappij, die zitting houdt als alleenrechtsprekend rechter.]
83

”  

47. De uitzonderingen op deze algemene regel van enkelvoudige samenstelling van de kamers 

zitten vervat in artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek: 

“De strafzaken betreffende misdaden waarop een straf staat van meer dan twintig jaar opsluiting en 

het hoger beroep tegen vonnissen gewezen in strafzaken door de politierechtbank, worden toegewezen 

aan een kamer met drie rechters. 

[In strafuitvoerings- en interneringszaken worden de zaken die niet aan een alleenrechtsprekend 

rechter worden toegewezen, toegewezen aan de overeenkomstig artikel 78, tweede en derde lid, 

samengestelde kamers.]
84

 

§1/1 In afwijking van artikel 91 kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, wanneer de 

complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding 

geven, zaken geval per geval ambtshalve aan een kamer met drie rechters toewijzen. 

§2 Wanneer er van verscheidene samenhangende zaken ten minste één bij een kamer met drie rechters 

moet worden aanhangig gemaakt, dan verwijst de voorzitter van de rechtbank al die zaken naar zulke 

kamer. Te dien einde kan hij ook hun vroegere verdeling wijzigen.” 

B. Bespreking 

1. Burgerlijke zaken 

48. Zoals voor de wet van 19 oktober 2015 al het geval was, worden zaken bij de rechtbank van 

eerste aanleg in beginsel voor een alleensprekend rechter gebracht. Aan dat principe wordt niet 

getornd. Wel waren er voorheen nog uitzonderingen op deze basisregel voorzien in artikel 92, §1 

Gerechtelijk Wetboek, dat door Potpourri I is opgeheven.
85

 Dit heeft tot gevolg dat voortaan 

bijvoorbeeld ook burgerlijke vorderingen naar aanleiding van drukpersmisdrijven, verzoeken tot 

herroeping van gewijsde en tuchtzaken, die onder de oude regeling verplicht voor een collegiale kamer 

                                                   
83 Vervangen bij Wet 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (met ingang 
van 1 oktober 2016). 
84 Vervangen bij Wet 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (met ingang 
van 1 oktober 2016). 
85 M. CASTERMANS, Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2016, 5. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln153908&anchor=ln153908-4&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln153908&anchor=ln153908-53&bron=doc
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aanhangig moesten worden gemaakt, automatisch naar een alleensprekend rechter worden verwezen.
86

 

De wet van 22 april 2010 had op dit vlak al een kleine voorzet gegeven door de uitzondering met 

betrekking tot burgerlijke rechtsvorderingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand
87

 uit de 

wet te schrappen.  

49. Onder de oude regeling hadden de partijen ook steeds de mogelijkheid om de verwijzing te 

vragen naar een kamer met drie rechters wanneer ze dit verzoek schriftelijk, voor elk verweer en op de 

dag van de inleiding van de zaak deden. Ook deze afwijking van de basisregel sneuvelt ten gevolge 

van Potpourri I.
88

 Het beginsel dat zaken in eerste aanleg door een unus iudex worden behandeld, 

wordt door Potpourri I bijgevolg quasi-absoluut.
89

  

Slechts één persoon heeft in die nieuwe regeling de macht om van dit quasi-absolute principe af te 

wijken. Enkel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg krijgt ingevolge Potpourri I de 

mogelijkheid om zaken geval per geval ambtshalve door te verwijzen naar een kamer met drie 

rechters. Hij wordt geacht alleen van die optie gebruik te maken in uitzonderlijke gevallen, namelijk 

wanneer ‘de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe 

aanleiding geven’.
90

 De beslissing van de voorzitter om al dan niet te verwijzen naar een kamer met 

drie is een maatregel van inwendige aard en is dus niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.
91

  

Allemeersch en Voet wijzen erop dat partijen uiteraard wel nog de mogelijkheid hebben om een 

informeel verzoek tot verwijzing naar een collegiale kamer tot de voorzitter te richten. De voorzitter 

beslist echter ambtshalve en discretionair over de toewijzing aan een bepaalde kamer en is dus niet 

verplicht om op het informeel verzoek te antwoorden en hoeft zijn beslissing ook niet te motiveren, 

schrijven ze.
92

 Uit een arrest van het Grondwettelijk Hof van 31 mei 2018 blijkt dat het Hof hier 

anders over denkt (infra 64, nr. 136).
93

 Daarnaast kunnen partijen de beslissing van de voorzitter zoals 

hierboven vermeld niet aanvechten, omdat het gaat om een maatregel van inwendige aard.
94

 

50. Daarnaast voorziet artikel 92, §2 Ger.W. een regeling voor samenhangende zaken waarvan er 

ten minste één naar een collegiale kamer moet worden verwezen. In deze hypothese moeten alle zaken 

                                                   
86 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri I – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 28. 
87 Oud art. 92, §1, 1° Ger.W. 
88 M. CASTERMANS, Potpourri I: hervormingen m.b.t. de burgerlijke rechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2016, 5. 
89 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)20. 
90 Art. 92 §1/1 Ger.W. 
91 Adv.RvS nr. 57.529/2-3 bij de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015, 87. 
92 B. ALLEMEERSCH en S. VOET, “De wet Potpourri I - Wijzigingen van het burgerlijk procesrecht”, RW 2015-16, nr. 39, 
1523-1524. 
93 GwH 31 mei 2018, nr. 62/2018. 
94 B. ALLEMEERSCH en S. VOET, “De wet Potpourri I - Wijzigingen van het burgerlijk procesrecht”, RW 2015-16, nr. 39, 

1523-1524. 
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voor een kamer van drie aanhangig worden gemaakt. Deze paragraaf is van toepassing op zowel 

burgerlijke-als strafzaken en werd niet gewijzigd door Potpourri I.
95

 

2. Strafzaken 

51. Ook in strafzaken blijft het reeds geldende principe behouden en worden zaken normaal 

gezien toegewezen aan een enkelvoudig samengestelde kamer. In tegenstelling tot wat geldt voor 

burgerlijke zaken, zijn hier wel nog uitzonderingen op de regel voorzien. Het gaat om de strafzaken 

die betrekking hebben op misdaden waarop een straf staat van meer dan 20 jaar opsluiting en hoger 

beroep tegen vonnissen door de politierechtbank gewezen in strafzaken.
96

 Enkel in deze twee gevallen 

is er nog verplichte verwijzing naar een kamer van drie voorzien.  

52. Ten opzichte van de oude regeling verliest zowel het openbaar ministerie als de beklaagde zijn 

recht om verwijzing naar een collegiale kamer te vragen.
97

 Net als in burgerlijke zaken heeft alleen de 

voorzitter de optie om zaken ambtshalve geval per geval door te verwijzen naar een collegiale kamer 

wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe 

aanleiding geven. 

3. Sanctie 

53. Op basis van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek is een vonnis of arrest dat niet gewezen 

is door het wettelijk voorziene aantal rechters of raadsheren vernietigbaar. De tekst van het artikel 

luidt als volgt: “Het vonnis kan enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters. 

Dezen moeten alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben. Een en ander op straffe van nietigheid.” 

Deze regel is echter niet van openbare orde, oordeelde het Hof van Cassatie in haar arrest van 22 

februari 2013
98

, waardoor de partij eerst het bewijs zal moeten leveren dat zijn belangen geschaad zijn 

en dit zal in de praktijk zeer moeilijk aantoonbaar zijn. De partij zal dan immers moeten bewijzen dat 

een andere samenstelling van de kamer hem meer waarborgen zou hebben geboden.
99

 

  

                                                   
95 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri I – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 28-29. 
96 Art. 92, §1 Ger.W. 
97 Oud art. 91, lid 2-3 Ger.W. 
98 Cass. 22 februari 2013, RW 2014-15, nr. 12, 458. 
99 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri I – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 30 en 41. 
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§2 Hoven van beroep 

A. Wettekst 

54. Artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd door de wet van 19 juli 1985, luidt als 

volgt: 

“§ 1 Tenzij het uitsluitend op burgerlijke vorderingen betrekking heeft of enkel nog op dergelijke 

vorderingen betrekking heeft, wordt het hoger beroep tegen beslissingen in strafzaken toegewezen aan 

een kamer met drie raadsheren, in voorkomend geval aan de kamer bedoeld in artikel 101, § 1, derde 

lid. 

§ 2 Het Marktenhof neemt steeds zitting met drie raadsheren. 

§ 3 De andere zaken worden toegewezen aan kamers met één raadsheer in het hof. Wanneer de 

complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding 

geven, kan de eerste voorzitter zaken geval per geval ambtshalve aan een kamer met drie raadsheren 

toewijzen. 

§ 4 Wanneer er van verscheidene samenhangende zaken ten minste één bij een kamer met drie 

raadsheren in het hof moet worden aanhangig gemaakt, verwijst de eerste voorzitter al die zaken naar 

zulk een kamer. Te dien einde kan hij ook hun vroegere verdeling wijzigen.” 

B. Bespreking  

1. Burgerlijke zaken 

55. Op het niveau van de hoven van beroep worden de regels ingrijpend gewijzigd. In vergelijking 

met de oude regeling wordt het principe volledig omgekeerd: voortaan worden ook burgerlijke zaken 

in beroep in beginsel door een alleenzetelend raadsheer behandeld. Zoals uit de eerste zin van 

paragraaf drie blijkt, wordt collegialiteit dus de uitzondering.
100

 De veranderingen die deze 

ommezwaai voor de dagelijkse praktijk met zich meebrachten, waren minder groot dan deze 

formulering doet uitschijnen, omdat de categorie van uitzonderingen in de periode voor de eerste 

Potpourriwet al sterk was uitgebreid.
101

 Zo had de wet van 22 april 2010 reeds de uitzondering voor 

vorderingen betreffende de staat van personen
102

 geschrapt uit de wet. 

                                                   
100 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)25. 
101 B. ALLEMEERSCH en S. VOET, “De wet Potpourri I - Wijzigingen van het burgerlijk procesrecht”, RW 2015-16, nr. 39, 
1523-1524.  
102 Oud art. 109bis, §2 Ger.W. 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln945&anchor=ln945-128&bron=doc
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56. Ook in hoger beroep verliezen de partijen hun recht om verwijzing te vragen naar een 

collegiale kamer. Naar analogie met de verwijzingsbevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank 

van eerste aanleg, heeft ook de eerste voorzitter bij het hof van beroep als enige, zowel in burgerlijke- 

als in strafzaken, de mogelijkheid om zaken geval per geval ambtshalve aan een kamer met drie toe te 

wijzen wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden 

daartoe aanleiding geven.
103

 Uit de resultaten van een bijzonder onderzoek van 2018 door de Hoge 

Raad voor de Justitie bij de hoven van beroep blijkt dat de algemeenheid van de begrippen 

‘complexiteit’, ‘belang van de zaak’ en ‘bijzondere objectieve omstandigheden’ ertoe heeft geleid dat 

de begrippen door de hoven op zeer uiteenlopende wijze worden geïnterpreteerd.
104

 

57. De wet van 25 december 2016 voerde nog een bijkomende uitzondering in wat betreft het 

Marktenhof, dat steeds zitting houdt met drie raadsheren. De bijkomende uitzondering is verankerd in 

de tweede paragraaf van artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek.  

58. Tot slot voorziet paragraaf vier ook voor het niveau van hoger beroep een afwijking voor 

samenhangende zaken waarvan er ten minste één aan een collegiale kamer moet worden toegewezen. 

In die hypothese worden logischerwijze alle samenhangende zaken naar een kamer van drie verwezen. 

Deze afwijking bleef ongewijzigd ten gevolge van Potpourri I en geldt zowel voor strafzaken als voor 

burgerlijke zaken. 

2. Strafzaken 

59. Wat betreft strafzaken blijft collegialiteit wel de basisregel op het niveau van de hoven van 

beroep. Een uitzondering geldt voor hogere beroepen die uitsluitend of enkel nog op burgerlijke 

vorderingen betrekking hebben. Dergelijke hogere beroepen worden wel aan een enkelvoudige kamer 

toegewezen.
105

  Ook hier verliest de beklaagde het recht om de verwijzing naar een collegiale kamer te 

vragen. Enkel de eerste voorzitter heeft nog die mogelijkheid. 

Het aanvankelijke wetsontwerp bepaalde nochtans dat ook beroepen tegen beslissingen van de 

correctionele rechtbank, gewezen door één rechter, door een alleenzetelend raadsheer zouden worden 

behandeld
106

, maar deze afwijking van de algemene regel werd naar aanleiding van een amendement 

in de Senaat geschrapt.
107

 

                                                   
103 Art. 109bis, §3 Ger.W.  
104 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Verslag betreffende bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuwe 
wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren, 25 juni 2018, csj.be/nl/content/toepassing-
van-de-nieuwe-wettelijke-regels-voor-de-toewijzing-van-zaken-aan-alleenzetelende. 
105 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)25. 
106 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3149/008, 9. 
107 S. VAN OVERBEKE, “De alleenrechtsprekende raadsheer in strafzaken: een terecht afgevoerd klutsei van Columbus” , 

RW 2013-14, nr. 39, 1522. 
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Afdeling II: Anciënniteitsvereiste 

60. De collegiale kamer vervult ook de belangrijke functie van opleidingskamer, waarin onervaren 

rechters opgeleid kunnen worden voor ze aan het alleenzetelen toekomen. Hoe lang ze in een 

collegiale kamer ervaring moeten opgedaan hebben om alleen te mogen zetelen, wordt bepaald door 

de artikelen 195 Ger.W. (eerste aanleg) en art. 210 Ger.W. (hoger beroep). Ook deze wetsbepalingen 

moesten gewijzigd worden naar aanleiding van Potpourri I. Ten gevolge van de beperking van de 

collegiale rechtspraak waren er immers niet meer voldoende collegiale kamers voorhanden om te 

voldoen aan het vroegere vereiste. Deze vroegere voorwaarde bepaalde dat zowel rechters als 

raadsheren drie jaar ervaring moesten hebben als rechter, raadsheer of magistraat van het openbaar 

ministerie om alleen zitting te mogen houden.
108

  

§1 Rechtbanken van eerste aanleg 

61. Het nieuwe artikel 195 Ger.W. bepaalt dat de minimale ervaring die vereist is voor rechters in 

de rechtbank van eerste aanleg om alleen te mogen zetelen voortaan slechts één jaar bedraagt in plaats 

van de drie jaar die gold onder het oude regime. Concreet wil dit zeggen dat alle werkende rechters in 

de rechtbank van eerste aanleg minimaal een jaar het ambt van rechter of magistraat van het openbaar 

ministerie moeten hebben uitgeoefend om als unus iudex te mogen zetelen.
109

 

Onder ‘werkende rechters’ worden de beroepsrechters gerekend. Plaatsvervangende rechters ex artikel 

192 Ger.W. kunnen met andere woorden niet alleen zitting houden, niettegenstaande hun anciënniteit. 

Plaatsvervangende magistraten, zijnde op rust gestelde magistraten, kunnen dan weer wel als 

alleensprekend rechter worden aangewezen.
110

  

Ook voor Potpourri I was er in het tweede lid van het artikel al de mogelijkheid voorzien om van dit 

vereiste af te wijken na het schriftelijk en met de redenen omklede advies van de procureur des 

Konings en van de stafhouder van de Orde van advocaten, op voorwaarde dat de voorzitter van de 

rechtbank van eerste aanleg de noodzaak van de afwijking aantoont. Indien die voorwaarden vervuld 

zijn, kunnen alle rechters in de rechtbank, ongeacht hun anciënniteit, alleen recht spreken. Deze 

uitzondering, die al voor Potpourri I zeer veel gebruikt werd in de praktijk, werd door de wet van 19 

oktober 2015 behouden.
111

  

§2 Hoven van beroep 

62. Art. 210 Ger.W. bepaalt sinds Potpourri I dat raadsheren minstens een jaar ervaring moeten 

hebben om alleen te mogen zetelen, in tegenstelling tot de drie jaar anciënniteit die sedert de wet van 

                                                   
108 Oud art. 195 Ger.W. 
109 Art. 195, lid 1 Ger.W. 
110

 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri I – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 46 en 55. 
111 Ibid, 54-55. 
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19 juli 1985 in de wet was voorzien.
112

 Het gaat hier echter, in tegenstelling tot wat geldt voor rechters 

op het niveau van eerste aanleg, om magistraten die normaal gezien al enige ervaring hebben. Het 

betreft de situatie die zich voordoet na promotie, bijvoorbeeld wanneer een rechter bij de rechtbank 

van eerste aanleg wordt benoemd tot raadsheer bij het hof van beroep. De impact van de reductie van 

het anciënniteitsvereiste is hier dus heel wat minder groot dan op het niveau van de rechtbanken van 

eerste aanleg. 

63. Ook hier kan de eerste voorzitter, mits hij de noodzaak ervan aantoont en na het schriftelijk en 

met redenen omklede advies van de procureur-generaal en van de stafhouders van de Orde van 

advocaten te hebben gevraagd, deze regel buiten spel zetten. Indien hij van die mogelijkheid gebruik 

maakt, heeft dit tot gevolg dat alle werkende raadsheren in het hof, ongeacht hun anciënniteit, alleen 

mogen zetelen.
113

 

Onder de oude regeling was het al mogelijk om uitzonderlijk reeds na een jaar alleen recht te spreken 

als afwijking op het principe van drie jaar anciënniteit, waardoor in de praktijk reeds stelselmatig werd 

toegelaten dat een raadsheer alleen zitting hield van zodra hij een jaar ervaring had. De wijziging van 

artikel 210 Ger.W. veranderde in de praktijk dus zeer weinig.
114

  

Afdeling III: Inwerkingtreding en overgangsbepalingen 

64. Krachtens artikel 91 van de wet van 19 oktober 2015 treden de bepalingen van de wet die 

betrekking hebben op de unus iudex in werking op 1 januari 2016. 

Wat het overgangsrecht betreft, bepaalt artikel 84 van de wet van 19 oktober 2015:  

“De artikelen 56 tot 60, 62 en 63 zijn toepasselijk op de op het ogenblik van de inwerkingtreding van 

die bepalingen hangende zaken, behalve wanneer: 

  1° in de zaak in dezelfde aanleg reeds een andere terechtzitting dan de inleidingszitting heeft 

plaatsgevonden met drie rechters of raadsheren; 

  2° de zaak op 1 september 2015 naar een kamer met drie rechters of raadsheren was verwezen op 

verzoek van één of meerdere partijen of; 

  3° de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de eerste voorzitter van het hof van beroep, 

naargelang het geval, de verwijzing van de zaak of zaken naar een kamer met drie rechters of 

raadsheren bevestigt.” 

                                                   
112 Oud art. 210bis Ger.W., sinds de wet van 22 december 1998 vervat in oud art. 210 Ger.W. 
113 Art. 210, lid 2 Ger.W. 
114 D. SCHEERS en P. THIRIAR, Potpourri I – Gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 57. 
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65. De basisregel stelt dus dat de nieuwe regeling meteen van toepassing is op alle hangende 

zaken vanaf de inwerkingtreding van de bepalingen op 1 januari 2016.
115

 

Op dat principe zijn drie uitzonderingen voorzien, waarvan de eerste voor zich spreekt: van zodra er al 

een zitting
116

 heeft plaatsgevonden voor een collegiale kamer, mag de regeling van voor Potpourri I 

worden toegepast en moet de zaak dus niet naar een alleenzetelend rechter worden verwezen. De 

wetgever wil hiermee vermijden dat een zaak die al gedeeltelijk behandeld is, wordt hernomen voor 

een kamer die anders is samengesteld. 

De tweede uitzondering heeft betrekking op de situatie waarin partijen van hun optierecht hebben 

gebruik gemaakt voor 1 september 2015 en de zaak op die manier hebben laten verwijzen naar een 

collegiale kamer. Deze scharnierdatum werd gekozen om te vermijden dat er plots in groten getale 

gebruik zou worden gemaakt van het recht om verwijzing naar een kamer met drie te verzoeken. 

Tot slot voorziet de wet nog een derde uitzondering in haar overgangsregeling: De voorzitter of eerste 

voorzitter heeft luidens artikel 84 de mogelijkheid om de verwijzing naar een collegiale kamer te 

bevestigen. Er is discussie mogelijk over in welke gevallen de korpsoversten van deze optie gebruik 

kunnen maken. Het lijdt geen twijfel dat van de uitzondering gebruik kan worden gemaakt in het geval 

de zaak op vraag van de partijen na 1 september 2015 en voor 1 september 2016 is verwezen naar een 

meervoudig samengestelde kamer. Omtrent de hypothese waarin een zaak onder het oude regime 

verplicht aan een collegiale kamer moest worden toegewezen, bestaat minder zekerheid, omdat er 

twijfel rijst of er in dit geval wel sprake is van een ‘verwijzing’ naar een kamer van drie.
117

 Deze derde 

uitzondering werd ingevoerd om praktische redenen, met het oog op de organisatie van de hoven en 

rechtbanken en om te vermijden dat voorzitters en eerste voorzitters alle zaken die onder de oude 

regeling waren toegewezen aan kamers met drie rechters of raadsheren opnieuw moesten onderzoeken. 

Vele van die zaken zouden immers onder de nieuwe regeling wel aan een alleensprekend rechter of 

raadsheer moeten worden toegekend en het kan niet de bedoeling zijn geweest dat elk van die zaken 

opnieuw onderzocht, toegewezen en gemotiveerd moest worden, leert de parlementaire 

voorbereiding.
118

 

                                                   
115 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19) 36-37. 
116 Die geen inleidingszitting is. 
117 S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, “De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbaar 
ministerie in burgerlijke zaken” in B. ALLEMEERSCH en P. TAELMAN (eds.),  De hervorming van de burgerlijke 
rechtspleging door Potpourri I, Brugge, Die Keure, 2016, (19)36-37. 
118 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. 

Kamer 2014-15, nr. 54-1219/002, 4. 
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Afdeling IV: Motieven van de wetgever en gevolgen in de praktijk 

66. In zijn Justitieplan ‘een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid’ kadert minister van 

justitie Geens de veralgemening van de unus iudex binnen de doelstelling van de verhoging van de 

efficiëntie van procedures.
119

 De memorie van toelichting bij de wet van 19 oktober 2015 wijst de 

efficiëntere inzet van magistraten, het terugdringen van de gerechtelijke achterstand en het versnellen 

van de rechtsgang aan als doelstellingen.
120

 Volgens minister van justitie Geens weegt de meerwaarde 

van een verplichte collegialiteit, die hij dus wel erkent, vandaag niet op tegen de zware belasting die 

dit voor de rechtscolleges meebrengt en de daaruit voortvloeiende vertraging van de rechtsbedeling.
121

 

Het wekt geen verbazing dat niet iedereen het hiermee eens is en dat er vanuit de rechtsleer al heel wat 

kritiek werd geuit. Ik ga dieper in op een aantal punten van de nieuwe wettelijke regeling waarover 

verdeeldheid bestaat, waarbij ik de motieven van de wetgever afweeg tegen de gevolgen van Potpourri 

I die zich tot hiertoe hebben gemanifesteerd in de praktijk. 

§1 Vermindering van het aantal collegiale kamers 

A. Doelstelling 

67. In de parlementaire voorbereiding van Potpourri I wijst de wetgever dus om te beginnen op de 

zware belasting die collegiale rechtspraak meebrengt voor de rechtscolleges. Die zware belasting leidt 

op zijn beurt tot vertraging van de rechtsbedeling. Het motief van het versnellen van de procedures 

lag, net als in het verleden al het geval was, dus ook in 2015 aan de basis van de beslissing om steeds 

meer alleensprekende rechters in te zetten, want “Justice delayed is justice denied”.  

Hoewel de wetgever zich ervan bewust is dat drie magistraten apart niet driemaal zoveel werk kunnen 

afleveren als een kamer samengesteld uit drie rechters, twijfelt hij er niet aan dat hen afzonderlijk 

inzetten een meerwaarde zal opleveren.
122

 De Hoge Raad voor de Justitie (of HRJ) nuanceert dit in 

haar ambtshalve advies door te wijzen op het feit dat de zitting en het beraad dan wel met drie 

gebeuren, maar dat de voorbereiding van het dossier voor de pleitzitting en het opstellen van de 

ontwerpbeslissing wel nog alleen wordt gedaan door de magistraat aan wie de zaak werd toegewezen. 

Hoewel het ondanks deze nuance nog steeds mogelijk is dat drie rechters apart meer zaken behandelen 

                                                   
119 K. GEENS, Justitieplan – Een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 2015, 
www.koengeens.be/news/2015/03/18/het-justitieplan-voor-een-snellere-efficiente-en-rechtvaardige-justitie. 
120 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. 
Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 42. 
121Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. 
Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001,  42. 
122 Ibid. 
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dan één kamer van drie, weegt die winst volgens de HRJ niet op tegen de voordelen van legitimiteit, 

objectiviteit en kwaliteit die collegiale rechtspraak biedt.
123

 

68. De wijziging zal volgens de Hoge Raad ook een aantal neveneffecten met zich meebrengen 

die de efficiëntie van de procedures net zullen tegenwerken. Zo zal de veralgemening van de 

alleensprekende magistraat de eenheid van de rechtspraak in het gedrang brengen, waardoor het aantal 

hogere beroepen omhoog zal gaan. Bovendien zal dit er volgens de Hoge Raad op termijn zelfs toe 

leiden dat het aantal zaken die in eerste aanleg worden ingeleid stijgt, omdat door het gebrek aan 

eenheid nog weinig voorspelbaar is welke kant de rechtspraak in een concrete zaak uit zal gaan.
124

 

69. De parlementaire voorbereiding veegt de bezorgdheid van de Hoge Raad omtrent de kwaliteit 

van de unusrechtspraak van tafel door te wijzen op de vele gevallen waarin rechters voorheen al altijd 

of in de meerderheid van de gevallen alleen recht spraken. Dit was bijvoorbeeld voorheen al altijd het 

geval voor vrederechters, rechters in de politierechtbanken, voorzitters van de rechtbanken in geval 

van een procedure (zoals) in kort geding en vaak ook voor rechters en raadsheren in de rechtbanken 

van eerste aanleg en hoven van beroep. “Zij leveren toch ook geen slechte rechtspraak?” argumenteert 

minister van justitie Geens. 

Tot slot wordt datzelfde standpunt nog ondersteund door in de parlementaire voorbereiding te 

verwijzen naar andere Europese landen, zoals Nederland en Zweden, waar zich eenzelfde tendens 

voordoet.
125

 Een vergelijking met Nederland brengt mij er inderdaad toe te besluiten dat er zich sinds 

de jaren ’70 een gelijkaardige evolutie heeft voorgedaan als in België, al schijnt de minister van 

justitie uit het oog te zijn verloren dat die evolutie in de richting van unusrechtspraak de laatste jaren 

op de terugweg schijnt te zijn. Uit cijfers blijkt immers dat het collegiaal rechtspreken er aan een 

opmars bezig is.
126

 

70. In het kader van diezelfde doelstelling is het recht van partijen om verwijzing te vragen naar 

een collegiale kamer zowel in eerste aanleg als in beroep afgeschaft. In de burgerlijke kamers van de 

hoven van beroep werd onder de oude regeling als gevolg van dit optierecht ruw geschat 60 tot 65 

procent van de tijd op uitdrukkelijke vraag van de partijen collegiaal gezeteld. Impliceert dit dat het 

optierecht beantwoordde aan een bepaalde behoefte bij de rechtszoekende? Suggereert Boon.
127

  

 

                                                   
123 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet houdende wijzigingen van 
het burgerlijk procesrecht, 28 mei 2015, www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf, 4. 
124 Ibid, 3. 
125 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. 
Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 42. 
126 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 4. 
127 J. BOON, “Alleenzetelende rechters: niet zaligmakend voor efficiëntere justitie”, Juristenkrant 2015, nr. 308, 10. 

http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf
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B. Gevolgen in de praktijk 

71. Natuurlijk is aan een dergelijke wijziging van de gerechtelijke organisatie ook een 

organisatorisch aspect verbonden, waarvan het belang vaak onderschat wordt. Een collegiale kamer 

samenstellen in de gevallen waarin de wet het voorschrijft, lukt bijvoorbeeld niet wanneer er op een 

rechtbank niet voldoende rechters beschikbaar zijn omdat de wettelijke kaders niet worden ingevuld, 

maar evengoed kunnen kamers niet ontdubbeld worden zo lang er niet voldoende zittingszalen of 

griffiers zijn. Om na te gaan of de wetgever bepaalde van die uitdagingen over het hoofd heeft gezien, 

onderzocht ik de praktische gevolgen van de reductie van het aantal collegiale kamers bij een aantal 

hoven en rechtbanken.  

72. Beoordelen of de wijzigingen met betrekking tot de unus iudex effectief de productie van de 

rechtbanken en hoven hebben verhoogd, is op basis van de voor handen zijnde gegevens niet mogelijk. 

Zelfs als er een stijging zou kunnen worden vastgesteld, blijft het immers onduidelijk of deze aan de 

wijziging van de samenstelling van de kamers te wijten is of er een andere oorzaak aan ten grondslag 

ligt. De Hoge Raad voor de Justitie wijst hier ook op in haar verslag van het bijzonder onderzoek van 

2018 naar de implementatie van de nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan 

alleenzetelende raadsheren bij de hoven van beroep en voegt eraan toe dat het bovendien in dit 

stadium moeilijk is om al conclusies te trekken. Dit heeft onder andere te maken met de mediane 

doorlooptijd van dossiers bij de hoven, die in 2016 varieerde van 302 dagen tot 710 dagen.
128

 Mijn 

doel is dus eerder om na te gaan welke veranderingen, zowel in de positieve als negatieve zin, in de 

praktijk kunnen worden vastgesteld. Dit doe ik vooral op basis van gesprekken met rechters en 

raadsheren bij verschillende rechtbanken en hoven in Vlaanderen. Wat de hoven van beroep betreft, 

baseer ik mij ook op het verslag van het bijzonder onderzoek dat de Hoge Raad voor de justitie in 

2017-2018 voerde met betrekking tot de toepassing van de nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing 

van zaken aan alleenzetelende raadsheren. 

73. Als ik bij de geïnterviewden pols naar een eventuele verhoging van de efficiëntie van de 

procedures lopen de antwoorden uiteen. Die antwoorden zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden met 

hun eigen mening over de problematiek.  Zo gelooft afdelingsvoorzitter Potargent van de rechtbank 

van eerste aanleg te Antwerpen niet dat de veralgemening van de alleenzetelende rechter tot meer 

efficiëntie heeft geleid
129

 en dus zijn doel heeft bereikt. Kamervoorzitter Van Goethem van het hof van 

beroep van Gent stelt dat de cijfers wél verbeterd zijn sinds de inwerkingtreding van het nieuwe 

regime, maar vraagt zich in één adem af of dit niet eerder te wijten is aan een vermindering van de 

input. Hij krijgt de indruk dat mensen op vandaag beter nadenken alvorens een procedure te starten, 

                                                   
128 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Verslag betreffende bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuwe 
wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren, 25 juni 2018, csj.be/nl/content/toepassing-
van-de-nieuwe-wettelijke-regels-voor-de-toewijzing-van-zaken-aan-alleenzetelende, 23. 
129 Bijlage 3, 7. 
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wat tot een vermindering van het aantal zaken leidt en op zijn beurt tot een vermindering van de 

gerechtelijke achterstand, die echter niet aan de veralgemening van de unus iudex kan worden 

toegeschreven.
130

  

Voormalig eerste voorzitter van het hof van beroep van Antwerpen Luyten schat op basis van cijfers 

van het hof dat alleen zetelen hoogstens een meerproductie van ongeveer 10% per raadsheer 

veroorzaakt.
131

 Deze meerproductie leidt dus tot een tijdswinst van maximaal 10%.
132

 Raadsheer 

Thiriar van hetzelfde hof gaat niet akkoord met deze berekening. De outputverhoging van 10% die 

volgens Luyten plaatsvindt, moet volgens hem verviervoudigd worden. Dit is het geval omdat de 

raadsheren in Antwerpen opgedeeld waren
133

 in clusters van vier magistraten: als je elke magistraat 

binnen die cluster 10% meer laat produceren, is de verhoging in output volgens Thiriar 40% in plaats 

van 10%.
134

 

1. Eerste aanleg 

74. Bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen schatten voorzitter en afdelingsvoorzitter dat 

er sinds de inwerkingtreding van de eerste potpourriwet in burgerlijke zaken zelfs geen 10% van de 

zaken meer collegiaal werden afgehandeld. Een collegiale zitting voor burgerlijke zaken vindt nog 

slechts één keer per maand of zelfs maar om de twee of drie maanden plaats. 

Die lijn kan voor de afdeling Antwerpen van die rechtbank niet doorgetrokken worden in strafzaken, 

waar nog heel wat meer collegiaal wordt gezeteld. De korpsoversten zijn zich er echter wel van 

bewust dat ze op dit vlak een uitzondering vormen op andere rechtbanken van eerste aanleg in 

Vlaanderen, die ook in strafzaken nog zeer weinig collegiaal afdoen. Aan de basis van die afwijking 

liggen twee redenen, waarvan de eerste eerder praktisch: ten eerste kampt de rechtbank in Antwerpen 

met een tekort aan griffiers, waardoor ze noodgedwongen meer zaken collegiaal moeten behandelen 

en ten tweede krijgt de rechtbank heel wat zware correctionele dossiers binnen, waarbij de 

afdelingsvoorzitter oordeelt dat ze beter collegiaal worden behandeld.
135

 Overigens wordt ook bij het 

hof van beroep te Antwerpen het gebrek aan griffiers aangewezen als reden dat er geen bijkomende 

enkelvoudige kamers kunnen worden opgericht.
136

  

                                                   
130 Bijlage 2, 5. 
131 B. LUYTEN, “Pleidooi voor een collegiale rechtspraak”, RW 2014-2015, 1637. 
132 B. LUYTEN, “De collegiale kamer versus de alleenzetelende rechter/raadsheer” in F. FLEERACKERS en R. VAN 
RANSBEECK (eds.), Het beraad en de rechter, Gent, Larcier, 2011, (85) 91. 
133 Onder de huidige eerste voorzitter zal dit niet langer het geval zijn; zie R. HOBIN, Beleidsplan met het oog op de vacature 
van  eerste voorzitter bij het hof van beroep te Antwerpen, BS 20 juli 2018, 38 en 40. 
134 Bijlage 4, 1. 
135 Bijlage 3, 1. 
136 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Verslag betreffende bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuwe 
wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren, 25 juni 2018, csj.be/nl/content/toepassing-
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Bij de afdelingen Turnhout en Mechelen van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen organiseren ze 

zich op een andere manier. Daar vindt wekelijks een collegiale zitting plaats die moet gevuld worden, 

legt voorzitter Willocx uit. Dit systeem zorgt ervoor dat er ook soms zaken naar de collegiale kamer 

worden verwezen die niet absoluut collegiaal moeten behandeld worden, om de zitting te vullen. De 

voorzitter wijst ook op de moeilijkheid om in die kleinere rechtbank een collegiale kamer samen te 

stellen, aangezien er bijvoorbeeld in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen afdeling Mechelen 

slechts negen zetelende rechters zijn (onderzoeksrechter en jeugdrechter niet inbegrepen) en dus een 

derde van het korps aanwezig moet zijn om met drie te kunnen zetelen. Dit zal vaak niet mogelijk zijn, 

waardoor er met plaatsvervangers moet gewerkt worden en de vraag naar kwaliteitsverlies opnieuw 

rijst.
137

 

“Eén van de voordelen, dat moet ook gezegd worden, is dat we met minder rechters veel verder 

kunnen” stelt voorzitter Willocx. Hij is zich bewust van het feit dat er niet driemaal zoveel kan worden 

geproduceerd door drie rechters alleen in vergelijking met een kamer van drie, maar hij is er ook van 

overtuigd dat je als alleensprekend rechter effectief meer werk kan verzetten, op voorwaarde dat het 

geen te zware zaken zijn. Het staat immers vast dat rechters minder zitting moeten houden van zodra 

er meer alleen gezeteld wordt en dus op die manier tijd kunnen uitsparen.
138

 

75. Op de rechtbank van eerste aanleg van Leuven, een kleinere rechtbank dan die van 

Antwerpen, is tussen januari 2019
 
en april 2019 slechts één burgerlijke zaak collegiaal behandeld, 

omdat ze in het verleden voor een collegiale kamer was aangevat. Al verschillende maanden maakt de 

korpschef er geen gebruik meer van de mogelijkheid om burgerlijke zaken naar een collegiale kamer 

te verwijzen, omdat dit wegens een nijpend personeelstekort onmogelijk is geworden. Dit heeft tot 

gevolg dat alleen nog burgerlijke zaken die al voor een kamer van drie waren aangevat, verder met 

drie worden behandeld. 

Net als op de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, is er in Leuven zeker een verschil te merken 

tussen de behandeling van strafzaken en burgerlijke zaken. Strafzaken worden wel nog af en toe met 

drie behandeld, maar het gaat nog altijd om een minderheid van de zaken, terwijl dit bij burgerlijke 

zaken quasi-nooit meer het geval is.
139

 

76. Het aantal zaken dat nog voor een collegiale kamer komt in de rechtbanken van eerste aanleg 

is dus zeer laag, maar meestal is er nog een verschil tussen strafzaken en burgerlijke zaken. Ik kreeg 

tijdens mijn onderzoek sterk de indruk dat de rechtbanken van eerste aanleg op vandaag met een 

zodanig tekort aan middelen en mensen kampen, dat de afweging tussen collegiaal of alleenzetelen in 

grote mate wordt overstemd door praktische overwegingen. Voorzitter Willocx zegt hierover: “De 
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wetgever moet consequent zijn: Hij legt op dat bepaalde zaken met drie moeten worden behandeld, 

maar als wij niet voldoende mensen hebben, krijgen we dat gewoonweg niet georganiseerd.”
140

 Ook 

uit de antwoorden van de rechters van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven komt dit zeer sterk 

naar voren. Er wordt gewezen op de nijpende personeelstekorten door het niet invullen van de 

wettelijke kaders en het niet vervangen van langdurig afwezige collega’s, die als gevolg hebben gehad 

voor de rechtbank in Leuven dat de gewijzigde regels werden aangegrepen om collegiale burgerlijke 

kamers volledig af te schaffen.
141

 

Het kan niet de bedoeling zijn dat de wetgever een mogelijkheid in de wet inschrijft voor voorzitters 

om van de algemene regel af te wijken, waar vervolgens geen gebruik van kan worden gemaakt omdat 

de wettelijke kaders niet worden ingevuld en de rechtbanken daarom niet de ruimte hebben om 

collegiaal te zetelen als dat nodig is. 
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2. Hoger beroep 

77. Op 29 mei 2017 nodigde de minister van justitie de Hoge Raad voor de Justitie uit om een 

bijzonder onderzoek te voeren naar de implementatie van de nieuwe regels met betrekking tot de 

veralgemening van de alleensprekende raadsheer bij de vijf hoven van beroep van België. Dit verzoek 

was ingegeven door signalen die de minister van justitie zou hebben gekregen die impliceerden dat de 

regels sinds de inwerkingtreding van Potpourri I “niet ten volle en alvast niet op uniforme wijze” 

werden toegepast. De Hoge Raad ging op het verzoek in en verzamelde statistische gegevens bij de 5 

hoven van beroep.
142

 

78. De bepalingen betreffende de alleenzetelende raadsheer, vervat in de wet van 19 oktober 2015, 

hebben ertoe geleid dat de meeste hoven hun bijzondere reglementen of dienstregelingen hebben 

aangepast.
143

 Zo ook op het hof van beroep in Gent, waar de nieuwe regeling voor heel wat 

verandering heeft gezorgd en de collegiale rechtspraak effectief tot uitzondering heeft gemaakt, blijkt 

uit gesprekken met kamervoorzitter Van Goethem en raadsheer Mosselmans. Het systeem van de 

enige rechter is er nogal categoriek doorgevoerd en heeft ertoe geleid dat alle kamers ontdubbeld zijn. 

Alle burgerlijke zaken worden er effectief automatisch aan een enkelvoudige kamer toegewezen.
144

 Bij 

het hof van beroep van Brussel worden in principe eveneens alle burgerlijke zaken sinds 1 september 

2016 voor een enkelvoudig samengestelde kamer ingeleid.
145

 

Het hof van beroep van Antwerpen vormt op dat vlak als enige hof in België een uitzondering: 

Potpourri I en de veralgemening van de unusrechter heeft er weinig veranderd aan de werking van het 

hof, legt voormalig eerste voorzitter Luyten uit. Hij is fervent tegenstander van unusrechtspraak en 

heeft daarom zo veel mogelijk de situatie van voor de wetswijziging proberen te behouden.
146

 Zoals 

blijkt uit diens beleidsplan ziet het er echter niet naar uit dat zijn opvolger, huidig eerste voorzitter 

Houben, dit beleid zal verderzetten.
147

 Onder leiding van eerste voorzitter Luyten werden zaken sinds 

1 september 2016 ingeleid voor een kamer met één rechter, maar uitsluitend voor wat de 

inleidingszitting betreft. Na een prima facie onderzoek op de inleidingszitting wordt dan beslist door 

de kamervoorzitter of een zaak naar een enkel-of meervoudige kamer wordt verwezen.
148
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De Hoge Raad voor de Justitie omschrijft de ommezwaai die bij het hof van beroep van Luik heeft 

plaatsgevonden als een ware “culturele revolutie”, dit om de reden dat collegialiteit er voorheen sterk 

bevoorrecht was. Bij advocaten bestond er in het rechtsgebied de gewoonte om quasi-systematisch de 

verwijzing naar een collegiale kamer te vragen, wat sinds 1 september 2016 niet meer mogelijk is.
149

 

79. Uit de resultaten van het bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de justitie kan worden 

afgeleid dat er zoals verwacht tussen 2014 en 2017 een stijging heeft plaatsgevonden van het aantal 

burgerlijke zaken dat is toegewezen aan een alleenzetelend raadsheer. Logischerwijze is er ook een 

vermindering vast te stellen van het aantal burgerlijke zaken toegewezen aan collegiale kamers. Als 

we de verhouding alleen tegenover collegiaal behandeld in 2014 in burgerlijke zaken vergelijken met 

de verhouding in 2017, is het verschil bij de meeste hoven zeer opvallend. Bij het hof van beroep van 

Gent bijvoorbeeld, was de verhouding in 2014 nog 51,89% alleen, tegenover 48,11% collegiaal. Die 

verhouding was tegen 2017 geëvolueerd naar 94,37% alleen en nog slechts 5,63% collegiaal.
150

 

Deze tendens doet zich het meest uitgesproken voor bij de hoven van beroep van Gent, Luik en 

Brussel. De cijfers afkomstig van de hoven van beroep van Antwerpen en Bergen daarentegen, 

vertonen een minder duidelijke evolutie. Dit is volgens de Hoge Raad voor het hof van beroep van 

Bergen te wijten aan het feit dat het reeds voorheen een hoog percentage zaken aan enkelvoudig 

samengestelde kamers toewees. Wat betreft het hof van beroep van Antwerpen wordt er effectief 

slechts een klein aantal zaken aan alleensprekende raadsheren toegekend, omdat zaken er tot hiertoe 

veel sneller dan in de andere hoven als complex werden bestempeld en daarom quasi-automatisch 

doorverwezen werden naar een collegiale kamer.
151

 De verhouding van zaken behandeld door een 

alleenzetelend raadsheer tegenover zaken behandeld door drie raadsheren in burgerlijke zaken in 2014 

was bij het hof in Antwerpen gelijkaardig aan de percentages van de meeste andere hoven voor de 

inwerkingtreding van Potpourri I, namelijk 40,66% alleen, tegenover 59,34% met drie. Tegen 2017 

waren de percentages geëvolueerd naar 48,20% alleen, tegenover 51,80% collegiaal. Dit is 

opmerkelijk rekening houdend met het feit dat in 2017 op de hoven van Brussel, Gent en Luik 

respectievelijk 90,25%; 94,37% en 88,54% van de burgerlijke zaken door één raadsheer werden 

behandeld.
152

 Het antwoord op de vraag hoe deze enorme kloof kan ontstaan terwijl op alle hoven 
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dezelfde wettelijke regels van toepassing zijn, moeten we zoeken in een verschillende toepassing van 

het verwijzingsrecht van de eerste voorzitter. 

Wanneer in het kader van de moord op Julie Van Espen werd vastgesteld dat de veroordeling van de 

vermoedelijke dader door het hof van beroep van Antwerpen te lang op zich had laten wachten, wees 

minister van Justitie Geens in Terzake op de maatregelen die hij had genomen om de hoven efficiënter 

te laten functioneren, waaronder de veralgemening van de alleenzetelende raadsheer in burgerlijke 

zaken. Hij benadrukte dat een hof zich zelfstandig organiseert, zelf zijn prioriteiten bepaalt en kamers 

inricht. In het geval van Antwerpen heeft dit ertoe geleid dat er niet voldoende alleenzetelende 

raadsheren werden ingezet. “Men moest alleenzetelende rechters aanstellen. In Antwerpen, de Hoge 

Raad heeft dat vastgesteld, heeft men dat niet willen doen” verduidelijkte de minister.
153

 

§2 Verwijzingsrecht (eerste) voorzitter  

80. Zoals bij de bespreking van de wettekst al vermeld, heeft nog slechts één actor de 

mogelijkheid om zaken ambtshalve geval per geval te verwijzen naar een collegiale kamer. Het gaat 

om de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en de eerste voorzitter van het hof van beroep, die 

deze bevoegdheid enkel uitoefenen wanneer de complexiteit, het belang van de zaak of bijzondere, 

objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven. De parlementaire voorbereiding geeft als 

voorbeelden van redenen die rechtvaardigen dat er van het principe wordt afgeweken ‘het belang van 

de zaak, haar complexiteit, haar delicaat, controversieel of ‘mediatiek’ karakter’.
154

 

81. De beslissing om een zaak al dan niet te verwijzen naar een kamer met drie rechters of 

raadsheren is zoals reeds vermeld een maatregel van inwendige aard, waartegen met andere woorden 

geen hoger beroep of verzet mogelijk is.
155

  

A. Doelstelling 

82. Volgens de parlementaire voorbereiding zal deze verandering ertoe leiden dat de korpschef de 

leden van zijn korps voortaan efficiënter zal kunnen inzetten. Het aantal kamers zal stijgen, waardoor 

meer kan worden ingezet op specialisatie. Dit zal er op zijn beurt toe leiden dat de gerechtelijke 

achterstand wordt teruggedrongen en de rechtsgang versneld.
156

  

83. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd aan de voorzitter volledige vrijheid gegeven om te 

beslissen welke categorieën van zaken aan een collegiale kamer worden toegewezen, maar in 
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navolging van het advies van de Raad van State is de wetgever op zijn stappen teruggekomen en heeft 

hij de bevoegdheid van de voorzitter ingeperkt en verbonden aan de huidige formulering.
157

  

In zijn advies sprak de Raad zijn bezorgdheid uit over verschillen die zouden kunnen ontstaan tussen 

de rechtbanken wanneer voorzitters volledig vrij kunnen beslissen om een zaak al dan niet te 

verwijzen naar een collegiale kamer. Daarbij werd onderstreept dat het niet mogelijk is dat een 

korpschef inzicht heeft in alle zaken die binnenkomen. Hoewel de memorie van toelichting bij de wet 

bepaalt dat het gaat om een uitzonderlijke maatregel, viel dit immers niet duidelijk af te leiden uit het 

wetsontwerp.  

Daarnaast waarschuwt de Raad van State voor een conflict met de door het Europees recht opgelegde 

strikte vereisten van transparantie, objectiviteit en voorzienbaarheid van de criteria voor verdeling van 

de zaken binnen een rechtscollege. De mogelijkheid van de (eerste) voorzitter om ‘voor de behoefte 

van de dienst’ af te wijken van het principe, zou een schijn van partijdigheid en afhankelijkheid 

kunnen wekken en ertoe kunnen leiden dat voorzitters en eerste voorzitters de samenstelling van de 

zetel voor de behandeling van een welbepaalde zaak gaan beïnvloeden. Er mag effectief enkel beroep 

gedaan worden op de afwijking wanneer de behoeften van de dienst dit rechtvaardigen, zo stelde het 

Hof van Cassatie reeds met betrekking tot artikel 98, tweede lid Ger.W. 

De Raad verwijst daarbij ook naar artikel 13 van de Grondwet dat bepaalt dat ‘niemand kan worden 

afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent’. Hieruit kan worden afgeleid dat ‘eenieder het 

recht heeft om volgens dezelfde regels inzake bevoegdheid en rechtspleging te worden berecht’. Een 

uitzondering op de algemene regel betreffende bevoegdheid is dus alleen in overeenstemming met de 

Grondwet wanneer er een redelijke en objectieve verantwoording voorhanden is om die afwijking te 

staven.
158

  

In de ogen van de Raad van State waren er twee mogelijke opties om aan dit euvel tegemoet te komen: 

hetzij moest er opnieuw een lijst in de wet ingeschreven worden met categorieën van zaken die 

verplicht collegiaal moeten behandeld worden, hetzij moeten er op zijn minst criteria ontwikkeld 

worden op basis waarvan de voorzitter beslist of een zaak al dan niet naar een kamer met drie moet 

worden verwezen. De wetgever opteerde voor de tweede optie door de bevoegdheid van de (eerste) 

voorzitter om te verwijzen naar een meervoudige kamer aan de formulering ‘wanneer de complexiteit  

of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven’ te 
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verbinden.
159

 De wetgever koos ervoor deze criteria in de wet zelf op te nemen en niet in het bijzonder 

reglement van de rechtbank.
160

  

B. Gevolgen in de praktijk 

84. Uit gesprekken met rechters en raadsheren van verschillende hoven en rechtbanken in 

Vlaanderen kon ik afleiden dat er, ondanks de poging van de wetgever om de bevoegdheid van de 

(eerste) voorzitters te beperken ten opzichte van het oorspronkelijke wetsontwerp, toch grote 

verschillen bestaan in de manier waarop de korpsoversten deze verwijzingsbevoegdheid uitoefenen. 

Dit blijkt eveneens uit het verslag van de Hoge Raad voor de Justitie naar aanleiding van haar 

bijzonder onderzoek van 2018 waarnaar ik eerder al verwees. Ook hier zal ik een vergelijking maken 

tussen verschillende hoven en rechtbanken, die de verschillende aspecten van de 

verwijzingsbevoegdheid elk op hun eigen manier organiseren. De aspecten waarop ik verder inga, zijn 

meer bepaald het moment van verwijzing, wie er in de praktijk de verwijzingsbevoegdheid uitoefent 

en op basis van welke redenen. 

1. Wanneer gebeurt de toewijzing? 

85. De nieuwe regeling voorziet noch voor de rechtbanken van eerste aanleg, noch voor de hoven 

van beroep een vast tijdstip waarop de (eerste) voorzitter zijn verwijzingsrecht moet uitoefenen.  

De minister van justitie acht het niet wenselijk om een deadline of procedure in de wet op te nemen 

met betrekking tot de verwijzing, omdat het mogelijk is dat een zaak plots in de loop van de 

behandeling toch aan de voorwaarden voor verwijzing naar een collegiale kamer voldoet. De zaak 

moet dan van voor af aan hervat worden voor een kamer van drie. Om die reden is het belangrijk dat 

de korpschef de beslissing om te verwijzen zo snel mogelijk neemt. Slechts uitzonderlijk ‘na een 

gigantisch incident’, zal de zaak in de loop van het proces nog aan de alleenzetelende rechter worden 

onttrokken en naarmate de behandeling vordert, wordt die kans steeds kleiner.
161

 

86. Alle vijf hoven van beroep beslissen aan welke kamer een zaak wordt toegewezen op het 

moment van inleiding van de zaak, die voor elk hof op een andere manier verloopt. Bij de hoven van 

beroep van Antwerpen en Gent kan die oorspronkelijke toewijzing nadien uitzonderlijk nog gewijzigd 
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worden door de eerste voorzitter, wanneer bijvoorbeeld uit de conclusies blijkt dat de zaak onverwacht 

complexer is dan hij op het eerste gezicht leek.
162

 

2. Door wie gebeurt de toewijzing? 

87. De wet kent de verwijzingsbevoegdheid toe aan de voorzitters van de rechtbanken van eerste 

aanleg en aan de eerste voorzitters van de hoven van beroep. Op basis van de artikel 319 van het 

Gerechtelijk Wetboek kunnen de voorzitters en eerste voorzitters zich echter laten vervangen in geval 

van verhindering. Van die mogelijkheid wordt in de praktijk in de meeste gevallen ook effectief 

gebruik gemaakt wat de verwijzingsbevoegdheid betreft. Zoals de Raad van State benadrukt in haar 

advies kan de voorzitter moeilijk een voldoende diepgaand inzicht hebben in alle zaken die bij het 

rechtscollege aanhangig zijn gemaakt.
163

 De uitzonderingen onderscheiden is dan een moeilijke 

taak.
164

 

De parlementaire voorbereiding zegt hierover het volgende: “De korpschef kan in drie gevallen een 

dossier toewijzen op basis van de bij wet bepaalde criteria: ofwel beslist de korpschef uit eigen 

beweging om een zaak in handen te geven van een college met drie rechters; ofwel neemt de 

korpschef die beslissing op verzoek van een alleenzetelende rechter (wanneer die zich bijvoorbeeld ter 

zake onvoldoende beslagen acht); ofwel verzoeken de partijen hem daarom. In dat laatste geval is de 

korpschef niet verplicht op dat verzoek in te gaan.”
165

 Op die manier wordt gerelativeerd dat het 

initiatief altijd exclusief bij de voorzitter of eerste voorzitter ligt. 

88. Bij de rechtbanken van eerste aanleg die bestaan uit verschillende afdelingen is het meestal de 

gewoonte om de bevoegdheid door de afdelingsvoorzitter te laten uitoefenen in plaats van door de 

voorzitter van de rechtbank, zo ook op de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen. Uit een 

gesprek met voorzitter Willocx van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en afdelingsvoorzitter 

Potargent van de afdeling Antwerpen van diezelfde rechtbank, blijkt dat ook zij zich op die manier 

organiseren. Normaal gezien komt het initiatief van de unusrechter zelf, die de verwijzing vraagt aan 

de afdelingsvoorzitter. Wanneer een rechter om de verwijzing verzoekt, wordt de beschikking in de 

realiteit vrij gemakkelijk toegekend op de afdeling Antwerpen. Dit om de reden dat de 

afdelingsvoorzitter maar weinig de vraag krijgt om te verwijzen naar een collegiale kamer.  Bij de 

afdeling Mechelen wordt er nagegaan of er nog ruimte is op de wekelijkse collegiale zitting. Hierbij 

wordt in de praktijk veel ruimte gelaten voor initiatief van de raadkamer, waar ze alle zaken zien 
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passeren. In Turnhout is het eerder het parket dat initiatief neemt, wat niet altijd even vlot verloopt, 

want vaak raakt de collegiale zitting daar niet helemaal gevuld, aldus voorzitter Willocx.
166

 

Bij de (kleinere) rechtbank van eerste aanleg van Leuven is de bevoegdheid niet gedelegeerd en beslist 

dus de voorzitter of een zaak verwezen wordt naar een collegiale kamer.
167

  

89. Uit het bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie blijkt dat bij de hoven van 

beroep de bevoegdheid in de meeste gevallen wel gedelegeerd wordt. Dit is namelijk het geval bij de 

hoven van beroep van Brussel, Antwerpen en Luik, hoewel niet alle eerste voorzitters de bevoegdheid 

aan dezelfde actor delegeren. De bevoegdheid wordt gedelegeerd aan de kamervoorzitter, de 

verantwoordelijke voor een sectie of de verantwoordelijke voor een (sub)sector.
168

 

Bij het hof van beroep van Antwerpen is de bevoegdheid om te bepalen of een zaak door een 

enkelvoudige of meervoudige kamer behandeld zal worden, gedelegeerd aan de kamervoorzitters. 

Voormalig eerste voorzitter Luyten staaft die keuze op grond van het argument dat de eerste voorzitter 

onmogelijk kan toezien op alle zaken die binnenkomen op het hof.
169

 Ook onder zijn opvolger zal dit 

het geval blijven.
170

 In Brussel is het eveneens de kamervoorzitter die in de praktijk het 

verwijzingsrecht uitoefent.
171

 

De verantwoordelijke voor de burgerlijke (sub)sector beslist over de eventuele verwijzing naar een 

kamer met drie bij het hof van beroep van Luik.  

Bij het hof van beroep van Bergen wordt de bevoegdheid dan weer wel nog gedeeltelijk door de eerste 

voorzitter uitgeoefend, alleen voor familie-en jeugdzaken geldt dat de verantwoordelijke van die sectie 

beslist of er al dan niet naar een kamer met drie verwezen moet worden.
172

 

Het enige hof in België waar de verwijzingsbevoegdheid in de regel nog volledig door de eerste 

voorzitter wordt uitgeoefend, is het hof van beroep van Gent.  

90. Ook bij de hoven is het in de praktijk de raadsheer aan wie de zaak wordt toegewezen die de 

verwijzing verzoekt aan de eerste voorzitter of zijn gemachtigde en op die manier indirect een soort 

adviserende rol op zich neemt.  

                                                   
166 Bijlage 3, 3. 
167 Bijlage 5, 2. 
168 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Verslag betreffende bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuwe 

wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren, 25 juni 2018 csj.be/nl/content/toepassing-van-
de-nieuwe-wettelijke-regels-voor-de-toewijzing-van-zaken-aan-alleenzetelende, 16-17. 
169 Bijlage 1, 1. 
170 R. HOBIN, Beleidsplan met het oog op de vacature van  eerste voorzitter bij het hof van beroep te Antwerpen, BS 20 juli 
2018, 38. 
171 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Verslag betreffende bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuwe 
wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren, 25 juni 2018 csj.be/nl/content/toepassing-van-
de-nieuwe-wettelijke-regels-voor-de-toewijzing-van-zaken-aan-alleenzetelende, 17. 
172 Ibid, 17. 



43 

 

Bij het hof van beroep van Gent is er voor dit verzoek aan de eerste voorzitter een duidelijke 

procedure uitgewerkt. Wanneer de alleenzetelende raadsheer bij wie de zaak aanhangig is gemaakt 

oordeelt dat de zaak beter collegiaal zou worden behandeld, richt hij via een formulier zijn verzoek tot 

de eerste voorzitter. In dit formulier zet hij de redenen uiteen die volgens hem de verwijzing naar een 

kamer met drie rechtvaardigen.
173

 Wanneer de eerste voorzitter dit verzoek toekent, wordt er een label 

op het dossier gekleefd met de mededeling dat de zaak verwezen wordt naar een kamer met drie en de 

reden waarom. Onder voormalig eerste voorzitter Boyen werd zo’n verzoek uitzonderlijk al eens 

geweigerd, maar de huidige eerste voorzitter Van de Sijpe willigt de verzoeken normaal gezien wel in.  

91. Zoals uit de wetshistoriek volgt, lijkt dit systeem sterk op het regime dat werd ingevoerd door 

het Gerechtelijk Wetboek van 1967, toen zaken volgens de behoeften van de dienst werden toebedeeld 

aan hetzij een enkelvoudige, hetzij een meervoudige kamer. De wetgever van 1967 wou ook toen veel 

ruimte laten aan de korpschef om te oordelen over de gepaste behandeling.
174

 Het verschil met de 

situatie in 1967 is echter dat er toen nog een aantal waarborgen waren die de vrijheid van de korpschef 

beperkten, die op vandaag niet langer van toepassing zijn. Zo waren er heel wat meer categorieën van 

zaken in de wet opgenomen die verplicht aan een collegiale kamer moesten worden toegewezen, had 

de beklaagde het recht om de verwijzing naar een collegiale kamer te vragen, was collegialiteit nog de 

algemene regel op het niveau van de hoven van beroep en werd de alleenzetelende rechter bijgestaan 

door het openbaar ministerie.  

92. De vraag rijst of het wenselijk is de (eerste) voorzitter als enige deze grote 

verantwoordelijkheid te bieden. Als we uitgaan van de letterlijke bewoordingen van de wet, is het 

immers de (eerste) voorzitter die alleen beslist over een eventuele verwijzing naar een collegiale 

kamer, zonder dat de partijen, het openbaar ministerie of de beklaagde nog enige invloed kunnen 

uitoefenen, tenzij informeel. In de aanloop naar Potpourri I nuanceerde de minister van justitie dit door 

te benadrukken dat het, naast een verwijzing uit eigen beweging door de (eerste) voorzitter, ook 

mogelijk is dat de korpschef de zaak verwijst op verzoek van de unusrechter of de partijen. Partijen 

kunnen dus nog steeds een verzoek doen, maar in tegenstelling tot het oude systeem, is de korpschef 

op vandaag niet langer verplicht dit in te willigen.
175

 Of er bij gebrek aan een dergelijk verwijsrecht in 

hoofde van de partijen nog effectief nog naar hen geluisterd zal worden, is nog maar de vraag. Een 

recent arrest van het Grondwettelijk Hof bepaalt echter dat een weigering van een dergelijk verzoek 
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uitgaande van de partijen door de korpschef met redenen omkleed moet zijn en vergroot op die manier 

de slagkracht van de partijen (infra 64, nr. 136).
176

 

De minister van justitie verbaast zich erover dat de rechterlijke macht, wanneer ze bepaalde vormen 

van autonomie krijgt toegekend, blijkbaar aarzelt om haar verantwoordelijkheid op te nemen. De 

korpschef had voor Potpourri I al heel wat belangrijke verantwoordelijkheden en besliste al in veel 

gevallen wie alleen mocht zetelen. “Waarom zou hij dan niet bevoegd mogen worden om geval per 

geval te beslissen welke zaken al dan niet naar een alleenzetelende rechter worden verwezen?” Vraagt 

de minister van justitie zich af tijdens parlementaire voorbereiding van Potpourri I. Als de korpschef 

niet de mogelijkheid zou krijgen om dit geval per geval te beoordelen, resulteert dit in een 

deresponsabilisering van de (eerste) voorzitter.
177

 

93. Zoals de situatie in het hof van beroep van Gent uitwijst, is de eerste voorzitter niet verplicht 

deze bevoegdheid te delegeren. Is dit terecht? Zoals de Raad van State in haar advies stelt, is het per 

slot van rekening niet mogelijk dat de voorzitter inzicht heeft in alle zaken die op de rechtbank of het 

hof binnenkomen.
178

 Dit bevestigt ook voormalig eerste voorzitter Luyten van het hof van beroep van 

Antwerpen.
179

 In de meerderheid van de gevallen zijn magistraten in de praktijk gespecialiseerd in een 

bepaalde materie. Dit is a fortiori het geval voor magistraten op het niveau van de hoven van beroep.  

De wetgever hoopt met de veralgemening van de alleenzetelende magistraat de specialisatiegraad van 

de kamers nog verder op te drijven, zo blijkt uit de parlementaire voorbereiding.
180

 Hieruit volgt dat 

ook de (eerste) voorzitter, gezien zijn achtergrond, zijn eigen specialisatie heeft en normaliter een 

redelijk beperkt inzicht heeft in materies die verder van de zijne liggen. Hoewel de korpschef als 

hoofd van een rechtbank of hof geacht wordt in elke materie min of meer thuis te zijn, is dit in 

werkelijkheid niet volledig haalbaar. Het is dus niet zo evident dat de (eerste) voorzitter telkens kan 

inschatten of een zaak in een materie waarin hij niet gespecialiseerd is, thuishoort in een collegiale-of 

unuskamer. Als in die hypothese steeds het advies wordt gevolgd van de unusrechter die om de 

verwijzing van de zaak verzoekt, vormt dit geen probleem, maar dan behoort het verwijzingsrecht de 

facto toe aan de alleensprekende magistraat zelf en vormt de goedkeuring van de korpschef slechts een 

formaliteit. De voorzitter of eerste voorzitter heeft echter ook de macht om dergelijke verzoeken te 

weigeren, al is hij misschien niet de geschikte persoon om voor die bepaalde materie te beoordelen of 

de complexiteit, het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden de behandeling door 

een meervoudige kamer rechtvaardigen. In combinatie met het gegeven dat de (eerste) voorzitter deze 

beslissing zonder enig overleg kan nemen en er geen mogelijkheden zijn ingebouwd om hier tegen op 
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te komen, kan dit problematisch blijken. De tekst van de wet stimuleert geen overleg, hoewel dit de 

korpschef zou kunnen beschermen tegen beschuldigingen van willekeur die kunnen geuit worden aan 

zijn adres met betrekking tot verwijzingsbeslissingen.
181

 

Daarnaast kan immers ook de persoonlijke zienswijze van de (eerste) voorzitter zeer sterk doorwegen 

bij zijn beslissing tot toewijzing aan een meervoudige of enkelvoudige kamer. Door het 

verwijzingsrecht dat aan hem is toebedeeld, heeft de (eerste) voorzitter de vrijheid om een bepaald 

beleid te voeren. Zo stelt voormalig eerste voorzitter Luyten: “Ik ben van mening dat wanneer een 

zaak tot in beroep komt dit op zich reeds een (weliswaar weerlegbaar) vermoeden van complexiteit 

van de zaak impliceert. Ongeveer drie vierde van de zaken die hier in het hof van beroep binnenkomen 

zijn voldoende complex om een collegiale behandeling te rechtvaardigen.”
182

 Omdat hij zelf 

voorstander is van collegiale rechtspraak en van mening is dat een zaak die tot op het niveau van 

beroep komt meestal van nature complex is, verwees hij zaken dus quasi-automatisch naar een 

collegiale kamer door. Dit verklaart het grote verschil in het percentage zaken door alleenzetelende 

raadsheren behandeld bij het hof van beroep van Antwerpen ten opzichte van de andere hoven. 

De minister van justitie verklaart in het verslag van eerste lezing dat hij er vertrouwen in heeft dat 

korpschefs verstandig zullen omspringen met de mogelijkheid zaken door te verwijzen naar een 

meervoudige kamer.
183

 Een aantal jaren later, in 2017, verzoekt de minister echter de Hoge Raad voor 

de Justitie om een onderzoek te voeren naar de toepassing van de nieuwe wettelijke regels door de 

hoven van beroep, omdat hij signalen kreeg dat deze ‘niet ten volle en alvast niet op uniforme wijze’ 

werden toegepast.
184

 Was dit vertrouwen dan toch niet helemaal gerechtvaardigd? 

94. Een vergelijking met Nederland leert dat ook de Nederlandse wetgever rechters en 

rechtscolleges in het algemeen heel wat vrijheid geeft bij de beslissing of een zaak best door een 

enkelvoudige of meervoudige kamer wordt behandeld. Dit volgt volgens de Nederlandse Raad voor de 

rechtspraak uit het concept van de rechterlijke onafhankelijkheid dat impliceert dat de rechterlijke 

macht autonoom, zonder inmenging van de andere machten, beslist hoe ze de behandeling van zaken 

organiseert (institutionele onafhankelijkheid). Het bestuur binnen een rechtscollege bepaalt de 

verdeling over unuskamers en collegiale kamers (zakelijke onafhankelijkheid). Een ruime 
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bevoegdheid om zaken over te hevelen van een enkelvoudige naar een meervoudige kamer, of 

omgekeerd, hoort hier ook bij.
185

  

De Belgische regeling voor verwijzing naar een collegiale kamer onderscheidt zich van de 

Nederlandse in die zin dat er in Nederland per rechtsgebied streefpercentages zijn opgelegd voor het 

aantal zaken die collegiaal moeten worden afgehandeld, terwijl dat in België niet het geval is.
186

 

3. Op welke basis gebeurt de toewijzing? 

95. De bevoegdheid van de (eerste) voorzitter om zaken uitzonderlijk naar een collegiale kamer te 

verwijzen is in navolging van het advies van de Raad van State beperkt tot gevallen waarin de 

complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding 

geven. Hoe wordt deze vage wettelijke formule in de praktijk toegepast? Met andere woorden: Wat 

valt er in concreto onder ‘complexiteit van de zaak’, ‘belang van de zaak’ en ‘bijzondere, objectieve 

omstandigheden’?  

In de parlementaire voorbereiding valt geen verdere verduidelijking van de criteria te bespeuren.
187

 De 

minister van justitie beschrijft de bevoegdheid van de korpschef als ‘een schoolvoorbeeld van 

discretionaire macht’. Hij voegt daar echter aan toe dat ‘discretionair’ een heel andere lading dekt dan 

‘arbitrair’.
188

 Op die manier probeert de minister de onvrede te sussen die is ontstaan naar aanleiding 

van de invoering van de vage wettelijke criteria die de bevoegdheid van de korpschef moesten 

inperken. Zo blijkt uit het verslag van eerste lezing dat er heel wat bezorgdheid bestond over een 

ongelijke behandeling van de rechtzoekenden, wiens vergelijkbare zaken nu eens collegiaal, dan weer 

alleen zouden kunnen behandeld worden, naar gelang de toepassing van de criteria. Als reactie op 

deze commentaar herinnert de minister van justitie de critici eraan dat het stelsel van vóór Potpourri I 

niet beter was op dat vlak, omdat partijen toen de mogelijkheid hadden om verwijzing naar een 

collegiale kamer te vragen, wat ook tot ongelijke behandeling van vergelijkbare zaken kon leiden.
189

 

Hoewel die vaststelling wel degelijk klopt, gaat de vergelijking vanuit het standpunt van de partijen 

niet op, omdat zij voor Potpourri I zelf het heft in handen hadden. In het geval ze het gevoel hadden 

dat er sprake was van discriminatie omdat hun zaak voor een unusrechter kwam, terwijl een andere 

gelijkaardige zaak door een collegiale kamer werd behandeld, konden zij er destijds zelf voor zorgen 

dat hun zaak naar een meervoudige kamer werd verwezen, wat vandaag niet langer mogelijk is. 
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96. Ook de toepassing van deze regels werden onderzocht door de Hoge Raad voor de Justitie in 

het kader van haar bijzonder onderzoek van 2018 bij de hoven van beroep. Uit dat onderzoek, alsook 

uit mijn eigen bevindingen, blijkt dat elke rechtbank en elk hof dit min of meer op zijn eigen manier 

organiseert, maar er toch ook een aantal factoren zijn die vaak in aanmerking worden genomen om tot 

een uitzondering op de regel te besluiten. ‘Complexiteit van de zaak’ wordt daarbij in de meeste 

gevallen niet enkel geïnterpreteerd als juridische complexiteit, maar ook als feitelijke complexiteit, 

bevestigt voormalig eerste voorzitter Luyten.
190

 In wat volgt zal ik proberen een duidelijker beeld te 

schetsen van de redenen die vaak ten grondslag liggen aan dergelijke verwijzingen naar een collegiale 

kamer. 

97. Het gaat om een appreciatie die de voorzitters en eerste voorzitters geval per geval moeten 

maken volgens de tekst van de wet, waardoor geen van de hoven van beroep een definitieve inhoud 

heeft gegeven aan de begrippen en de hoven van beroep van Luik, Brussel en Antwerpen evenmin 

vaste criteria hanteren om de inhoud ervan vast te leggen.
191

 Elk rechtscollege heeft evenwel zijn 

gewoonten en er worden er vaak (al dan niet geschreven) afspraken gemaakt over de behandeling van 

bepaalde categorieën van zaken door een magistraat alleen of door een kamer met drie. Die afspraken 

moeten de toewijzing van zaken vergemakkelijken. 

Binnen de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (afdeling Antwerpen) heeft de 

afdelingsvoorzitter bijvoorbeeld samen met het parket een lijst uitgewerkt met categorieën van 

strafzaken die altijd collegiaal moeten behandeld worden. Het gaat onder andere om zaken met 

betrekking tot zeer zware misdrijven, dossiers bestaande uit meer dan één grijze kaft, zaken 

betreffende de verspreiding van kinderporno en aanranding van minderjarigen. De redenen die 

collegiale behandeling rechtvaardigen, lopen uiteen: Het gaat niet altijd om dikke dossiers, maar vaak 

om zaken waar veel afhangt van de geloofwaardigheid van slachtoffer of dader. De afdelingsvoorzitter 

wijst ook de speciale sfeer aan die heerst in zware correctionele zaken als een reden om dergelijke 

zaken door drie rechters te laten behandelen. “Omdat de beklaagde er vaak bij is, willen strafpleiters 

zich al wel eens profileren.” Legt de afdelingsvoorzitter uit. “Je kan als rechter in zo’n geval al heel 

wat meer weerwerk bieden als je daar met drie zit in plaats van alleen.”
192

  

Met dergelijke zware strafzaken wordt echter niet elke rechtbank vaak geconfronteerd. Dit soort zaken 

komen vooral binnen op de afdeling Antwerpen van de rechtbank, maar op een afdeling zoals 

Mechelen zullen ze logischerwijze minder met dit soort problemen af te rekenen krijgen, blijkt uit 

mijn gesprek met de afdelingsvoorzitter.
193

 Rechtbanken en hoven kunnen dus onderling sterk van 
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elkaar verschillen, waardoor het mogelijk is dat collegiale behandeling in strafzaken vaker nodig is in 

Antwerpen of Brussel, dan in Mechelen of Leuven. Het kan dus gerechtvaardigd zijn dat de verdeling 

van zaken over meervoudige en enkelvoudige kamers in verschillende rechtbanken en hoven op 

verschillende wijze verloopt. 

Voor burgerlijke zaken hebben ze op de rechtbank in Antwerpen geen categorieën vastgelegd van 

zaken waarin rechters steeds met drie zitting moeten houden. Wel is er een niet-geschreven afspraak 

dat zaken tegen notarissen of gerechtsdeurwaarders, die vaak heel gevoelig liggen, met drie worden 

behandeld. Unusrechters vragen zelf ook wel eens of ze een zaak met drie mogen behandelen als het 

gaat om een zeer specifiek thema, verduidelijkt afdelingsvoorzitter Potargent.
194

 

98. Ook op de rechtbank van eerste aanleg van Leuven worden een aantal categorieën van 

strafzaken doorgaans met drie behandeld, het gaat om (betwiste) zedenzaken waarin minderjarigen 

betrokken zijn, georganiseerde criminaliteit en zwaardere financieel-economische zaken. Voor 

burgerlijke zaken worden in principe geen uitzonderingen gemaakt, behoudens wanneer de 

behandeling al met drie werd aangevat.
195

 

Wat de ‘objectieve omstandigheden’ betreft, kan er volgens de eerste voorzitter van het hof van beroep 

van Brussel bijvoorbeeld rekening gehouden worden met het feit dat de zaak in eerste aanleg 

behandeld is door een collegiale kamer of er sneller pleittijd beschikbaar is in een collegiale kamer dan 

in een unuskamer.
196

 

Op het hof van beroep van Antwerpen zullen onder leiding van nieuwe eerste voorzitter Hobin wel 

indicatoren worden vastgelegd in overleg met de kamervoorzitters. Dit blijkt uit het beleidsplan van 

Luytens opvolger, waarin hij ook al een aantal voorbeelden geeft van gevallen van die onder 

‘complexiteit’, ‘belang van de zaak’ en ‘bijzondere objectieve omstandigheden’ zouden kunnen 

vallen. Zo kunnen eventueel onder ‘complex’ gecatalogeerd worden: “De wetgeving is zo 

nieuw/complex dat er (nog) geen uniforme rechtspraak bestaat, wat aanleiding vormt voor debat 

binnen de kamer” of “de zaak vereist een louter menselijke en dus subjectieve belangenafweging” 

schrijft hij.
197

  

Kamervoorzitter Van Goethem van het hof van beroep van Gent vertelt me dat er ook op het hof wel 

degelijk met bepaalde criteria rekening wordt gehouden om te bepalen of behandeling door een 

collegiale kamer vereist is.
198

 De eerste voorzitter verwijst zaken naar een collegiale kamer wanneer 
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dit van belang is voor het bewaren van de eenheid van de rechtspraak. Daarnaast kan de materie als 

‘objectieve omstandigheid’ in aanmerking worden genomen om tot verwijzing naar een kamer met 

drie te besluiten. Zo zullen zaken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van vrije beroepen in 

de regel altijd aan een collegiale kamer worden toegewezen, net als in de rechtbank van eerste aanleg 

van Antwerpen en het hof van beroep van Bergen gewoonlijk het geval is. Verder worden ook 

stedenbouwkundige betwistingen en openbare aanbestedingen, alsook zaken van familiaal 

vermogensrecht naar een kamer met drie verwezen, op voorwaarde dat de eerste voorzitter ze als 

complex bestempelt. Het familiaal vermogensrecht blijkt eveneens op het hof van beroep van 

Antwerpen een materie die eerder voor collegiale behandeling in aanmerking komt dan andere 

materies.
 199

 Ook het grote aantal partijen, het gegeven dat het gaat om een zaak die al zeer lang bij het 

hof aanhangig is of de hoeveelheid conclusies kunnen volgens Van Goethem meespelen bij de 

beoordeling van de complexiteit.
200

 Naast juridische complexiteit is het ook relevant of de zaak een 

feitelijke beoordeling vergt.  

Bij het hof van beroep van Bergen worden ook een aantal criteria gehanteerd om de vage formulering 

van de wet te concretiseren. Daarbij kan het voorwerp van het geschil of de aard van de zaak van 

belang zijn. Zo zullen ook hier zaken betreffende de beroepsaansprakelijkheid van bijvoorbeeld 

notarissen, advocaten of artsen altijd aan een collegiale kamer worden toegewezen. Verder wordt er 

rekening gehouden met de complexiteit door te kijken naar de ontwikkelingen van de zaak in eerste 

aanleg en de draagwijdte van het hoger beroep. Tot slot wordt er nagegaan of de eenheid van de 

rechtspraak en de schijn van onafhankelijkheid en onpartijdigheid op het spel staan. Zo zullen ook 

zaken met betrekking tot de aansprakelijkheid van de overheid gewoonlijk voor een kamer van drie 

komen.  

De eerste voorzitter van het hof van beroep van Luik is van mening dat het niet mogelijk is om a priori 

te beslissen welke zaken systematisch aan een kamer met drie moeten worden toegewezen.
201

  

99. Voorzitter Willocx van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen is voorstander van een 

systeem waarin de rechtbank toch wat autonomie heeft en op z’n minst kan corrigeren. Hij oordeelt 

dat de wet nu al heel wat oplegt waardoor de rechtbank zich niet soepel kan organiseren. Daarom stelt 

hij dat de wet geen categorieën moet opleggen van zaken die systematisch collegiaal moeten worden 

afgehandeld. Bijvoorbeeld in de hypothese dat de wet zou zeggen “zedenzaken worden altijd door drie 

rechters behandeld”, moet de rechtbank kunnen corrigeren volgens Willocx, want er zijn ook heel wat 
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eenvoudige zedenzaken die geen collegiale behandeling vereisen.
202

 De rechtbanken en hoven kunnen 

altijd nog hun eigen categorieën ontwikkelen, zoals nu al soms gebeurt.  

100. In het kader van een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegem werd bij een aantal 

rechters gepolst naar de criteria die niet in de wet bepaald zijn maar toch in de praktijk gebruikt 

worden om te bepalen of een zaak door een enkelvoudige of meervoudige kamer moet behandeld 

worden. Bijna alle participanten duidden op de enquête de juridische complexiteit en het grote 

maatschappelijke belang aan als (zeer) belangrijk voor de verdeling van zaken in de praktijk. 

Daarbovenop bleken ook de grote publicitaire gevoeligheid, het groot materieel of financieel belang 

van de zaak, te verwachten omgaan (nieuwe zienswijze) van het gerecht en de soort zaak of het ten 

laste gelegde delict een belangrijke rol te spelen voor de meeste rechters. Deze buitenwettelijke criteria 

zijn in de praktijk ontwikkeld op basis van ‘fingerspitzengefühl’. Ze zijn nooit op papier gezet en 

gelden als een soort gewoonterecht.
203

  

101. Samenvattend kan ik hieruit afleiden dat er ondanks hun vaak verschillende manier van 

werken, toch heel wat overlappende maatstaven gehanteerd worden door de hoven en rechtbanken. Op 

het niveau van eerste aanleg, waar ook strafzaken in de regel alleen worden behandeld, worden voor 

bepaalde zeer zware misdrijven een uitzondering gemaakt, evenals voor bepaalde gevoelige zaken, 

maar in burgerlijke zaken komen uitzonderingen heel wat minder voor. Het valt op dat in burgerlijke 

zaken voor specifieke materies vaak een uitzondering wordt gemaakt. Op veel plaatsen vormen 

bijvoorbeeld zaken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van (bepaalde) vrije beroepers een 

aparte categorie van zaken die altijd collegiaal worden behandeld. Familiaal vermogensrecht wordt 

ook meermaals vermeld als een materie waarin zaken vaker in aanmerking komen voor collegiale 

behandeling. Een derde materie die vatbaarder is voor verwijzing naar een collegiale kamer zijn 

geschillen met de overheid, omdat ze vaak principekwesties doen rijzen en de schijn van 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het gedrang zouden kunnen brengen. Daarnaast wordt de 

eenheid van de rechtspraak vernoemd als een prioriteit voor vele rechtscolleges, waardoor zaken die 

mogelijks een precedent scheppen of wijzigen normaal gezien naar een collegiale kamer worden 

verwezen.
204

 In de meeste gevallen gaat het om gewoonten en ongeschreven regels en is er geen 

opsomming vastgelegd van zaken die altijd collegiaal of alleen moeten worden behandeld. 

4. Conclusie 

102. Voorgaande vaststellingen brengen de Hoge Raad voor de Justitie er toe te benadrukken dat er 

moet gestreefd worden naar een zekere harmonisatie in de toepassing van deze 
                                                   
202 Bijlage 3, 9. 
203 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 76-78. 
204 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Verslag betreffende bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuwe 

wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren, 25 juni 2018 csj.be/nl/content/toepassing-van-

de-nieuwe-wettelijke-regels-voor-de-toewijzing-van-zaken-aan-alleenzetelende, 19-20. 
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verwijzingsbevoegdheid, met het oog op de gelijkheid van de rechtzoekenden in de verschillende 

rechtsgebieden en de noodzaak van een schijn van onpartijdigheid in de toewijzing. Bovendien moeten 

de regels binnen eenzelfde hof op dezelfde wijze geïnterpreteerd en consequent toegepast worden.
205

 

Dit is niet altijd even vanzelfsprekend gezien de bevoegdheid in de praktijk meestal niet door de eerste 

voorzitter wordt uitgeoefend, maar gedelegeerd is. Op die manier dreigt het gevaar dat bijvoorbeeld de 

gemachtigde kamervoorzitters de regels elk op hun eigen manier toepassen. 

§3 Hoger beroep tegen beslissingen van de vrederechter 

103. Bij de totstandkoming van het Gerechtelijk Wetboek in 1967 werd hoger beroep tegen 

beslissingen gewezen door vrederechters als uitzondering in het toenmalige artikel 92, §1 Ger.W. 

opgenomen. Zoals hierboven vermeld, verklaarde Van Reepinghen in zijn verslag over de 

gerechtelijke hervorming dat het tegendeel zou kunnen leiden tot een situatie waarin een beroep tegen 

een beslissing van een vrederechter met zeer veel ervaring in die bepaalde materie, behandeld zou 

worden door een rechter in de rechtbank van eerste aanleg die voor het eerst alleen zetelt en helemaal 

geen ervaring heeft in de materie.
206

 

De wet van 25 juli 1985 schrapte deze uitzondering, waardoor hoger beroep tegen beslissingen van de 

vrederechter niet langer automatisch collegiaal werden behandeld. Partijen hadden wel nog de 

mogelijkheid om de verwijzing naar een collegiale kamer te vragen wanneer het ging om een hoger 

beroep tegen een beslissing van de vrederechter.
207

 “Ik was dertig jaar, net benoemd en ik werd 

verplicht om als alleensprekende rechter in beroep te oordelen over beslissingen van ervaren 

vrederechters.” Stelt kamervoorzitter Van Goethem over de situatie ten gevolge van de wet van 25 juli 

1985.
208

 Ook voormalig eerste voorzitter Luyten haalt deze wet aan en stelt dat ze tot gevolg had dat 

ook hogere beroepen die betrekking hadden op zeer moeilijke materies, zoals pacht, voor vaak jonge 

en onervaren alleensprekende rechters kwamen.
209

  

In 1992 kwam de wetgever hierop terug en werd hoger beroep tegen beslissingen van vrederechters 

opnieuw als uitzondering op het principe van enkelvoudige rechtspraak ingevoerd. Volgens voormalig 

eerste voorzitter Luyten vond deze ommekeer plaats omdat de wetgever besefte dat de situatie die de 

wet van 25 juli 1985 op dit gebied had gecreëerd totaal onverantwoord was.
210

 Ook de parlementaire 

voorbereiding van de wet van 3 augustus 1992 vermeldt als reden dat het zowel feitelijk als 

psychologisch moeilijk te aanvaarden bleef dat vaak vrij jonge rechters bij de rechtbank van eerste 
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wettelijke regels voor de toewijzing van zaken aan alleenzetelende raadsheren, 25 juni 2018 csj.be/nl/content/toepassing-van-
de-nieuwe-wettelijke-regels-voor-de-toewijzing-van-zaken-aan-alleenzetelende, 26. 
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aanleg als enige rechter beroepen moesten behandelen tegen beslissingen van oudere en/of ervaren 

vrederechters.
211

 

104. Zoals eerder besproken, valt die uitzondering voor hoger beroep tegen beslissingen van de 

vrederechter ten gevolge van de wet van 25 april 2014 weer weg. Het is echter pas sinds Potpourri I 

dat partijen die het hier niet mee eens zijn, niet meer de kans hebben om de verwijzing naar een 

collegiale kamer te vragen. Om die reden behandel ik de afschaffing van deze uitzondering binnen de 

bespreking van Potpourri I. 

Sinds 24 mei 2014 worden hogere beroepen tegen beslissingen van de vrederechter dus opnieuw door 

een alleenzetelend rechter behandeld, zoals onder het regime van de wet van 25 juli 1985 het geval 

was. Nochtans stoot een ezel zich toch geen tweemaal aan dezelfde steen? Schrijft Luyten.
212

  

105. Art. 187 Ger.W. bevat de benoemingsvoorwaarden van de vrederechters en politierechters, 

terwijl art. 190 van datzelfde wetboek de voorwaarden bevat om tot rechter in de rechtbank van eerste 

aanleg te worden benoemd. Als je beiden naast elkaar legt, valt het meteen op dat de wetgever 

strengere voorwaarden heeft opgelegd aan de kandidaat-vrederechter of-politierechter, zo moet die 

bijvoorbeeld minstens 35 jaar oud zijn om benoemd te kunnen worden, terwijl er geen 

minimumleeftijd geldt voor benoeming als rechter in de rechtbank van eerste aanleg. Erg consequent 

is het dan toch niet van de wetgever om de rechter in de rechtbank van eerste aanleg als unusrechter te 

laten oordelen over hogere beroepen tegen beslissingen van de vrederechter? 

106. Ook de Raad van State stelt zich in haar advies naar aanleiding van Potpourri I de vraag of het 

wel verantwoord is een alleensprekend rechter beroepen tegen beslissingen van de vrederechter te 

laten behandelen. Vrederechters hebben immers meestal langere beroepservaring en zijn vaak zelfs 

nog rechter in de rechtbank van eerste aanleg geweest. De Raad van State waarschuwt dat dit ertoe zou 

kunnen leiden dat het hoger beroep neerkomt op een loutere tweede beoordeling van de zaak door een 

andere magistraat. Het gevaar bestaat toch alleszins dat de rechtzoekende die indruk zou krijgen, 

waardoor de legitimiteit van het rechterlijk oordeel wordt ondermijnd.
213

 

107. De parlementaire voorbereiding is op dit punt zeer summier en bepaalt enkel dat er geen reden 

is om te twijfelen aan de bekwaamheid en geschiktheid van de alleensprekende rechter om met kennis 

van zaken over een beroep tegen een vonnis van de vrederechter te oordelen. De wetgever haalt de 

huidige vorming en opleiding van magistraten aan als reden voor dit standpunt. Daarnaast legt hij de 
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verantwoordelijkheid bij de voorzitter van de rechtbank die bij de toebedeling van dergelijke zaken 

steeds rekening moet houden met de ervaring en dienstanciënniteit van de magistraten in zijn korps.
214

 

108. De Hoge Raad voor de Justitie is van mening dat wanneer een vonnis van een vrederechter 

bevestigd of hervormd wordt in beroep door een kamer van drie, dit de legitimiteit en autoriteit van de 

beslissing in beroep verhoogt, waardoor de rechtszoekende het verdict makkelijker zal kunnen 

aanvaarden.
215

 

109. Voorzitter Willocx van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen meent dat er bij 

beslissingen in laatste aanleg, zoals hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter, toch 

rekening moet gehouden worden met het feit dat het gaat om een zaak die voor de partijen van groot 

belang is. Om die reden is het sneller zinvol om een dergelijke zaak collegiaal te behandelen, hoewel 

dat volgens hem ook niet altijd nodig is. Hoger beroep in de zoveelste huurzaak kan bijvoorbeeld 

perfect door een rechter alleen behandeld worden, aldus Willocx.
216

 Ik maak daarbij de bedenking dat, 

hoewel het in het kader van de organisatie zeker nodig is om een onderscheid te maken tussen 

eenvoudige en ingewikkelde zaken, zelfs eenvoudige zaken voor de partijen van groot belang kunnen 

zijn. Net als de heer Willocx leid ik uit het feit dat partijen in beroep gaan af dat de zaak voor de hen 

toch van een zeker belang is. Nu hen het verwijzingsrecht dat onder de oude regeling bestond is 

ontnomen, kan het onrechtvaardig aanvoelen dat ze, nadat ze veel tijd, moeite en geld in de zaak 

geïnvesteerd hebben, niet eens de kans krijgen om deze door drie rechters te laten beoordelen. 

In het kader van mijn rondvraag bij een aantal advocaten in Vlaanderen in verband met het 

verwijzingsrecht, greep één van die advocaten de mogelijkheid aan om de afschaffing van deze 

uitzondering aan te klagen: “De juridische kwaliteit van de rechters op het niveau van de rechtbank 

van eerste aanleg is zeer ongelijk. Vonnissen van de ervaren vrederechters en politierechters worden 

thans beoordeeld door beroepsrechters van ongelijke kwaliteit, ingevolge gebrek aan juridische kennis 

dan wel enthousiasme. Bovendien wordt dan ook nog vaak, voor wat die kamers betreft, een 

beurtrolsysteem toegepast wat de zetelende rechters betreft. Dit betekent dat we vaak worden 

geconfronteerd met “waardeloze” beroepsvonnissen en het voor ons, als advocaat, zeer moeilijk wordt 

een gedegen beroepsadvies te formuleren.” Schrijft hij. Het lijkt er dus op dat de geschiedenis zich 

herhaalt. 

110. Algemeen gezien stel ik mij de vraag of het opportuun was om zonder meer alle 

uitzonderingen op de basisregel in burgerlijke zaken achterwege te laten. Volgens een heel aantal 

magistraten en auteurs zou de afwijking voor beroepen tegen beslissingen van vrederechters op 
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vandaag nog steeds zijn nut bewijzen. Of collegiale behandeling in elke zaak absoluut noodzakelijk is, 

valt te betwijfelen, maar het zou alleszins wel de legitimiteit van de beslissing in beroep verhogen. 

Ook de geschiedenis wijst uit dat de afschaffing ervan negatieve gevolgen kan hebben. Had de 

wetgever dan niet op z’n minst een verdienstelijkere poging kunnen doen om die bezorgdheden te 

sussen? 

§4 Verlaging anciënniteitsvereiste 

111. De reductie van het anciënniteitsvereisten om alleen te mogen zetelen, vervat in de artikelen 

195 Ger.W. (eerste aanleg) en 210 Ger.W. (beroep), was onvermijdelijk na de veralgemening van de 

unus iudex zowel in beroep als in eerste aanleg, aangezien deze wijziging ertoe leidde dat er amper 

nog collegiale kamers voorhanden waren om beginnende magistraten in op te leiden. De 

ervaringsvoorwaarde om alleen te mogen zetelen werd daarom zoals hierboven reeds besproken zowel 

voor rechters als voor raadsheren gereduceerd van drie naar één jaar.  

112. Relevant in dit opzicht is het feit dat, tenzij de voorzitter van zijn verwijzingsrecht gebruik 

maakt, in burgerlijke zaken in eerste aanleg geen enkele zaak meer collegiaal behandeld wordt. Er zijn 

dus alleen nog collegiale kamers voorhanden in correctionele zaken om anciënniteit op te bouwen. De 

kans dat in de toekomst op het niveau van eerste aanleg nog enige ervaringsvereiste kan behouden 

blijven, is klein.
217

 

A. Doelstelling 

113. De parlementaire voorbereiding geeft hiervoor als reden aan dat er een gebrek is aan collegiale 

kamers. Op het eerste gezicht lijkt de wijziging dus door pure noodzaak te zijn ingegeven. Daarnaast 

wordt ook gewezen op het feit dat er voorheen al een mogelijkheid was om het vereiste van drie jaar 

uit te schakelen voor rechters in de rechtbank van eerste aanleg.
218

 Voor raadsheren kon worden 

afgeweken van de voorwaarde van drie jaar van zodra ze een jaar ervaring hadden opgedaan in een 

collegiale kamer.
219

 De wetgever relativeert op die manier de impact van de wijziging. Bovendien 

moeten de huidige opleiding van de gerechtelijk stagiair en de beroepservaring van magistraten via 

andere toegangswegen tot de magistratuur in combinatie met een jaar ervaring in een collegiale kamer 

volgens de parlementaire voorbereiding volstaan.
220

  

114. De Hoge Raad voor de Justitie betreurt de herleiding van het anciënniteitsvereiste, alsook het 

feit dat ze niet op voldoende gemotiveerde wijze gebeurde.
221

Ook uit het verslag van eerste lezing van 
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Potpourri I blijkt veel tegenstand tegenover dit aspect van de wijziging. De minister van justitie 

verdedigt de wijziging als volgt: “Ten onrechte wordt opgeworpen dat die rechters moeten worden 

opgeleid, alsof de zetel met drie magistraten tot doel zou hebben de jonge rechters op te leiden. Het 

spreekt vanzelf dat een behoorlijke opleiding van zeer groot belang is, maar die opleiding is er al: de 

opleidingen zijn talrijk én kwaliteitsvol, zonder de aanwervingsprocedure over het hoofd te zien.”
222

 

Volgens de minister is de kritiek op het vereiste van een jaar dus onterecht, maar moet er wel rekening 

gehouden worden met hoe zwaar een zaak is: de zwaarste zaken, met name strafzaken, moeten niet 

aan enkelvoudige kamers worden toegewezen.
223

 

B. Gevolgen in de praktijk  

115. De grootste complicatie die voortvloeit uit de drastische reductie van de collegiale kamers is 

het gebrek aan opleidingskamers, die aanleiding heeft gegeven tot de vermindering van het 

anciënniteitsvereiste. Vooral op het niveau van eerste aanleg in burgerlijke zaken vormt dit een 

nijpend probleem. Magistraten die aan het begin van hun carrière staan en nog geen enkele ervaring 

als rechter hebben, krijgen niet de kans om voldoende ervaring op te doen alvorens alleen voor de 

leeuwen te worden gegooid. Quasi-alle geïnterviewde magistraten kaartten spontaan deze kwestie aan.  

116. Zo ziet de afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen zich 

tegenwoordig genoodzaakt om rechters in de burgerlijke sectie na minder dan een jaar al in te zetten 

als unusrechter. In de rechtbank van eerste aanleg van Leuven worden beginnende rechters 

onmiddellijk ingezet als alleenzetelende rechters, maar volgen ze meestal wel voor een korte periode 

de zitting van een meer ervaren collega mee.
224

 

Ook Van Goethem betreurt de reductie van het ervaringsvereiste op het niveau van eerste aanleg: “Als 

je de magistratuur binnenkomt, bijvoorbeeld langs de weg van de advocatuur (je bent een aantal jaren 

advocaat geweest, dan doe je het examen en vervolgens ga je rechtstreeks naar de zetel) is het toch 

echt wel vereist dat je ervaring opbouwt in een collegiale kamer denk ik. Persoonlijk vind ik het dus 

geen goede keuze om dat vereiste te reduceren tot een jaar. Het is niet omdat je een goed advocaat 

was, dat je onmiddellijk alle tools hebt om goed recht te spreken.” De raadsheer is evenwel van 

mening dat een dergelijk anciënniteitsvereiste na promotie, wanneer een rechter van de rechtbank van 

eerste aanleg naar het hof van beroep gaat, niet langer nodig is.
225

  

Voormalig eerste voorzitter Luyten noemt de afschaffing van het vereiste van drie jaar ervaring op het 

niveau van eerste aanleg zelfs ‘crimineel’. Van de voorwaarde van een jaar die geldt ten aanzien van 
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raadsheren kan de eerste voorzitter afwijken, maar van deze uitzondering werd op het hof van beroep 

van Antwerpen geen gebruik gemaakt onder zijn leiderschap.
226

 

Afdelingsvoorzitter Potargent van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen uit zijn wil om 

opnieuw een burgerlijke collegiale kamer in te voeren om een opleidingskamer te hebben in 

burgerlijke zaken, maar vreest dat hij in dat geval de selectie van zaken die collegiaal dan wel alleen 

moeten behandeld worden, niet objectief kan verantwoorden. “Ik kan het immers niet rechtvaardigen 

door te zeggen ‘ik heb een opleidingskamer nodig’, want dat staat niet in de wet.” Legt hij uit. Hij 

duidt het gebrek aan opleiding daarnaast aan als reden waarom de veralgemening van de 

alleenzetelende rechter volgens hem de kwaliteit van de rechtspraak doet afnemen.
227

  

117. Mevrouw Matray, ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, meent dan weer dat een collegiale 

kamer niet noodzakelijkerwijze de beste leerschool is en verwijst naar het Instituut voor de 

gerechtelijke opleiding, waar magistraten volgens haar ook heel wat kunnen bijleren.
228

 De heer 

Mougenot, bestuurder van de ‘Association syndicale des magistrats’, gaat hier niet mee niet akkoord. 

“Het vormend aspect van het zetelen met collega’s met meer ervaring kan niet voldoende onderstreept 

worden. Dit kan nooit geëvenaard worden door de theoretische opleiding.” Stelt hij.  

118. De vraag rijst of collega’s met meer ervaring deze ook op andere manieren kunnen doorgeven. 

Hoewel beginnende rechters in de rechtbank van eerste aanleg in Leuven niet langer kunnen worden 

opgeleid in collegiale kamers, volgen ze meestal voor een korte periode de zitting van een meer 

ervaren rechter mee.
229

 Ook raadsheer Thiriar stelt een dergelijk alternatief systeem van opleiding 

voor. Volgens hem zou het mogelijk moeten zijn een inloopperiode in te voeren.
230

 (Infra 110, nr. 263) 

C. Conclusie 

119. Dat de reductie van de collegiale rechtspraak een vacuüm heeft gecreëerd op het vlak van 

opleiding van rechters, valt niet te ontkennen. Of dit probleem alleen kan worden aangepakt door 

opnieuw meer collegiaal te gaan zetelen, is een andere vraag. Hoe dan ook zal ook een alternatief 

systeem van opleiding evengoed een kost met zich meebrengen, maar die is mijns inziens 

noodzakelijk om de kwaliteit van de rechtspraak op peil te houden.  

§5  Conclusie   

120. Het merendeel van de magistraten met wie ik de huidige regeling besprak, liet uitschijnen deze 

zeer verregaand te vinden. Drie jaar na de inwerkingtreding van de eerste Potpourriwet blijft een groot 
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deel van de magistraten zeer kritisch. Volgens Thiriar heeft de minister van justitie de magistratuur 

nooit aan zijn kant gehad, wat ook blijkt uit de moeizame toepassing van de nieuwe regels door 

bepaalde hoven van beroep. “Van zodra Potpourri er is doorgekomen, is er van de kant van de 

magistratuur de reactie gekomen ‘wij doen niet mee, want we gaan niet akkoord.’” Legt hij uit.
231

 Ook 

Luyten laat zijn afkeuring blijken: “Geens is niet luisterbereid en laat zeer weinig, omzeggens geen 

ruimte voor overleg.”
232

 De onvrede bij de magistratuur heeft vooral te maken met het tekort aan 

middelen door aanhoudende besparingen. In 2015 waarschuwde het college van de zetel al dat we 

afstevenen op een ‘gerechtelijk infarct’ als justitie zo moet blijven functioneren.
233

 Het promoten van 

unusrechtspraak mag er dan wel voor zorgen dat er minder rechters nodig zijn om rechtscolleges 

draaiende te houden, maar compenseert niet voor het nijpende tekort aan middelen en mensen dat een 

constante lijkt te zijn geworden bij justitie. 

Dat de wetswijziging zo’n felle reacties uitlokt, valt niet te verbazen. Het is dan ook voor het eerst in 

de geschiedenis van België dat de alleenzetelende rechter op een dergelijke verregaande wijze 

bevoordeeld wordt tegenover de collegiale kamer. Zelfs de wetten van 1985, die als zeer verregaand 

werden beschouwd, voorzagen immers nog een aantal uitzonderingen op het principe van de unus 

iudex in burgerlijke zaken, wat vandaag niet langer het geval is.  

Afwijken kan sinds Potpourri I alleen nog de voorzitter of eerste voorzitter, terwijl er voorheen altijd 

meerdere actoren in het proces vat hadden op de samenstelling van de kamer. Zeer veel kan dus 

afhangen van het persoonlijke oordeel van de korpsoverste en het gevaar bestaat dat deze weinig 

rekening houdt met verzoeken van de partijen. De wet verplicht hem hier immers niet langer toe. 

121. Over het algemeen wordt zelfs door de meeste critici van Potpourri I aanvaard dat niet alle 

zaken een collegiale behandeling vereisen. De moeilijkheid ligt er dus in een lijn te kunnen trekken 

tussen zaken die behandeling met drie behoeven en zaken waarvoor dat niet nodig of nuttig is. Op 

basis van welke criteria dit verschil in behandeling kan worden gerechtvaardigd, bleek geen evidente 

vraag om te beantwoorden. De huidige wettelijke criteria om van het principe van alleen zetelen af te 

wijken, laten heel wat ruimte voor interpretatie. Hierin schuilt het gevaar voor ongelijke behandeling 

van gelijkaardige zaken. Korpsoversten kunnen de criteria opvatten zoals ze zelf willen en uit de 

praktijk is gebleken dat dit ook effectief gebeurt. Aan de andere kant lijkt het mij ook nodig dat de wet 

op dit vlak flexibiliteit biedt, aangezien rechtbanken en hoven erg van elkaar kunnen verschillen. Ik 

doel dan vooral op het verschil tussen grotere en kleinere rechtbanken, die zich op verschillende 

manieren moeten organiseren, omdat ze met heel andere problemen geconfronteerd worden. 

Specifieker bepalen welke categorieën van zaken systematisch aan een enkelvoudige of meervoudige 

kamer worden toegewezen, gebeurt daarom beter door elk rechtscollege afzonderlijk in zijn bijzonder 
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reglement, beamen verschillende van de geïnterviewde magistraten. Het is zeker voor burgerlijke 

zaken erg moeilijk om dergelijke categorieën vast te leggen, dus is het soms wenselijker om dit geval 

per geval te bekijken. Hoe dan ook is een mogelijkheid voor de hoven en rechtbanken om te corrigeren 

zeker nuttig.  

Het antwoord op de vraag of een zaak al dan niet collegiale behandeling behoeft, varieert naargelang 

het gaat om een strafzaak of burgerlijke zaak, maar ook naargelang de zaak voor de rechtbank van 

eerste aanleg of het hof van beroep komt, vinden de meeste geïnterviewde magistraten. Nochtans geldt 

voor burgerlijke zaken dezelfde algemene regel in beroep als in eerste aanleg en is ook de 

mogelijkheid om hiervan af te wijken door de korpschef op exact dezelfde wijze in de wet 

omschreven. 

122. Toch is het vooral wat het gebrek aan opleiding voor beginnende rechters betreft, dat ik op het 

meeste onbegrip stuitte. De meeste magistraten zijn duidelijk van mening dat opleiding in een 

collegiale kamer zeer waardevol is. Als aan het wettelijk kader niets verandert, moet er op z’n minst 

een andere manier worden gevonden om beginnende magistraten op te leiden dan door te zetelen in 

een collegiale kamer (infra 108, nr. 257 e.v.). Dit is vooral het geval omdat er op dit moment in 

principe geen of nauwelijks burgerlijke collegiale kamers meer voorhanden zijn en dus bij uitbreiding 

geen opleiding in burgerlijke zaken.  

“Zoals vaak het geval is met de veranderingen die minister van justitie Geens doorvoert, zit er een deel 

waarheid in, maar heeft het ook een andere kant. Is dit helemaal slecht? Neen. Is het dan helemaal 

goed? Ook niet” besluit Willocx.
234

 

Afdeling V: Vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof  

123. Nadat Potpourri I, ondanks de kritiek tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet, er 

toch door kwam, bleven tegenstanders gefrustreerd achter. Een aantal critici gaven zich niet gewonnen 

en hoopten in het Grondwettelijk Hof een medestander te vinden. In een poging een aantal aspecten 

van de nieuwe wettelijke regeling vernietigd te zien worden, besloten ze daarom een beroep in te 

stellen bij het Grondwettelijk Hof. Op 31 mei 2018 deed het Hof uitspraak in deze zaak. 

Meer bepaald waren het de Orde van Vlaamse balies (OVB) en de Ordre des barreaux francophones et 

germanophone (OBFG) die een aantal problemen in de wet van 19 oktober 2015 zagen, zo ook in de 

nieuwe regeling met betrekking tot de alleenzetelende magistraat. Om die reden stelden ze in april 

2016 net als de Association Syndicale des Magistrats (ASM), de Syndicat des Avocats pour la 

Démocratie (SAD) en advocaat Dominique Matthys een verzoek in tot gedeeltelijke vernietiging van 

de wet van 19 oktober 2015 bij het Grondwettelijk Hof.  
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Het gaat om drie verschillende zaken, ingeschreven onder de nummers 6415, 6416 en 6417, die 

werden samengevoegd. Ik bespreek de standpunten van de verzoekende partijen in elk van de drie 

zaken apart, waarna ik telkens inga op de argumenten die de Ministerraad hier tegenin te brengen had. 

Tot slot behandel ik het oordeel van het Grondwettelijk Hof. Hoewel verzoekers een heel aantal 

aspecten van de nieuwe wettelijke regeling onder vuur nemen, beperk ik mij uiteraard tot de bezwaren 

die betrekking hebben op de veralgemening van de alleenzetelende magistraat.
 235

  

§1 Zaak nr. 6415: OBFG 

A. Standpunt verzoekers 

124. Het verzoek tot vernietiging van de OBFG betrof onder andere de artikelen 57, 58 en 63 van 

de wet, die de artikelen 91 en 109bis van het Gerechtelijk Wetboek aanpassen, wegens hun beweerde 

onverenigbaarheid met de artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen 

met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van 

het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Verder werden ook de artikelen 

68, 1° en 70 van de wet, die het ervaringsvereiste van de alleensprekende magistraat van drie naar een 

jaar brengen, onder vuur genomen. 

125. In hun eerste middel klagen de verzoekers het recht van de (eerste) voorzitter aan om zaken 

‘geval per geval ambtshalve’ te verwijzen naar een collegiale kamer. Deze regeling garandeert volgens 

hen niet het recht van de rechtzoekende om te worden berecht volgens dezelfde procedureregels, 

gewaarborgd door artikelen 10, 11 en 13 van de Grondwet. Ze oordelen dat om aan deze artikelen te 

voldoen de beginselen die in acht moeten worden genomen bij de samenstelling van de zetel op 

voldoende nauwkeurige wijze in de wet moeten worden vastgelegd. De vaststelling zou niet ‘geval per 

geval’ van de beoordeling van gerechtelijke overheden moeten afhangen. Ze wijzen op de willekeur en 

discriminatie die de bestreden bepalingen tot gevolg zou hebben als vergelijkbare zaken nu eens 

collegiaal, dan weer alleen worden behandeld. Door in dit verband een discretionaire bevoegdheid toe 

te kennen aan de korpschef, worden de waarborgen van voorzienbaarheid en wettigheid met de voeten 

getreden.  

Om dit standpunt te staven, halen verzoekers, naast een aanbeveling van het Ministercomité van de 

Raad van Europa en een advies van de commissie van Venetië, ook het advies van de Raad van State 

aan, waarin de Raad al voor de totstandkoming van de wet wees op de noodzaak om de 

beoordelingsbevoegdheid van de voorzitter en eerste voorzitter te beperken door objectieve criteria in 

de wet op te nemen die de verwijzing naar een collegiale kamer rechtvaardigen. De criteria die als 

reactie op het advies van de Raad van State werden ingeschreven in de wet (‘wanneer de complexiteit 
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of het belang van de zaak of bijzondere en objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven’) zijn 

zodanig vaag, dat ze volgens verzoekers neerkomen op een gebrek aan criteria. 

Verzoekers achten duidelijke criteria noodzakelijk om te vermijden dat de onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid van de hoven en rechtbanken in het gedrang komt. Dit risico weegt volgens hen niet 

op tegen het doel van de nieuwe regeling, namelijk het reduceren van de gerechtelijke achterstand. 

Bovendien wordt het gevaar van willekeur versterkt doordat magistraten sinds Potpourri I nog slechts 

een jaar ervaring moeten opdoen alvorens alleen recht te mogen spreken. 

B.  Antwoord Ministerraad 

126. De Ministerraad betwist de schending van artikel 13 van de Grondwet door te verwijzen naar 

cassatierechtspraak waaruit blijkt dat uit artikel 13 niet volgt dat de samenstelling van het wettelijk 

bevoegde rechtscollege niet kan worden gewijzigd
236

 en de voorzitter niet onder bepaalde 

voorwaarden kan afwijken van het verdeling van zaken tussen onderzoeksrechters
237

. 

Daarnaast onderbouwt de Ministerraad haar standpunt met behulp van het arrest-Buscarini van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
238

, dat bepaalt dat regels met betrekking tot rechterlijke 

organisatie slechts hun oorsprong moeten vinden in de wet, maar niet noodzakelijkerwijze alle 

aspecten ervan in de wet moeten opgenomen zijn. 

Bovendien heeft de wetgever na het advies van de Raad van State effectief de bevoegdheid van de 

korpschef beperkt en verbonden aan criteria die zijn vastgelegd in de wet, stelt de Ministerraad. De 

voorzitters en eerste voorzitters kunnen immers nog slechts een zaak van een enkelvoudige kamer naar 

een meervoudige kamer overhevelen ‘wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of 

bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe aanleiding geven’. De criteria van complexiteit en 

belang van de zaak worden overigens al gebruikt in artikel 90 van de gecoördineerde wetten op de 

Raad van State. Aan het vereiste van voorzienbaarheid is zodoende wel voldaan, want het 

verwijzingsrecht is gekoppeld aan objectieve criteria en de bevoegdheid bijgevolg niet langer louter 

discretionair.  

127. Om diezelfde reden is er ook geen sprake van discriminatie. Het verschil in behandeling wordt 

per slot van rekening verantwoord door een objectief criterium. De afdeling wetgeving van de Raad 

van state heeft in dat verband laten verstaan dat het volstaat deze criteria op te nemen in het bijzonder 

reglement van het rechtscollege.  

128. De regeling heeft daarnaast ook geen onevenredige gevolgen, aangezien zij net een balans tot 

stand brengt tussen een efficiënte rechtspleging enerzijds en collegialiteit waar nodig anderzijds. De 
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bezwaren geuit met betrekking tot het anciënniteitsvereiste dat van drie naar een jaar werd gebracht, 

worden door de Ministerraad onderuit gehaald door, net als de parlementaire voorbereiding, te wijzen 

op de huidige opleiding van de gerechtelijke stagiair en de beroepservaring van de magistraten. Ook 

maakt de Ministerraad de verzoekers er op attent dat er reeds voor de inwerkingtreding van Potpourri I 

een mogelijkheid was voor de voorzitter om van het vereiste van drie jaar af te wijken, van zodra de 

noodzaak daarvan werd aangetoond. 

129. In de hypothese dat de korpschef van zijn bevoegdheid misbruik zou maken en de 

onafhankelijkheid van het rechtscollege op die manier zou aantasten, biedt artikel 413, § 5 Ger.W. de 

mogelijkheid zich tot een tuchtrechtbank te wenden, brengt de Ministerraad tot slot nog in 

herinnering.
239

 

§2 Zaak nr. 6416: OVB en een advocaat 

130. Verzoekende partijen in deze zaak hebben geen bezwaren die specifiek betrekking hebben op 

de nieuwe regeling inzake samenstelling van de kamers. Om die reden ga ik niet verder in op hun 

standpunt.
240

 

§3 Zaak nr. 6417: Association Syndicale des Magistrats en Syndicat des Avocats pour la 

Démocratie 

A.  Standpunt verzoekers 

131. In hun eerste middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 13 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. 

Daarbovenop zijn zij van mening dat er sprake is van een onverantwoorde aantasting van de 

verworven mate van jurisdictionele bescherming, met schending van het standstill-beginsel. Ook de 

verzoekers in deze zaak trekken ten strijde tegen de artikelen van de wet die van de alleenzetelende 

magistraat de algemene regel maken, maar ze doen dit deels op basis van andere argumenten dan de 

OBFG. 

Algemeen gezien vinden verzoekers dat Potpourri I het standstill-beginsel schendt omdat uit dit 

beginsel een positieve plicht kan worden afgeleid om aan justitie de middelen toe te bedelen die 

noodzakelijk zijn voor de goede werking van de rechtscolleges. Van zodra er ten aanzien van een 

grondrecht een positieve verplichting bestaat, is er een standstill-effect, menen ze.  
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De wet van 19 oktober 2015 stelt een budgettair doel voorop, op basis waarvan zou kunnen afgeweken 

worden van het standstill-beginsel. Het doel daarvan moet echter wel wettig zijn en de maatregel moet 

objectief noodzakelijk zijn om deze doelstelling te bereiken. Verzoekers menen dat dit niet het geval is 

en wijzen daarbij op het feit dat het budget dat in België aan justitie wordt toebedeeld, al tot het 

kleinste van alle landen van de Raad van Europa behoort en België reeds veroordeeld is omdat er niet 

genoeg middelen waren vrijgemaakt om voldoende rechters te benoemen. Besparingsmaatregelen 

dienen het algemeen belang niet. Ze zijn daarnaast van mening dat de bestreden maatregelen het recht 

op toegang tot de rechter sterk beperken, zonder dat ze de doelstellingen van rechtszekerheid en een 

goede rechtsbedeling vervullen. Tot slot oordelen zij dat de afname van de jurisdictionele bescherming 

disproportioneel is ten aanzien van het besparingsdoel, zoals ook, weliswaar in andere bewoordingen, 

door de OBFG wordt verdedigd. Ook in dezelfde lijn als de OBFG, argumenteren de verzoekers dat de 

uitzonderingen op de algemene regel van alleen zetelen niet voldoen aan het beginsel van 

voorzienbaarheid en daarom een discriminatie tussen rechtzoekenden tot gevolg hebben.  

Eén van de maatregelen die dat besparingsdoel zou moeten dienen, is het reduceren van collegiale 

rechtspraak, door de verzoekers onder vuur genomen in het eerste onderdeel van hun eerste middel. 

Verzoekers zien collegialiteit als een ‘essentiële waarborg van de goede rechtsbedeling’, gebaseerd op 

de scheiding der machten, die toelaat individualiteit te neutraliseren en onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid te waarborgen. Ook het democratisch beginsel van beraadslaging ligt aan de basis van 

collegialiteit en laat toe een debat te voeren dat leidt tot consensus en de democratische aard van 

justitie verhoogt. Ze wijzen daarnaast op de kritiek van onder andere de Raad van State en de Hoge 

Raad voor de Justitie. Ook in de parlementaire voorbereiding van de wet wordt de meerwaarde van 

collegialiteit geenszins betwist, dus zou het niet verantwoord zijn hieraan afbreuk te doen voor 

besparingsdoeleinden, verduidelijken de verzoekers. Bovendien werd voor de totstandkoming van de 

wet geen onderzoek verricht naar het verband tussen collegiale kamers en de gerechtelijke achterstand. 

De relevantie van de maatregel ten aanzien van het doel is niet aangetoond en wordt onder andere door 

de Hoge Raad voor de Justitie in vraag gesteld. De Belgische staat zou volgens de verzoekers de last 

van de magistraten en de gerechtelijke achterstand beter aanpakken door de middelen vrij te maken 

om in het kader te voorzien. 

132. In het derde middel dat door de verzoekers wordt geformuleerd, proberen ze aan te tonen dat 

de vrijwel discretionaire bevoegdheid van de voorzitters van de rechtscolleges om al dan niet van de 

algemene regel af te wijken, in strijd is met het recht op de natuurlijke rechter afgeleid uit de artikelen 

10, 11, 13 en 146 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten. Met dit argument sluiten ze zich volledig aan bij het standpunt van 

de OBFG. Objectieve en transparante criteria die vooraf bij wet zijn vastgelegd, ontbreken. De criteria 

die op vandaag in de wet zijn opgenomen, bereiken dit doel niet. Alle rechtzoekenden hebben immers 
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het recht om onderworpen te worden aan dezelfde bevoegdheids-en procedureregels. De regeling zoals 

ze op vandaag bestaat, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ze stellen zich ook de vragen bij het 

vermogen van de korpschef om zich een voldoende precies beeld te vormen van alle zaken die op het 

rechtscollege binnenkomen. 

B.  Antwoord Ministerraad 

133. Op het argument dat het standstill-beginsel zou geschonden zijn, repliceert de Ministerraad dat 

het hof reeds heeft geoordeeld in haar arrest van 3 februari 2016 dat burgerlijke en politieke rechten 

uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van het standstill-beginsel. Verder heeft het Hof ook al 

verduidelijkt in arrest nr. 121/2013 dat uit artikel 22 van de Grondwet geen standstill-verplichting kan 

worden afgeleid en in haar arrest van 14 januari 2004 dat die verplichting geen algemeen 

rechtsbeginsel is. Enkel ten aanzien van art. 23 van de Grondwet geldt de standstill-verplichting, 

waarbij jurisdictionele bescherming niet op zich, maar als een ‘aan economisch, sociaal en cultureel 

recht geboden bescherming’ moet worden bekeken. De Ministerraad werpt daarom de 

onontvankelijkheid van het middel op. 

In ondergeschikte orde argumenteert de Ministerraad dat het standstill-beginsel niet geschonden is, 

omdat de bestreden bepalingen het recht op toegang tot de rechter helemaal niet bemoeilijken en 

daarenboven het algemeen belang dienen. De kritiek van de verzoekende partijen is gericht op een 

keuze van de wetgever, die het Hof slechts kan verwerpen in geval van een kennelijk onjuiste of 

onredelijke beoordeling. De Ministerraad wijst op de gevallen waarin collegialiteit wel nog mogelijk is 

indien nuttig, ten gevolge van verwijzing door de voorzitter, om aan te tonen dat de maatregel wel 

degelijk evenredig is. 

134. De Ministerraad ziet niet de noodzaak in van een onderzoek naar het verband tussen meer 

alleen zetelen en efficiëntie, omdat het evident is dat de vermindering van de collegiale kamers zal 

leiden tot meer efficiëntie binnen justitie. Een stand van zaken opmaken voor de totstandkoming van 

Potpourri I was dus niet nodig, benadrukt de raad.
241

 

§4 Oordeel Grondwettelijk Hof 

135. Het Grondwettelijk Hof verwerpt het verzoek tot vernietiging. In wat volgt, vat ik kort het 

standpunt van het Hof samen. 

Met betrekking tot de beweerde schending van het standstill-beginsel besluit het Hof dat er, behalve 

voor artikel 23 van de Grondwet, geen dergelijke standstill-verplichting bestaat voor de bepalingen die 

worden aangereikt door de verzoekende partijen. Wat artikel 23 van de Grondwet betreft, oordeelt het 

Hof dat de verzoekers er niet in slagen aan te tonen in welk opzicht de bestreden bepalingen een 
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aanzienlijke achteruitgang in het niveau van bescherming van de in artikel 23 van de Grondwet 

gewaarborgde economische, sociale en culturele rechten tot gevolg zouden kunnen hebben. 

Het Hof benadrukt dat een toetsing aan artikel 13 van de Grondwet, dat het recht op toegang tot de 

bevoegde rechter waarborgt, altijd moet gebeuren in het licht van artikel 6 EVRM, dat het recht op een 

eerlijk proces verzekert. Artikel 13 GW verliest immers zijn betekenis indien niet aan dit recht is 

voldaan. Daarnaast kan volgens het Hof uit artikel 146 GW, dat het formeel wettigheidsbeginsel met 

betrekking tot het instellen van rechtbanken omvat, niet worden afgeleid  dat elk aspect van het beheer 

van de rechterlijke macht bij wet zou moeten worden bepaald. 

136. Wat betreft de bevoegdheid die aan de korpschef is toegewezen om onder bepaalde 

voorwaarden zaken ambtshalve geval per geval naar een collegiale kamer te verwijzen, oordeelt het 

Hof dat deze regeling een rechtmatig doel nastreeft, namelijk de samenstelling van de zetel aan te 

passen aan de specifieke kenmerken van een zaak, die objectief worden vastgesteld. De bevoegdheid 

is volgens het Hof niet van die aard dat het de beginselen van wettigheid en voorzienbaarheid aantast. 

Evenmin is er een risico van willekeur, aangezien de wetgever op advies van de Raad van State 

criteria in de wettekst invoegde die ertoe leiden dat zaak per zaak het nut van collegialiteit kan worden 

nagegaan. Die criteria zijn overigens geïnspireerd op artikel 90, § 1, vierde lid, van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State.  

In de parlementaire voorbereiding wordt verder ook verduidelijkt dat het initiatiefrecht niet alleen aan 

de voorzitter of eerste voorzitter toekomt, maar ook de alleenzetelende rechter en de partijen de 

verwijzing kunnen vragen. Wanneer de partijen dit initiatief nemen, is de korpschef echter niet 

verplicht dit verzoek in te willigen. Opmerkelijk is dat het Hof wel uitdrukkelijk bepaalt dat de 

korpschef de weigering van een dergelijk verzoek vanwege de partijen tot verwijzing naar een 

collegiale kamer moet motiveren en aan hen meedelen. Bovendien moet de (eerste) voorzitter de 

unusrechter aan wie de zaak is toegewezen, betrekken bij die beslissing en is het van belang dat de 

verwijzing zo snel mogelijk in de loop van de procedure gebeurt. Zo wordt vermeden dat het geschil 

ab initio moet worden hervat voor een kamer van drie.  

Het Hof bevestigt dat de beslissing van de korpschef een maatregel van inwendige aard is, waartegen 

geen hoger beroep mogelijk is, maar somt wel een aantal andere rechtsmiddelen op die kunnen worden 

aangewend als het bewijs wordt geleverd van twijfel wat betreft de onpartijdigheid van de rechters die 

zich over de zaak buigen na verwijzing naar een kamer van drie of wanneer er sprake is van een 

verhulde tuchtstraf ten aanzien van de unusrechter aan wie de zaak initieel was toegewezen. 

137. Vervolgens gaat het Hof in op het argument dat verzoekende partijen aanhalen met betrekking 

tot de schending van het gelijkheidsbeginsel. Het bepaalt wat dat aspect betreft dat het gegeven dat 

bepaalde zaken door een unusrechter worden behandeld, terwijl andere, vergelijkbare zaken, aan een 
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collegiale kamer worden toegewezen op zich geen discriminatie in de zin van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet tot stand brengt. De samenstelling van de zetel op zich is immers niet bepalend voor 

de kwaliteit van de beslissing, stelt het Hof.  

Ook de vaststelling dat rechters sinds Potpourri I nog slechts een jaar ervaring moeten hebben om 

alleen te mogen zetelen, verandert niets aan dit standpunt.
242

  

§5 Conclusie 

138. De hoop van critici dat het Grondwettelijk Hof zich aan hun kant zou scharen, bleek 

ongegrond. Integendeel zelfs, het Grondwettelijk Hof zette met deze uitspraak de beslissing van de 

wetgever kracht bij. Toch creëerde het daarnaast ook een opening voor de partijen om de verwijzing 

naar een collegiale kamer te verzoeken. 

139. Een vernieuwend element dat uit deze uitspraak voortkomt, is het standpunt van het Hof dat de 

korpschef bij weigering van een verzoek tot verwijzing naar een collegiale kamer zijn beslissing moet 

verantwoorden ten aanzien van de partij die hierom verzocht. Ik kreeg tijdens mijn onderzoek de 

indruk dat met de voorkeur van partijen geen rekening wordt gehouden sinds hun recht om de 

verwijzing te vragen uit de wet werd geschrapt. De wet zegt immers dat alleen de voorzitter en eerste 

voorzitter het recht hebben om een zaak over te hevelen naar een kamer met drie, maar het 

Grondwettelijk Hof nuanceert dit door te verduidelijken dat dit niet wil zeggen dat enkel de korpschef 

het initiatiefrecht heeft. In het verslag van eerste lezing van de wet van 19 oktober 2015 wees de 

minister van justitie hier al op.
243

 Ook Allemeersch en Voet bevestigden reeds dat een informeel 

verzoek uitgaande van de partijen nog steeds mogelijk is.
244

  

Het was me geenszins duidelijk of van deze mogelijkheid door partijen nog gebruik wordt gemaakt, 

noch of korpschefs zich van hun verplichtingen (tot motivering en kennisgeving van die weigering) 

bewust zijn, dus besloot ik een kleine rondvraag te doen bij een aantal advocaten in Vlaanderen (infra 

67, nr. 143).
245

 

140. Wat andere aspecten van de regeling van de unus iudex betreft, sloot het Grondwettelijk Hof 

zich op vele vlakken aan bij de motivering van de wetgever die blijkt uit de parlementaire 

voorbereiding.  

De argumenten die tijdens de behandeling van deze zaak werden aangehaald, komen grotendeels 

overeen met de motieven die werden geuit in aanloop naar de totstandkoming van de eerste 
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Potpourriwet. Deze zaak bewijst nogmaals dat beide zijden kunnen worden verdedigd. Een aantal 

praktische aspecten van de nieuwe regeling buiten beschouwing gelaten, vormt de vraag of de reductie 

van collegiale rechtspraak zal leiden tot hetzij een efficiënter justitieel apparaat, hetzij een 

vermindering in de kwaliteit van de rechtspraak, nog steeds de essentie van de discussie die met deze 

uitspraak ongetwijfeld niet tot een eindpunt is gebracht.  

Afdeling VI: Gevolgen GwH 31 mei 2018 

141. Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat in de vorige afdeling werd besproken, deed een 

aantal vragen rijzen. Dit was vooral het gevolg van het feit dat het Hof benadrukte dat partijen, in 

tegenstelling tot wat de wet doet uitschijnen, wél nog de verwijzing naar een collegiale kamer kunnen 

vragen en dat de korpschef indien hij die verwijzing weigert, die beslissing moet motiveren.  

Door die vaststelling dringen twee vragen zich op, waarop ik nog kort wil ingaan. Ten eerste, wordt de 

verwijzing door de partijen nog gevraagd sinds Potpourri I? Aansluitend daarop vroeg ik me af of het 

arrest van het Grondwettelijk Hof hierin enige verandering heeft teweeggebracht. Ten tweede, wordt 

een weigering van een dergelijk verzoek door de korpschef gemotiveerd? Ik besloot een (beperkte) 

rondvraag te doen bij een aantal advocaten verspreid over Vlaanderen. Die steekproef leverde me 

antwoorden op van zes advocaten, die allen deel uitmaken van advocatenkantoren gevestigd in 

Leuven, Mechelen, Gent, Kortrijk, Brugge en Brussel. Ook een kamervoorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bezorgde mij informatie over hoe dit op de 

rechtbank in Brugge verloopt. De informatie die ik hiermee heb verzameld, is opgenomen in de 

bijlagen. 

§1 Wordt de verwijzing naar een collegiale kamer nog gevraagd door de partijen? 

142. De Loof wijst eerst op het feit dat verzoekschriften tot hoger beroep vaak worden neergelegd 

in gestandaardiseerde vorm. Voor Potpourri I voorzag een dergelijk model van verzoekschrift normaal 

gezien de keuze tussen ‘behandeling door één rechter’ of ‘behandeling door drie rechters’ (schrappen 

wat niet past). Dit werd sinds de inwerkingtreding van Potpourri I doorgaans aangepast, waardoor de 

optie niet langer voorzien is. Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 31 mei 2018 zou die 

optie opnieuw moeten worden ingevoegd, oordeelt hij terecht. Ik wens daaraan toe te voegen dat het 

eventueel ook nuttig zou zijn de opties voor motivering en ruimte voor bijkomende toelichting van de 

keuze weer te geven. De Loof benadrukt dat hij sinds Potpourri I slechts één maal een dergelijk 

verzoek kreeg (op 120 dossier per jaar). Dit eenmalige verzoek werd gedaan door middel van het 

aanstippen van de optie in het model, zonder verdere motivering.
246
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143. Ik stelde deze vraag dus ook aan een aantal advocaten. Hun antwoorden wezen allemaal in 

dezelfde richting: op geen van de kantoren die ik contacteerde bleek het de gewoonte om de 

verwijzing naar een collegiale kamer nog te vragen. Geen van hen kon me daarom vertellen of een 

weigering van een dergelijk verzoek in de praktijk gemotiveerd wordt door de (eerste) voorzitter. Uit 

de meeste reacties kon ik afleiden dat de advocaten ook niet echt stilstaan bij de optie om verwijzing te 

vragen. Voor sommigen onder hen leek mijn vraag een aanleiding om meer over de mogelijkheid te 

gaan nadenken.
247

 Vermoedelijk zijn partijen in de meeste gevallen dus niet op de hoogte van de 

mogelijkheid om verwijzing te vragen.  

§2 Wordt de weigering van een  verzoek tot verwijzing naar een collegiale kamer door de 

korpschef gemotiveerd? 

144. Aangezien de verwijzing quasi-nooit meer gevraagd wordt door de partijen, kon geen van de 

advocaten op deze vraag een duidelijk antwoord geven. De heer De Loof, kamervoorzitter op de 

rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kon me hier wel bij helpen. Hij 

benadrukt dat indien een dergelijk verzoek wordt geweigerd door de afdelingsvoorzitter van de 

rechtbank in Brugge, die weigering wel degelijk wordt gemotiveerd op basis van de wettelijke criteria, 

conform het arrest van het Grondwettelijk Hof van 31 mei 2018. In het model van afwijzing dat wordt 

gebruikt bij de afdeling Brugge in geval van weigering van een verzoek van de partijen, is de volgende 

formule opgenomen: “Er zijn geen redenen van complexiteit, het belang van de zaak of bijzondere, 

objectieve omstandigheden op grond waarvan (ambtshalve) tot een verwijzing moet worden 

beslist.”
248

  

Het arrest van het Grondwettelijk Hof zal dus vermoedelijk leiden, als dat nog niet het geval is, tot het 

opnemen van een dergelijke standaardformule in de beschikkingen van weigering tot verwijzing naar 

een collegiale kamer uitgaande van de korpschefs. Dit kan echter anders lopen wanneer partijen zelf 

motiveren om welke redenen zij vinden dat de zaak wél aan één van de criteria beantwoordt. In dat 

geval zal de korpschef volgens mij de motivering van de partij op specifiekere wijze moeten 

weerleggen. 
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DEEL II: collegiaal of alleen: het debat  

145. Alleen of collegiaal rechtspreken? Het lijkt een vraag waarop elke magistraat een antwoord 

klaar heeft. Vaak gaat het niet om het ene of het andere, maar toch had iedere rechter of raadsheer die 

ik tijdens het schrijven van deze masterproef hierover aansprak een duidelijke mening. Ook in de 

rechtsleer zijn heel wat opinies neergepend over dit onderwerp. Na uitgebreid aandacht te hebben 

besteed aan de wetshervorming van 2015, wil ik me meer algemeen concentreren op het debat omtrent 

de unus iudex en collegialiteit. Ik hecht er veel belang aan hierbij niet alleen te vertrekken van de 

theoretische argumenten in de rechtsleer, maar ook van de positieve en negatieve commentaren van 

rechtspractici. Welke motieven liggen aan al die uitgesproken meningen ten grondslag en in welke 

mate houden ze ook effectief steek? 

Hoofdstuk I: Behandeling van een zaak: collegiaal of alleen? 

146. Alvorens te kunnen nagaan wat de voor-en nadelen zijn van de veralgemening van de unus 

iudex, moet ik noodzakelijkerwijze stilstaan bij hoe het beslissingsproces van één rechter alleen en dat 

van meerdere rechters tezamen verloopt. Op die manier kan ik bepalen wat de invloed is van de 

samenstelling van de kamer op het uiteindelijke resultaat en waar dus de concrete meerwaarde van 

beide modellen zich situeert. Zo kan ik bijvoorbeeld beter inschatten of meer enkelvoudig zetelen 

effectief tot meer efficiëntie en tijdswinst leidt en waar de meerwaarde van collegiale behandeling van 

een zaak zich situeert. Het antwoord daarop kan variëren naar gelang de concrete organisatie binnen 

een collegiale kamer. “La collégialité absolue est impossible: elle supposerait que chaque membre de 

la chambre lise l’intégralité du dossier et que le jugement soit rédigé à  six  mains.” Schrijven 

Mougenot en Marchandise.
249

  

Afdeling I: De voorbereiding van de zaak 

147. Onder de voorbereiding van de zaak versta ik de fase waarin de magistraat het dossier 

doorneemt alvorens de zitting plaatsvindt. Zelfs in dit stadium, van zodra de rechter het dossier leest, 

speelt zijn persoonlijke achtergrond  al een rol. Hij bekijkt het dossier door een bril van persoonlijke 

overtuigingen en ervaringen, waardoor iedere rechter een dossier anders leest.
250

 

148. Hoewel de zitting en het beraad uiteraard collegiaal gebeuren wanneer een zaak door drie 

magistraten wordt behandeld, verloopt de voorbereiding van de zaak in de meeste gevallen door een 

rechter alleen. Vaak verdelen de magistraten binnen een collegiale kamer de dossiers onder elkaar. Om 

de werklast te verlagen en zich efficiënter te organiseren, neemt elk van hen een aantal dossiers voor 
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zijn rekening. De rechter die de zaak voorbereid heeft, zal na het sluiten van de debatten ook het 

project uitschrijven.  

Zowel op het hof van beroep van Antwerpen, als op het hof van beroep van Gent wordt een dergelijk 

systeem gehanteerd. Raadsheer Thiriar legt uit dat er op het hof van beroep van Antwerpen gewerkt 

wordt met een systeem met een verslaggever, dit is de magistraat die de zaak voorbereidt en op de 

zitting verslag uitbrengt zodat zijn collega’s in een collegiale kamer weten waarover de zaak gaat. Ook 

lezen de magistraten die de zaak niet voorbereiden het project van hun collega na.
251

  

Ook op de rechtbank van eerste aanleg van Leuven worden in meervoudige kamers de dossiers 

doorgaans verdeeld onder de leden van de kamer met het oog op de voorbereiding. Vaak wordt er ook 

een schriftelijke voorbereiding gemaakt door de rechter die instaat voor de voorbereiding en naar de 

andere leden van de kamer doorgestuurd, zodat zij het dossier sneller kunnen lezen.
252

 Op de 

rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen worden zaken die voor een collegiale kamer komen in de 

regel wel door elk van de drie rechters voorbereid.
253

  

Ook de Hoge Raad voor Justitie vertrekt in haar ambtshalve advies van het uitgangspunt dat bij 

collegiale behandeling van een zaak slechts één rechter die zaak voorbereidt.
254

  

149. Het is de voorbereiding en het schrijven van het vonnis of arrest, en dus niet de zitting, die bij 

pleitzaken de meeste tijd in beslag neemt. Dit argument wordt vaak door voorstanders van 

collegialiteit aangewend om aan te tonen dat de tijd die wordt bespaard door een zaak alleen te 

behandelen, niet zo hoog ligt als verwacht. Dit omdat de meest tijdrovende fases tijdens de collegiale 

behandeling van een zaak, nog steeds alleen worden verricht.
255

 In de hypothese dat een rechter alleen 

de zaak voorbereidt, is er voor de enkelvoudige kamer uiteindelijk alleen tijdswinst in de fases van 

zitting en beraad, aangezien deze in het tegengestelde geval door drie magistraten moeten worden 

bijgewoond.  

150. Anderzijds is de meerwaarde van collegialiteit met betrekking tot de kwaliteit van de 

rechtspraak slechts beperkt als slechts één rechter het dossier voorbereidt, betoogt Willocx. Het kan 

immers gevaarlijk zijn om op één rechter te vertrouwen om het dossier goed voor te bereiden. Een 

dergelijk systeem werkt alleen in een kamer waar je elkaar goed kan vertrouwen, merken zowel 

Willocx als Thiriar op. “De enige die het dossier écht kent, is degene die het arrest gaat schrijven en 

daar moet je op vertrouwen.” Aldus Thiriar.
256

 De andere rechters zullen zich in dat geval baseren op 
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de pleidooien. Zeker in strafzaken houdt dit volgens Willocx een risico in. “Je zet je handtekening 

onder de veroordeling van een persoon tot zoveel jaren gevangenisstraf, maar als je het dossier zelf 

gelezen zou hebben, was je misschien tot een andere conclusie gekomen.”
257

  

Voormalig vrederechter Evers, voorstander van het collegiale model, maakt een soortgelijke 

kanttekening: “Al te vaak staat collegiale rechtspraak gelijk met het dispatchen van dossiers binnen het 

trio, waarbij men de individuele pennenvruchten na hoogstens een marginale toetsing mee 

ondertekent.”
258

 Het komt er in dat geval op neer dat één van de drie magistraten de zaak de facto 

alleen behandelt. Die magistraat bereidt de zaak voor en schrijft het vonnis of arrest, enkel de zitting 

en het beraad worden door twee andere rechters bijgewoond, waarna zij mee het vonnis of arrest 

ondertekenen. 

Ook mevrouw Matray, ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, benadrukt dat zaken in een collegiale 

kamer niet altijd door de drie rechters even grondig worden voorbereid, waardoor in haar ogen ook 

geen grondige discussie mogelijk is.
259

 

Afdeling II: De zitting 

151. De terechtzitting in een collegiale kamer gebeurt logischerwijze met drie. In deze fase is er dus 

effectief tijdswinst in een unus-systeem, omdat er dan slechts één rechter zitting moet houden.  

152. Ik woonde zelf twee zittingen bij op het hof van beroep in Gent, één bij een enkelvoudige 

kamer en de andere bij een collegiale kamer, beiden in de materie van het familiaal vermogensrecht. 

Wat mij het meeste opviel, was dat het duidelijk effectief ging om complexere zaken die aan de kamer 

van drie werden toegewezen in vergelijking met de zaken die door de unusrechter behandeld werden. 

Omdat de magistraten met drie waren, was er meer interactie op de zitting in de collegiale kamer. Het 

liet hen toe alle drie vragen te stellen aan de advocaten en partijen die aanwezig waren. Ook tussen de 

raadsheren onderling was er al op de zitting enige interactie. De zitting met drie duurde heel wat 

langer dan die voor een enkelvoudige kamer. Ook dit had te maken met de grote mate van 

complexiteit en interactie tijdens de zitting. Langere zittingen blijken meestal eigen te zijn aan de 

collegiale behandeling van zaken, zo blijkt ook uit een enquête bij rechters in het kader van een 

onderzoek van de Radboud Universiteit.
260

 Door het debat op zitting kreeg ik wel de indruk er al heel 

wat meer uitgeklaard werd op de collegiale zitting dan op de unuszitting, waardoor ik vermoed dat er 

al wat tijdswinst werd geboekt voor de fase van de beraadslaging. Hoewel de unusrechter nadien geen 
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tijd meer moest opofferen om te beraadslagen, leek het vanuit mijn perspectief voor hem een 

moeilijkere opgave om na het sluiten van de debatten een standpunt in te nemen, zeker zonder 

iemands mening te vragen. Of zoals Nelissen het uitdrukt: “Het ontbreekt hem of haar per definitie aan 

stimulerende discussies met en ondersteuning van ambtsgenoten.”
261

 

153. Hoewel dit volgens Hoge Raad voor de Justitie niet opweegt tegen de voordelen van 

collegialiteit, erkent hij wel dat, mits een goede werkverdeling en –organisatie, een kamer met drie 

rechters misschien minder zaken behandelt dan drie alleenzetelende rechters.
262

 Uit zijn onderzoek 

naar de implementatie van de nieuwe regels met betrekking tot de alleenzetelende raadsheren, bleek 

dat deze verandering ook zijn gevolgen heeft gehad voor de werklast van de raadsheren, die om die 

reden toe is aan een grondige reorganisatie. Geen enkele van de hoven van beroep oordeelde immers 

dat een enkelvoudige en meervoudige zitting vergelijkbaar waren op het vlak van werklast, in die zin 

dat het aantal zittingen die worden toegewezen aan een alleensprekende raadsheer noodzakelijkerwijze 

lager ligt dan het aantal zittingen toegewezen aan een raadsheer die deel uitmaakt van een collegiale 

kamer. De meeste eerste voorzitters menen bovendien dat het alleen zitting houden sneller leidt tot 

‘uitputting’ van de raadsheren op lange termijn
263

, dit bevestigt ook de raadsheer De Clercq (infra 95, 

nr. 216 e.v.) .  

Potargent benadrukt ook dat als je een zwaar dossier aan een alleenzetelende rechter toewijst, deze ook 

maar één zaak behandeld krijgt per zitting, terwijl kamers per drie meer dan één van die zware zaken 

per zitting behandeld krijgen. Wat kleinere zaken betreft, behandelt een unusrechter er normaal 

meerdere per zitting.
264

 De ene zaak is de andere niet, zo benadrukt ook Boon: “Dossiers waarin 3 

dagen of meer worden besteed aan lees- en schrijfwerk in beraad, en waarin het totaal aantal 

bladzijden conclusies en aantal stukken meer dan 50 bedraagt, zijn courant geworden.”  

Afdeling III: Het beraad 

154. Brewaeys beschrijft de fase van het beraad als “de besloten fase van de procedure, waarin het 

vonnis wordt uitgewerkt”. Dit stadium in de behandeling van een zaak situeert zich tussen het moment 

waarop het debat wordt gesloten en het moment van de uitspraak.
265

 

155. In deze fase doet zich natuurlijk een cruciaal verschil voor tussen een collegiale behandeling 

en een behandeling door een alleenzetelend rechter. Over het collegiale beraad schrijft Luyten: “Mijn 
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ervaring in collegiale kamers is dat er meestal consensus is. Soms wordt er gediscussieerd, heel soms 

al eens stevig, maar in geval van blijvende onenigheid volgt er uiteindelijk een stemming, zoals artikel 

778 Ger.W. voorschrijft.”
266

 

156. “Ik neem de zaak in beraad.” Luidt het steevast aan het einde van een zitting, ook wanneer een 

rechter alleen zitting houdt. Logischerwijze rijst dan de vraag: Kan een alleenrechtsprekende rechter 

op zijn eentje beraadslagen?  Over deze vraag moest het Hof van Cassatie zich in haar arrest van 12 

oktober 2001 uitspreken. De eiser in deze zaak vroeg de vernietiging van een arrest gewezen door een 

alleenzetelende magistraat, omdat hij uit de artikelen 777 en 778 Ger.W. afleidde dat elk vonnis moet 

worden voorafgegaan door een beraadslaging. Zo’n beraadslaging kan echter alleen plaatsvinden als je 

minstens met twee bent, betoogt de eiser. Het Hof van Cassatie oordeelde dat uit de wil van de 

wetgever om het instituut van de alleensprekende rechter te organiseren, blijkt dat beraad niet 

noodzakelijkerwijze gebeurt met andere rechters, maar dat het ook kan gaan om een ‘met zichzelf 

overleggen.’
267

 

157. Allemeersch argumenteert dan weer dat de artikelen 777 en 778 Ger.W. niet van toepassing 

zijn op alleensprekende rechters. De klassieke leer bepaalt immers dat een rechtscollege niet hoeft te 

beraadslagen als er geen overleg nodig is om tot een beslissing te komen. Het is gerechtvaardigd de 

beraadslaging over te slaan in het geval het rechtscollege het meteen eens is. Het is met andere 

woorden niet relevant of een rechter met zichzelf kan beraadslagen, want beraadslagen is niet nodig 

voor de alleenzetelende rechter om tot een besluit te komen. Hij maakt dan ook terminologisch een 

onderscheid tussen ‘het beraad’ en ‘de beraadslaging’. Het beraad kan omschreven worden als de 

besluitvorming waarbij de rechter tot een beslissend oordeel komt, terwijl de beraadslaging slaat op 

het formele overleg tussen rechters in een rechtscollege dat aan de besluitvorming voorafgaat. De 

alleenzetelende raadsheer had zich in het bestreden arrest echter verkeerd uitgedrukt door te vermelden 

dat hij ‘beraadslaagd’ had, in plaats van dat hij over de zaak ‘beraad gehouden had’. Dit bleek echter 

geen reden om te vermoeden dat hij met iemand anders had overlegd en dus art. 779, eerste lid Ger.W. 

had geschonden.
268

 

158. Wat als een alleenzetelende rechter twijfelt? Mág hij beraadslagen of op z’n minst advies 

vragen? Tenzij in het geval een wettelijke uitzondering van toepassing is, rust er op rechters een plicht 

tot geheimhouding van het beraad. Het gaat om een deontologische regel die niet in de wet 

geëxpliciteerd is.
269

 Het geheim van het beraad heeft als doel een ongeremde gedachtewisseling tussen 
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de beraadslagende magistraten mogelijk te maken.
270

 Het is nauw verbonden met het beroepsgeheim 

van de magistraat dat bestraft wordt door art. 458 Sw. Relevant in dat verband is de uitspraak van het 

Hof van Cassatie in haar arrest van 13 maart 2012, beter gekend als de fameuze Fortis-zaak. In die 

zaak zond een magistraat een ontwerptekst van een deel van een arrest over naar een ere-magistrate 

voor taalkundige controle en deelde daarbij het persoonlijk standpunt mee dat de een andere 

magistrate had ingenomen tijdens het beraad. Het Hof bevestigde dat dit effectief een schending van 

het beroepsgeheim uitmaakt.
271

  

Moet hieruit worden afgeleid dat een unusrechter nooit iemands mening mag vragen over een 

ontwerptekst van een vonnis? Blockx is van mening dat een alleenzetelende rechter het geheim van 

het beraad zelden of nooit kan schenden. Hij kan zich slechts één situatie inbeelden wanneer er sprake 

kan zijn van een schending van het geheim van het beraad door een alleenzetelende rechter: “Indien 

deze magistraat vóór de uitspraak een ontwerp van vonnis zou laten uitlekken, zou hij zich in een 

situatie plaatsen waarin het hem moeilijk is om hierop terug te komen, bijvoorbeeld na nog rijper 

beraad of na een aha-erlebnis.” Het moet dan gaan om een lek dat zich voordoet een hele tijd vóór de 

uitspraak, maar aangezien de termijn om uitspraak te doen door art. 770, §1 Ger.W. op één maand 

wordt bepaald, is het zeer onwaarschijnlijk dat zo’n situatie zich echt zal voordoen. 

159. Verder moet worden opgemerkt dat er zoiets bestaat als ‘het gedeeld beroepsgeheim’. Ook 

hierover sprak het Hof van Cassatie zich uit in haar arrest van 13 maart 2012. Een magistraat, maar 

ook een persoon van een andere beroepsgroep die onder het beroepsgeheim valt, schendt dit 

beroepsgeheim niet als hij de relevante informatie meedeelt aan personen die optreden met eenzelfde 

doelstelling en ten aanzien van dezelfde opdrachtgever. De mededeling moet daarnaast noodzakelijk 

en pertinent zijn voor het vervullen van de opdracht van de persoon die gebonden is door het 

beroepsgeheim. Het Hof oordeelde dat mededeling aan een bevriende ere-magistrate niet onder het 

gedeeld beroepsgeheim viel. Het Hof lijkt ‘opdrachtgever’ dus niet in de letterlijke zin te bedoelen als 

de Belgische Staat, maar als de procespartijen.  

Geen goed nieuws voor de alleensprekende rechter dus, aangezien dit wil zeggen dat hij in de regel 

geen collega-magistraat kan aanspreken voor advies of overleg, omdat die collega in de regel niet 

dezelfde ‘opdrachtgever’ heeft. Verder laat het met de term ‘noodzakelijk’, geen ruimte voor een 

louter nuttige informatiedeling.
272

 De deontologische gids voor magistraten, uitgebracht door de Hoge 

Raad voor de Justitie en de Adviesraad van de magistratuur, zegt hierover nochtans: “De magistraat 

gaat vertrouwelijk om met informatie waarvan hij kennis neemt in het raam van de uitoefening van 

zijn functie. Hoewel voorzichtigheid geboden is, sluit het beroepsgeheim overleg met collega-
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magistraten niet uit.”
273

 Een dergelijk overleg zou wel een goede oplossing zijn om de isolatie en 

vereenzaming van de unus iudex tegen te gaan. Een moderne justitie is er net bij gebaat niet elke 

magistraat als een afzonderlijk eilandje te bekijken. 

160. Het ziet ernaar uit dat het Hof van Cassatie met haar rechtspraak dit overleg voor de 

unusrechter toch onmogelijk maakt, wat moeilijk te begrijpen valt, aangezien dit zeker zou kunnen 

bijdragen tot de kwaliteitsverhoging van de rechtspraak.
274

 Een vergelijking met de medische sfeer 

toont dit goed aan: Wanneer een dokter, ook gebonden door het beroepsgeheim, twijfelt aan een 

diagnose, kan hij het advies van een collega vragen. Dit is daarom niet per se noodzakelijk, maar wel 

in het belang van de patiënt. De vergelijking kan worden doorgetrokken: het leidt immers geen twijfel 

dat ook de rechtzoekende kan gebaat zijn bij een alleensprekende rechter die advies vraagt aan een 

collega-magistraat.
275

  

Overleg zou geen exclusief kenmerk van collegiale rechtspraak moeten zijn. Ook de unusrechter zou 

de kans moeten krijgen om advies te vragen, a fortiori sinds enkelvoudige rechtspraak tot algemene 

regel is gebombardeerd. Alternatieve systemen die de nadelen van het alleen zetelen opvangen, zoals 

meelezen (infra 103, nr. 224 e.v.), worden afgeremd door deze rechtspraak van het Hof van Cassatie. 

Afdeling IV: Schrijven van het vonnis of arrest 

161. In deze fase schrijft de rechter het vonnis of arrest uit, waarbij hij nauwkeurig antwoordt op 

alle middelen van de partijen.
276

 Dit gebeurt in de praktijk door één rechter, in een collegiale kamer 

nadat de kamervoorzitter een collega heeft aangeduid om het ontwerp uit te schrijven.
277

 Uiteraard is 

het praktischer om een vonnis of arrest alleen uit te schrijven dan met drie magistraten tezamen. Art. 

779 Ger.W. bepaalt dat het vonnis enkel kan gewezen worden door rechters die alle zittingen hebben 

bijgewoond.
278

 Wanneer in de eerste fase in een collegiale kamer een magistraat wordt aangeduid om 

de zaak voor te bereiden, is het in de praktijk diezelfde persoon die instaat voor het uitschrijven van 

het vonnis of arrest.  

Deze fase verloopt dus parallel, ongeacht of de zaak wordt behandeld door een meervoudige of 

enkelvoudige kamer. Alleen kan de rechter die deel uitmaakt van een collegiale kamer het vonnis of 

arrest eventueel nog eens laten nalezen door zijn collega’s, wat in de praktijk ook vaak gebeurt en 
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slechts uitzonderlijk tot een herbespreking of de redactie van een tegenontwerp leidt.
279

 Uit het vorige 

deel is al gebleken dat dit voor een alleensprekend rechter al heel wat moeilijker ligt, maar soms toch 

nog gebeurt. 

Afdeling V: Conclusie  

162. Zowel de meerwaarde als het tijdverlies dat collegiale rechtspraak met zich meebrengt in 

vergelijking met enkelvoudige rechtspraak, zijn te situeren in de fases van de zitting en het beraad. De 

essentie van die meerwaarde ligt in de interactie die het collegiale model toelaat. Het gegeven dat de 

zaak meestal ook bij collegiale behandeling maar door één magistraat wordt voorbereid, verkleint deze 

meerwaarde.  

163. Rekening houdend met de rechtspraak van het Hof van Cassatie is er voorlopig in een 

enkelvoudige kamer echter helemaal geen mogelijkheid tot overleg, wat collegiale behandeling toch 

nog een groot voordeel geeft. Moest er aan alleenzetelende magistraten meer vrijheid worden geboden 

om met elkaar te overleggen, zou de kloof tussen beiden al heel wat minder groot zijn.  

164. Wat tijdsbesteding betreft, verlopen de meest tijdrovende fases van de behandeling van een 

zaak in de meerderheid van de gevallen alleen, ongeacht of de zaak voor een meervoudige of 

enkelvoudige kamer komt. De tijd die bespaard wordt, beperkt zich voor de unusrechter concreet tot 

het minder zitting moeten houden en niet moeten beraadslagen.  

Hoofdstuk II: Voor-en nadelen  

165. De alleensprekende rechter kent heel wat meer tegenstanders dan voorstanders. Collegialiteit 

biedt een heel aantal onontbeerlijke waarborgen voor de kwaliteit van de rechtspraak, luidt het 

meerderheidsstandpunt. Eén van de bekendste verdedigers van de collegiale rechtspraak is zonder 

twijfel voormalig eerste voorzitter Luyten, maar ook de Hoge Raad voor de Justitie en de Adviesraad 

van de magistratuur pleiten in het voordeel van de collegiale rechtspraak.  Toch is het vaak heel wat 

genuanceerder dan pro of contra en zijn beide zijden verdedigbaar. Naast de interviews die ik zelf 

afnam, vertrouw ik in dit hoofdstuk in grote mate op de resultaten van een onderzoek van de Radboud 

Universiteit Nijmegem getiteld ‘Rechtspreken: samen of alleen?’ in het kader van het 

wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak (hierna: 

onderzoek van de Radboud Universiteit).  

In wat volgt bespreek ik de voor-en nadelen van beide modellen en vertrek daarbij van de argumenten 

die, al dan niet terecht, worden aangehaald in het debat omtrent samen of alleen rechtspreken. Omdat 

de argumenten grotendeels elkaars spiegelbeeld vormen, behandel ik de argumenten voor alleen 

                                                   
279 B. LUYTEN, “De collegiale kamer versus de alleenzetelende rechter/raadsheer”, F. FLEERACKERS en R. VAN 

RANSBEECK (eds.), Het beraad en de rechter, Gent, Larcier, 2011, (85) 86. 



76 

 

zetelen en tegen collegialiteit samen, net als de argumenten voor collegialiteit en tegen 

unusrechtspraak. 

Afdeling I: Argumenten voor unusrechtspraak/tegen collegialiteit 

166. Uit het feit dat de alleenzetelende rechter al zo vaak is opgedoken in de geschiedenis, blijkt dat 

er zeker voordelen verbonden zijn aan een systeem met (groten)deels enkelvoudige kamers. Heel wat 

rechters zetelen al van oudsher alleen, zo is er onder meer de vrederechter, de beslagrechter, de 

jeugdrechter en de voorzitter zetelend in kort geding.
280

 Niemand stelt dit in vraag, waaruit kan 

worden afgeleid dat de collegiale behandeling van een zaak niet in alle gevallen nodig is, zoals zelfs 

door grote voorstanders van het collegiale model wordt aanvaard. “Wij zijn absoluut niet tegen 

collegiale rechtspraak, maar je moet eerlijk zijn, het hoeft niet altijd. Er kwamen vroeger zeker zaken 

voor een collegiale kamer die perfect door een rechter alleen konden gedaan worden en dan moeten 

we dat ook doen.” Stelt Willocx.
281

 

167. Volgens sommigen is de vraag naar collegialiteit of alleen zetelen zelfs niet langer aan de orde 

en houden we ons beter bezig met het nagaan hoe we het instituut van de alleenzetelende rechter in 

ons systeem kunnen inpassen zonder fundamentele rechten met de voeten te treden.
282

 Hoe dan ook 

blijft een bespreking van de voor-en nadelen relevant, aangezien deze misschien ook op andere 

manieren kunnen worden bewerkstelligd of opgevangen, zoals ik in het laatste deel van deze 

masterproef zal nagaan.  

A. Efficiëntie  

168. Op 6 mei 2019 wordt het lichaam van de 23-jarige Julie Van Espen in het Albertkanaal in 

Antwerpen gevonden. Steve B., die verdacht wordt van de moord op de jonge vrouw, was enkele uren 

voordien al opgepakt. Al snel blijkt hij een gevuld strafblad te hebben en in 2017 door de rechtbank 

van eerste aanleg te zijn veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor een verkrachting die dateert van 

2016, waarna hij niet onmiddellijk werd aangehouden. De man tekende beroep aan tegen de beslissing 

in eerste aanleg en de beroepsprocedure liet op zich wachten. In de tussentijd was hij op vrije voeten.  

“Justice delayed is justice denied” schreef minister van Justitie Geens nog ter verantwoording van de 

veralgemening van de alleenzetelende rechter in het kader van Potpourri I.
283

 Aan kwaliteitsvolle 

rechtspraak die te laat komt, heeft niemand iets.  
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Zo bereikt het vertrouwen in justitie alweer een dieptepunt omwille van haar gebrek aan efficiëntie. 

Minister van Justitie Geens uit zijn ongeloof en wijst op de inspanningen die hij gedaan heeft om de 

doorlooptijden in te korten. In De Standaard van 7 mei 2019 wordt onmiddellijk een verband 

gesuggereerd met het niet invullen van het wettelijk kader van het hof, waardoor een correctionele 

kamer moest gesloten worden, maar ook met het de resultaten van het bijzonder onderzoek van de 

HRJ, waaruit blijkt dat er op het Antwerpse hof van beroep heel wat minder gebruik wordt gemaakt 

van de mogelijkheid om alleenzetelende raadsheren in te zetten en op die manier de efficiëntie te 

verhogen.
284

 “Of alleen zetelende rechters in Antwerpen zeker tot een snelle veroordeling en opsluiting 

van B. hadden geleid, zal altijd onduidelijk zijn. Vast staat wel dat de rechtbank relatief weinig 

gebruik heeft gemaakt van een maatregel die toeliet om sneller recht te spreken, zeker in eenvoudige 

zaken.” Besluit Vanhecke.
285

 

169. “La  question  du  gain  de  productivité  des  chambres  à  juge  unique  est  ancienne,  

controversée  et  n’a  jamais  reçu  de  réponse  certaine.” Schrijven Mougenot en Marchandise.
286

 

Het argument dat de veralgemening van de alleenzetelende rechter een verhoging van de productie en 

bij uitbreiding de stijging van de efficiëntie van justitie tot gevolg heeft, vormde inderdaad ook al in 

het verleden dé reden bij uitstek om voor de unusrechter te kiezen in plaats van voor het collegiale 

model. Een verhoging van de efficiëntie leidt per slot van rekening tot een reductie van de 

gerechtelijke achterstand die ons juridisch apparaat als sinds de jaren ‘80 teistert. Al in 1989 beschreef 

Arts het als ‘de vlottende schuld van het gerechtelijk gebeuren’.
287

 In het kader van de niet-aflatende 

zoektocht naar een manier om die achterstand te kunnen inhalen of minstens verkleinen, dook de 

alleenzetelende magistraat al een heel aantal keren op. Logischerwijze gaven de vermindering van de 

doorlooptijd en kosten daarbij steeds de doorslag. 

170. “Uiteraard verzetten drie kamers van één rechter niet driemaal zoveel werk als één kamer van 

drie rechters. Maar iedereen is het erover eens dat zij afzonderlijk meer aankunnen dan wat een 

collegiale kamer vermag.” Verduidelijkte minister van justitie Geens tijdens de parlementaire 

voorbereiding van Potpourri I. De capaciteit van de rechtbanken zal dus verhoogd worden,
288

 

waardoor ook minder magistraten moeten worden ingezet.
289
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De minister gaat hierbij niet uit van een bewezen stelling, brengt Van Hecke in herinnering, want er 

zijn geen gegevens voorhanden om te controleren of de maatregel effectief doeltreffend is. Hij gaat er 

wel van uit dat het op korte termijn de efficiëntie zal verhogen, maar vraagt zich af of die 

tijdsbesparing op lange termijn niet verloren zal gaan omdat er meer beroep wordt aangetekend.
290

 Er 

wordt dus over het algemeen wel aangenomen dat een magistraat die alleen zitting houdt meer zaken 

behandelt dan de een collegiale kamer, geeft ook de HRJ toe
291

, met die nuance dat het niet gaat om te 

zware zaken. Zelfs Luyten gelooft in een zekere meerproductie ten gevolge van het veralgemeend 

alleen zetelen, al meent hij dat die meerproductie slechts 10% zou bedragen.
292

 Ik sluit me in dat 

verband aan bij Calus wanneer hij suggereert dat dit wel eens een te pessimistische inschatting zou 

kunnen zijn.
293

   

Ook uit het onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat een meerderheid van de participerende 

rechters van mening is dat alleen zetelen sneller en efficiënter is. Ze wijzen onder andere op de kortere 

zittingen en de makkelijkere organisatie, die ertoe leiden dat ook de doorlooptijd korter is.
294

  

171. Thiriar vindt dat we moeten evolueren naar een systeem dat toelaat sneller recht te spreken op 

een efficiëntere manier. “Het is voor mij niet aanvaardbaar dat iemand twee tot zes jaar moet wachten 

op de oplossing van zijn geschil. Dat is economisch een heel zware kost, maar psychologisch even 

goed.” Benadrukt hij.
295

 De rechtzoekende heeft recht op de behandeling van zijn zaak binnen een 

redelijke termijn, zoals vastgelegd in artikel 6, eerste lid van het Europees verdrag voor de rechten van 

de mens. Ook in de parlementaire voorbereiding van Potpourri I wijst minister van justitie Geens op 

de vertraging van de rechtsbedeling, die volgens hem aan rechtsweigering grenst.
296

 Deze vertraging 

wordt mede veroorzaakt door de zware belasting van rechtscolleges doordat ze in vele gevallen 

verplicht zijn collegiale rechtspraak te organiseren. Bovendien beschouwt ook het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens ‘de systematische collegiale organisatie van de rechtbanken van eerste 

aanleg’ als één van de redenen die aanleiding geven tot een schending van het vereiste van de redelijke 

termijn.
297

 Uit de resultaten van de (laatste) justitiebarometer van 2014 blijkt dat maar liefst 92% van 

de respondenten van mening was dat de behandeling van een zaak in het algemeen te lang duurt.
298

 

                                                   
290 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. 
Kamer 2014-15, nr. 54-1219/005, 14, 38-39 en 42. 
291

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet houdende wijzigingen van 

het burgerlijk procesrecht, 28 mei 2015, www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf, 4. 
292 B. LUYTEN, “De collegiale kamer versus de alleenzetelende rechter/raadsheer”, in F. FLEERACKERS en R. VAN 
RANSBEECK (eds.), Het beraad en de rechter, Gent, Larcier, 2011, (85) 91. 
293 G. CALUS, Beslissen is menselijk: denkfouten, heuristieken en vooroordelen bij rechters, onuitg. Masterproef Rechten 

UGent, 2017, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/509/RUG01-002349509_2017_0001_AC.pdf, 127. 
294R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 
enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 132-133. 
295 Bijlage 4, 1.  
296 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. 

Kamer 2014-15, 54-1219/001, 14. 
297

 Ibid, 42. 
298 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Justitiebarometer 2014, 

www.csj.be/sites/default/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf, 15. 

http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/509/RUG01-002349509_2017_0001_AC.pdf
http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/justitiebarometer_2014.pdf


79 

 

Om de hierboven opgesomde redenen besloot de wetgever een efficiëntere rechtspleging bovenaan 

zijn prioriteitenlijst te plaatsen, waardoor het niet onlogisch is om voor de alleenzetelende rechter te 

opteren. Dit moet natuurlijk wel genuanceerd worden, want niet elke zaak leent zich tot behandeling 

door een unusrechter. Het laten behandelen van zware of complexe zaken door een alleenzetelend 

rechter, zal de efficiëntie van justitie niet ten goede komen. 

172. Een efficiënte justitie dient de goede rechtsbedeling. Op die manier werden ook in Frankrijk 

steeds de uitzonderingen op het principe van collegialiteit gerechtvaardigd. Een heel aantal principes 

en regels, zoals het recht op behandeling  van de zaak binnen een redelijke termijn, vormen de 

voorwaarden voor die ‘goede rechtsbedeling’. Moet collegialiteit dan ook niet onder dat geheel van 

regels en principes gerekend worden? Vraagt Parisi zich af. Evengoed vormt het immers een waarborg 

in het belang van de rechtzoekende met het oog op een goede rechtsbedeling, staaft hij zijn kritische 

kanttekening.
299

 

173. Ik kan besluiten dat, hoewel het efficiëntie-argument niet gesteund wordt door cijfermateriaal, 

wel kan worden aangenomen dat meer alleen zetelen in het algemeen de efficiëntie verhoogt, waarmee 

een zeer belangrijke doelstelling wordt gediend. Hierin treedt de meerderheid de minister van justitie 

bij. Of de doelstelling van een efficiëntere justitie in alle omstandigheden opweegt tegen de 

waarborgen die collegiale rechtspraak biedt, is een andere vraag. De meerderheid van de magistraten 

met wie ik in dialoog ging, was van mening dat de potpourriwetgever die waarborgen te veel uit het 

oog verloren is. Door resoluut voor efficiëntie te kiezen, zonder die afweging te maken, worden een 

aantal ongewenste gevolgen gecreëerd.  

B. Verantwoordelijkheid 

174. De alleenzetelende rechter draagt logischerwijze als enige de verantwoordelijkheid voor het 

proces en de uitspraak. Dit zou er volgens verdedigers van het unussysteem toe leiden dat een rechter 

die alleen zitting houdt, zorgvuldiger beslist.
300

 Storme bevestigt die hoge mate van 

verantwoordelijkheidszin en schrijft dat de alleenzetelende rechter daarnaast een perfecte persoonlijke 

kennis van het dossier heeft, wat hem in zijn ogen tot ideale magistraat maakt.
301

 Anderzijds kan de 

grote verantwoordelijkheid die op de unusrechter rust en die hij met niemand kan delen, ook als zeer 

belastend ervaren worden.  

175. Zoals uit het vorige deel al duidelijk werd, is het inderdaad in de meeste gevallen zo dat 

slechts één magistraat het dossier voorbereidt in een collegiale kamer en nadien het vonnis of arrest 

schrijft. Dit heeft als gevolg dat slechts één van de drie magistraten het dossier echt beheerst, bevestigt 
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Thiriar.
302

 Hoewel rechters in een collegiale kamer dus met drie beslissen, is het niet zo 

vanzelfsprekend dat ze alle drie het dossier even goed kennen. De parlementaire voorbereiding van 

Potpourri I vermeldt dat “collegialiteit ongetwijfeld mogelijkheden biedt, althans als hij au sérieux 

wordt genomen”.
303

 Mogelijks doelt de minister van justitie met ‘collegialiteit die niet au sérieux 

wordt genomen’ op de praktijk waarbij slechts één rechter het dossier voorbereidt en het vonnis 

schrijft, terwijl de andere leden van de collegiale kamer, zonder het dossier echt te kennen of te 

participeren in het proces, hun handtekening onder een beslissing zetten die de facto door één rechter 

is genomen. Zoals reeds vermeld, werd deze praktijk ook door voormalig vrederechter Evers aan de 

kaak gesteld (supra 69, nr. 150).
304

 

Volgens een aantal rechters die participeerden in het onderzoek van de Radboud Universiteit kan de 

collegiale afwikkeling van een zaak inderdaad soms leiden tot freeridergedrag, waarbij de zaak matig 

wordt voorbereid en er slechts in mindere mate wordt geparticipeerd in de gezamenlijke behandeling 

ervan.
305

 Bij collegialiteit kan het werk afgeschoven worden op de andere leden van de kamer, zonder 

dat per se blijkt uit de beslissing dat dergelijk freeridergedrag heeft plaatsgevonden. De 

alleenzetelende rechter heeft daarentegen niemand om de verantwoordelijkheid op af te schuiven. 

176. Daar komt nog bij dat alleen mogen zetelen al wel eens als een ‘morele promotie’ wordt 

beschouwd
306

, die enkel is weggelegd voor ervaren magistraten die de verantwoordelijkheid 

aankunnen. Op die manier wordt de invloed op de kwaliteit van meervoudige of enkelvoudige 

behandeling van een zaak gerelativeerd.
307

 Dit argument gaat op vandaag echter niet langer op, 

aangezien het anciënniteitsvereiste voor rechters en raadsheren om alleen te mogen zetelen door 

Potpourri I is gereduceerd van drie naar één jaar. Voor een magistraat met één jaar ervaring kan het 

alleen mogen zetelen bezwaarlijk als een ‘morele promotie’ worden gezien. 

C. Valse schijn van eenheid 

177. Aan alle rechters die tot een collegiale kamer behoren, wordt de beslissing die zij samen 

hebben genomen toegerekend. Op het eerste gezicht lijkt dat logisch: de meerderheid beslist. 

Democratisch is het wel, maar deze schijn van eenheid zou wel eens vals kunnen zijn. Niet elk van hen 

ging immers noodzakelijkerwijze akkoord met de uiteindelijke beslissing. “Ik heb daarbij nooit anders 

geweten dan dat de in de minderheid gestelde collega zich vervolgens neerlegt bij de meerderheid, het 
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vonnis of arrest mee ondertekent en zich m.b.t. de genomen beslissing t.o.v. de buitenwereld loyaal 

opstelt.” Schrijft Luyten.
308

  

178. In common law-stelsels kan de rechter in die hypothese een beroep doen op het concept van 

‘separate opinions’ om te laten blijken dat hij het niet eens is met het meerderheidsstandpunt.
309

 Ons 

rechtssysteem kent echter geen vorm van separate opinions, waardoor de Belgische rechter in dat 

geval geen enkele manier heeft om te laten blijken dat hij het oneens is met het 

meerderheidsstandpunt. Potargent ziet hier geen graten in: “Ik vind het maar normaal dat wanneer de 

meerderheid beslist, de andere zich daarbij neerlegt. Als je de beslissing eenmaal genomen hebt, sta je 

er met drie volledig achter.” Meent hij.
310

 Anderen, zoals Nelissen, gaan hier niet mee akkoord en 

vinden dat het tijd is voor een mentaliteitswijziging binnen justitie, om op die manier de Belgische 

rechter een stem te geven.
311

 De unusrechter kan  per definitie niet onderdrukt worden door een 

meerderheid die het niet met hem eens is. Zodoende kan hem ook geen beslissing worden toegerekend 

waarin hij zich niet kan vinden. 

179. Een beslissing van een enkelvoudige kamer bevat per definitie geen compromis, waardoor de 

uitspraak meer eenheid zou kunnen vertonen.
312

 In het geval er grote meningsverschillen zijn in een 

collegiale kamer, kan het debat uitdraaien op een zwak compromis. De motivering en redactie van een 

beslissing van een alleenzetelend rechter zou systematischer zijn.
313

  Nelissen beschrijft wat er mis kan 

gaan in geval er een compromis moet gemaakt worden om tot een beslissing te komen omdat de 

rechters in een collegiale kamer het niet met elkaar eens zijn: “De meerderheid stelt een arrest op 

waarmee de minderheid niet akkoord kan gaan waarop men vervolgens a) de betwiste redenering 

weglaat en er bijgevolg een zwak gemotiveerd en onduidelijk standpunt wordt ingenomen, b) de 

minderheid ook enkele paragrafen laat schrijven waardoor het vonnis/arrest aan coherentie inboet, c) 

de gevoelige rechtsvraag niet beantwoordt en de partijen afwimpelt, of d) een combinatie van het 

bovenstaande plaatsvindt. Het resultaat is altijd dat de jurist zich afvraagt: wat wordt hier eigenlijk 

bedoeld? Waarom zegt men niet duidelijk(er) waar het op staat?”
314

  

  

                                                   
308 B. LUYTEN, “De collegiale kamer versus de alleenzetelende rechter/raadsheer”, in F. FLEERACKERS en R. VAN 

RANSBEECK (eds.), Het beraad en de rechter, Gent, Larcier, 2011, (85) 86. 
309 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 44. 
310 Bijlage 3, 10. 
311 B. NELISSEN, “Na sluiting Fortisgate (eindelijk) opening voor separate opinions?”, RW 2011-12, nr. 17, 1284. 
312 Die eenheid van de beslissing op zich, mag niet verward worden met de eenheid van de rechtspraak in haar geheel, die 

meer gebaat is bij collegialiteit (infra 96, nr. 220). 
313 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 45 en 131. 
314 B. NELISSEN, “Na sluiting Fortisgate (eindelijk) opening voor separate opinions?”, RW 2011-12, nr. 17, 1286-1287. 



82 

 

D. Informele sfeer 

180. Als voordeel van de behandeling van zaken door een alleenzetelend rechter wordt ook nog de 

informele sfeer op de zitting genoemd. Die zou de communicatie tussen de rechter en de partijen 

vergemakkelijken en de rechter toelaten sneller tot de essentie van de zaak te komen. Hij kan door de 

informele sfeer ook ‘dichter bij de rechtzoekenden’ komen en zich actiever opstellen.
315

 Dit zou ertoe 

kunnen leiden dat de rechtzoekende zich meer betrokken voelt en de beslissing makkelijker kan 

accepteren. Dergelijke voordelen worden ook aan de procedure bij de vrederechter toegerekend. 

181. Bovendien maakt enkelvoudige behandeling het mogelijk dat de rechter mondeling uitspraak 

doet, zoals bijvoorbeeld in de politierechtbank vaak gebeurt. Dit laat toe procedures aanzienlijk te 

versnellen en is vooral geschikt voor spoedeisende en eenvoudige zaken. Mondeling uitspraak doen 

geeft de rechter de kans om meer duidelijkheid te creëren over zijn beslissing, waardoor de partijen 

deze beter begrijpen en kunnen aanvaarden. Een rechter die participeerde in het onderzoek van de 

Radboud Universiteit bevestigt dit en is zich bewust van het feit dat de rechter bij een mondelinge 

uitspraak zaken vermeldt die hij niet zo snel op papier zou zetten. De rechter zal dan ook vaak de 

neiging hebben zijn taalgebruik aan te passen, zodat het begrijpelijk is voor de partijen. De 

mondelinge uitspraak als mogelijkheid om de rechtsgang te versnellen, staat in Nederland al een tijdje 

in de belangstelling.
316

  

E. Collegialiteit betekent niet per se kwaliteit 

182. Groepsprestaties, zoals ook het nemen van een beslissing in een collegiale kamer er een is, 

zijn logischerwijze afhankelijk van de groepsleden. Volgens Steiner is de productiviteit van de groep 

gelijk aan de potentiële productiviteit van de groepsleden, verminderd met de procesverliezen. Die 

procesverliezen doen zich voor in geval van slechte coördinatie of geringe motivatie. De rechters die 

tot een meervoudige kamer behoren, staan voor een disjunctieve taak of een taak waarbij van de groep 

slechts één taak of beslissing verwacht wordt. In principe heeft een groep in dat geval een voordeel 

tegenover een individu, omdat er slechts één succesvol idee nodig is om tot een goede uitkomst te 

komen en hoe meer personen een bijdrage leveren, hoe groter de kans dat een goede oplossing 

gevonden wordt. Dit moet echter genuanceerd worden, omdat groepsprocessen in de praktijk het 

ontstaan en aanvaarden van betere oplossingen soms in de weg kunnen staan, wat meestal het gevolg 

is van coördinatieverliezen. Samen beslissen vormt daarom niet per se een waarborg voor een 

kwalitatieve uitkomst. Naarmate groepsleden meer met elkaar hebben samengewerkt, leren ze evenwel 
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elkaars sterktes kennen en slagen ze er beter in die aan te wenden.
317

 Collegialiteit vormt dus geen 

waarborg voor kwaliteit.  

“Het feit dat je met 1, 3, 5 of 15 bent, is nooit een waarborg voor kwaliteit.” Meent Thiriar.
318

 Alles 

wat mensen samen doen, kan mislopen. Dat geldt dus evengoed voor het beslissingsproces, geeft ook 

Fleerackers toe. Al ziet hij daarin geen reden om alleen zetelen tot de algemene regel te herleiden. Als 

het toch verkeerd zou lopen, is dit volgens hem te wijten aan de gebrekkige regie. De korpschefs en 

kamervoorzitters hebben in dat verband belangrijke taken. Zo moet de (eerste) voorzitter zeer bewust 

omgaan met wie hij laat samenwerken: geen volledig gelijkdenkenden, maar evenmin absolute 

tegenpolen.
319

 

183. In 1992 werd er op de Ecole Nationale de la Magistrature van Bordeaux een poging gewaagd 

om na te gaan of collegiale besluitvorming tot een kwalitatief beter resultaat leidt in vergelijking met 

beslissingen van een alleenzetelend rechter. Het ging om een experiment waarbij studenten in groepen 

werden verdeeld om een casus op te lossen. Sommigen onder hen speelden de rol van procureur, 

anderen die van alleenzetelende rechter of rechter in een collegiale kamer. Bepaalde van de studenten 

moesten tijdens het experiment wisselen van rol en dus eerst de rol van procureur op zich nemen en 

daarna die van rechter in een enkel-of meervoudige kamer.  

Opmerkelijk is dat de beslissingen genomen in de beide samenstellingen quasi-identiek bleken te zijn, 

ongeacht of ze alleen of samen waren genomen. Wel was er een verschil te merken in de motivering 

van de beslissingen. De meeste diepgang kon verrassend genoeg worden vastgesteld in de motivering 

van de beslissingen van de alleenzetelende rechters die voorheen de rol van procureur hadden 

gespeeld. De motivering van de beslissing genomen door de collegiale kamer samengesteld uit 

studenten die voordien de rol van procureur op zich hadden genomen, was zeer gebrekkig. Het ging 

dus om studenten die in eerste instantie alleen hadden deelgenomen en daarna moesten samenwerken. 

Elk van hen had de kern van zijn standpunt hernomen en de gezamenlijke beslissing was herleid tot 

een gemeenschappelijke deler. Dit had als gevolg dat ze, in plaats van het debat te verrijken door 

inzichten uit te wisselen, zich hetzij onmiddellijk op een middelmatig standpunt positioneerden, hetzij 

aan hun standpunt vasthielden, waarna ze zich uiteindelijk moesten neerleggen bij een zwak 

compromis. De betere motivering door de unusrechters die voorheen procureur waren geweest, werd 

toegeschreven aan het feit dat ze geconfronteerd werden met een soort intern debat. De intensiteit van 

dat intern beraad kon zelfs worden afgeleid uit het feit dat hun motivering langer was dan gemiddeld 

en vol doorhalingen stond. Vermoedelijk speelde het feit dat zij alleen de verantwoordelijkheid 

droegen voor het uiteindelijke resultaat hierin ook wel een rol. 
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Op basis van dit experiment zouden we dus kunnen besluiten dat een unusrechter die geconfronteerd 

wordt met een contradictie, hierover dieper zal nadenken dan een kamer van drie die hierover kan 

beraadslagen. Die conclusie is waarschijnlijk te kort door de bocht, want we moeten natuurlijk 

voorzichtig zijn met het extrapoleren van deze resultaten op de werkelijkheid, benadrukt ook de 

bedenker van het experiment. Hij besluit meer algemeen dat collegiale besluitvorming niet altijd per se 

de positieve effecten herbergt die er gewoonlijk aan worden toegeschreven, maar dat de meerwaarde 

afhankelijk is van de omstandigheden waarin de beslissing wordt genomen en de dynamieken die 

tussen de individuele rechters spelen.
320

 Deze conclusie sluit aan bij mijn eigen bevindingen in het 

kader van dit onderzoek. 

184. Dat een beslissing die met drie wordt genomen per definitie van hogere kwaliteit is dan een 

beslissing genomen door een unusrechter, hoor je me niet beweren. Veel hangt af van de vraag of de 

samenwerking vlot verloopt, maar ook van de bekwaamheid en toewijding van de magistraat of 

magistraten die instaan voor de behandeling van de zaak. Het komt voor dat een rechter die deel 

uitmaakt van een kamer met drie niet goed functioneert, dit zal op z’n minst de samenwerking 

bemoeilijken. Als de meerderheid van de rechters binnen die kamer geen goed werk levert, zal dit 

problematisch blijken.
321

 Collegialiteit kan dat niet verhinderen. Anderzijds kan volgens mij 

bezwaarlijk ontkend worden dat er aan collegialiteit bepaalde waarborgen verbonden zijn die de kans 

op kwaliteitsvolle rechtspraak in het algemeen doen toenemen. 

F. Andere argumenten 

185. Meer alleenzetelende rechters betekent daarnaast ook meer kamers, waardoor de specialisatie 

van elke kamer kan worden verhoogd, betoogt de minister van justitie tijdens de parlementaire 

voorbereiding van Potpourri I.
322

 Terecht vraagt Van Hecke zich af waar rechters die kennis vandaan 

zullen halen als ze niet langer opgeleid worden.
323

  

186. Daarnaast geven rechters aan het aangenaam te vinden om ‘een eigen winkel’ te hebben. De 

unusrechter heeft met andere woorden de vrijheid om dingen op zijn eigen manier aan te pakken, 

zonder rekening te houden met anderen en dit geeft hem ook de mogelijkheid om consequent te zijn in 

zijn standpunten.
324
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187. Het gegeven dat uit de uitspraken van een alleenzetelend rechter zonder probleem de 

individuele capaciteiten van de rechter kunnen worden afgeleid, wordt ook genoemd als voordeel van 

het unusmodel
325

, al kan het gebrek aan anonimiteit ook als een nadeel van enkelvoudige rechtspraak 

gepercipieerd worden. Dit voordeel moet ook genuanceerd worden, omdat slechts een zeer klein deel 

van de rechtspraak op vandaag gepubliceerd wordt en dus toegankelijk is. 

Afdeling II: Argumenten voor collegialiteit/tegen unusrechtspraak 

188. Collegiale rechtspraak is sinds Potpourri I, zeker in burgerlijke zaken, een curiosum 

geworden. Nochtans zijn er heel wat voordelen aan verbonden en verkiest de meerderheid 

meervoudige rechtspraak (minstens in bepaalde gevallen) nog steeds boven enkelvoudige rechtspraak.  

Meer alleenzetelende rechters inzetten: het lijkt een verleidelijke keuze in een context van schaarste 

van middelen en mensen.
326

 Vaak blijkt de vraag naar alleen of collegiaal zetelen niet langer te worden 

beantwoord op basis van een afweging van de voor-en nadelen van beide opties, maar eerder op basis 

van de personen en middelen die kunnen worden ingezet. Ook Calus kwam tot die constatatie wanneer 

hij in het kader van zijn onderzoek naar denkfouten, heuristieken en vooroordelen bij rechters een 

aantal magistraten hierover aan de tand voelde. “Wanneer hier tijdens het interview dieper op wordt 

ingegaan, bevestigt de rechter uitdrukkelijk dat zaken die naar het aanvoelen van de alleenzetelende 

rechter beter collegiaal behandeld zouden worden, vaak eenvoudigweg niet collegiaal kunnen 

behandeld worden door een tekort aan middelen en personeel.” Schrijft hij.
327

 

Tegenstanders van het alleen zetelen zijn dan ook van mening dat uit het oog wordt verloren dat aan 

deze voor de hand liggende keuze ook heel wat nadelen verbonden zijn en er vooral voor gekozen 

wordt met het oog op besparing, zonder de negatieve invloed ervan op de kwaliteit van de rechtspraak 

in aanmerking te nemen. Zo noemde Hobin, eerste voorzitter van het hof van beroep van Antwerpen, 

nog een aantal nadelen op tijdens de persconferentie naar aanleiding van de zaak omtrent de moord op 

Julie Van Espen en benadrukte hij dat meer alleen zetelen de kwaliteit van de rechtspraak niet 

bevordert.
328

  

De afweging wordt vaak voorgesteld als een keuze tussen kwantiteit en kwaliteit. Vandeplas 

verwoordde zijn commentaar op de wet van 1985 die de unusrechtspraak veralgemeende destijds als 

volgt: “Een goedkope rechtspraak werd betracht en de unusrechtspraak zou het wondermiddel worden, 
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maar men heeft blijkbaar de kwaliteit opgeofferd aan de kwantiteit en een ernstige kans gemist om de 

rechterlijke inrichting te moderniseren en aan te passen aan de behoeften van deze tijd.”
329

  

Zoals uit het verleden al gebleken is, vergen problemen als de gerechtelijke achterstand andere 

oplossingen dan het veralgemenen van de alleenzetelende rechter
330

, menen verdedigers van de 

collegiale rechtspraak.
331

  

A. Kwaliteit 

189. Het meest gehoorde argument in het voordeel van collegiale rechtspraak is zonder twijfel dat 

het kwaliteitsverhogend werkt. “Met drie weet je meer dan alleen” meent een rechter van de rechtbank 

van eerste aanleg van Leuven.
332

  

190. Natuurlijk is het niet helemaal duidelijk wat er juist onder ‘kwaliteit’ moet worden verstaan, 

omdat het een containerbegrip is.
333

 Vaste criteria die doorslaggevend zijn om te besluiten tot 

rechtspraak van hoge kwaliteit, zijn niet voorhanden. Dit heeft tot gevolg dat kwaliteit van de 

rechtspraak ook moeilijk kan gemeten worden, want er bestaan geen instrumenten die ons hiertoe in 

staat stellen. Nergens wordt het argument dus empirisch hard gemaakt. Met andere woorden: “Dat 

meervoud meerwaarde biedt lijkt een educated guess te zijn.”
334

 

191. In Nederland lijkt meer aandacht te worden besteed aan de kwaliteit van rechtspraak. Zo doet 

de Nederlandse Raad voor de rechtspraak onderzoek naar kwaliteitszorg door middel van een visitatie 

om de vier jaar bij de hoven en rechtbanken. Zo’n visitatie gebeurt door een onafhankelijke 

visitatiecommissie in opdracht van de Raad voor de rechtspraak en levert telkens een rapport op dat 

gepubliceerd wordt. Het gaat om verantwoording die wordt afgelegd door de Rechtspraak aan de 

samenleving en stimuleert de verhoging van de kwaliteit van de rechtspraak van de Nederlandse 

rechtscolleges.
335

 Verder publiceren Nederlandse rechters ook ‘professionele standaarden’ of 

kwaliteitsnormen die zij zelf hebben ontwikkeld om aan te tonen wat goede rechtspraak is en op welke 

manier zij die nastreven.
336

 

In het kader van een enquête die in 2016 werd afgenomen, gaven meer dan 400 Nederlandse rechters 

aan welk onderwerp uit een lijst volgens hen de prioriteit verdient. 32,8% van de participerende 
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rechters gaf “kwaliteit onder druk, teveel focus op bedrijfsvoering” aan als belangrijkste kwestie. Van 

de vijf onderwerpen werd dit door het hoogst aantal rechters als prioritaire bezorgdheid aangeduid.
337

 

De aanleiding voor die enquête was een artikel van 2015 geschreven door een groep rechters van de 

rechtbank Midden-Nederland, waarin zij het efficiency-denken aanklagen, dat zou leiden tot een 

steeds verdergaande standaardisatie, ten koste van de kwaliteit van de rechtspraak.
338

  

Naast een efficiënt gerechtelijk apparaat, blijkt kwaliteitsvolle rechtspraak dus evengoed een plaats te 

verdienen bovenaan de prioriteitenlijst van de wetgever. De vraag rijst of het collegiaal of enkelvoudig 

behandelen van een zaak hierin effectief een rol speelt. 

192. 80% van de respondenten in het kader van het onderzoek van de Radboud Universiteit 

besloten tot een positieve of zeer positieve invloed van collegiale behandeling op de kwaliteit van de 

rechtspraak als geheel. Maar liefst 91% van de participerende rechters was overtuigd van het positief 

of zeer positief effect op de kwaliteit van de uitspraak. Het verschil in het effect op de rechtspraak als 

geheel of op de uitspraak in het bijzonder kan aangetoond worden aan de hand van het voorbeeld van 

het leereffect van collegiale kamers: Dit heeft volgens een aantal respondenten meer betrekking op de 

kwaliteit van de rechtspraak in het algemeen, dan specifiek op de kwaliteit van de uitspraak. Voor de 

beoordeling van de kwaliteit werd niet alleen de juridisch-inhoudelijke kwaliteit in aanmerking 

genomen, maar ook het goede verloop van het proces en de organisatie.
339

 

193. Of collegialiteit op zich de kwaliteit verhoogt, is dus nooit op basis van cijfers aangetoond. 

Niettemin zijn een heel aantal fervente voorstanders van de collegiale rechtspraak hier rotsvast van 

overtuigd. Zij baseren zich hiervoor op een heel aantal waarborgen die collegiale behandeling biedt, 

die volgens hen de kans op kwalitatieve rechtspraak zouden verhogen in vergelijking met een 

rechtspraak uitgaande van een alleensprekend magistraat. In wat volgt zal ik een aantal van de 

garanties bespreken die volgens voorstanders van collegiale rechtspraak aan de basis liggen van het 

kwaliteitsverhogend effect. 

B. Interactie  

194. “Mensen creëren betekenis door interactie” schrijft Fleerackers, professor aan de KU Leuven, 

rechtsfilosoof  en voormalig lid van de benoemings-en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor 

de Justitie.
340

 Hij transponeert die vaststelling op het rechterlijk beraad, waardoor hij tot de conclusie 
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komt dat ook rechtscreatie door middel van interactie plaatsvindt. Hij wijst daarbij op de voorkeur van 

vele alleenzetelende rechters voor collegiale besluitvorming, die is ingegeven doordat ze vaststellen 

dat, wanneer ze collegiaal zetelen, hun rechtsinzicht botst met dat van collega’s in een meervoudige 

kamer. Interactie is daarom volgens hem het toverwoord, wat niet wil zeggen dat elke rechter 

collegiaal moet zetelen, zo is er bij een vrede-of politierechter al voldoende interactie aanwezig, al 

gaat het in dat geval over interactie tussen de rechter en de partijen. De interactie vindt dus niet 

noodzakelijk plaats tussen magistraten onderling, ook advocaten en partijen nemen eraan deel.
341

 De 

Hoge Raad voor de Justitie deelt die mening.
342

 

195. Het is dus niet alleen omwille van het groter aantal rechters dat over de zaak oordeelt, dat de 

kans op een juiste beslissing toeneemt, maar ook omdat er een beraadslaging met drie plaatsvindt. 

Anders gezegd geeft niet de optelsom van kennis van elk van deze drie rechters de doorslag, maar de 

interactie die tussen hen plaatsvindt. Op die manier kunnen de verschillende meningen die bestaan bij 

elk van de rechters aan elkaar getoetst worden, om ze dan tegen elkaar af te wegen en indien nodig te 

verzoenen.
343

 

Voormalig vrederechter Evers begeleidde een workshop waarbij aan rechters bepaalde casussen 

werden voorgelegd waarvan ze eerst alleen een inschatting maakten, om daarna te worden samen gezet 

met twee of drie andere magistraten om zich gezamenlijk over de casussen te buigen. Uit de workshop 

bleek dat magistraten hun eerste inschatting effectief aanpasten wanneer ze dezelfde casussen samen 

met andere rechters bekeken. Volgens Evers toont dit de meerwaarde van collegiale besluitvorming 

aan.
344

 

196. De interactie tussen magistraten onderling leidt ook tot een evenwichtigere beslissing, 

beweren voorstanders van het collegiale model.
345

 Ze zien het debat als een middel om de kans op 

eenzijdigheid van een beslissing te neutraliseren.
346

 Een zaak wordt door de interactie die meervoudige 

behandeling toelaat grondiger bekeken, waardoor er minder kans is dat er iets over het hoofd wordt 

gezien of een vergissing wordt begaan. In het algemeen verhoogt het dus de kans op een kwalitatief 

goede uitspraak.
347
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197. Dat interactie in het algemeen een positieve invloed heeft op rechtspraak, neem ik aan. Het feit 

dat verschillende meningen aan elkaar worden afgetoetst alvorens tot een beslissing te komen, maakt 

voor de rechtzoekende een belangrijke waarborg uit. In bepaalde eenvoudige, sterk juridisch-

technische zaken, bijvoorbeeld een geschil inzake mede-eigendom, geloof ik echter niet dat dit 

absoluut noodzakelijk is.
348

 De rechter kan in dergelijke zaken mijns inziens ook zonder die interactie 

tot een onderbouwd en kwaliteitsvol oordeel komen.   

C. Vereenzaming: de rechter is een eiland 

198. “Belgische rechters zouden internationaal wel eens tot de meest vereenzaamden van hun 

ambtsgenoten kunnen behoren.” Suggereert Nelissen. Hij duidt hierbij, naast het geheim van het 

beraad, het veralgemeend alleen zetelen aan als één van de mogelijke oorzaken van die 

eenzaamheid.
349

 Dit wordt versterkt doordat rechters in vele gevallen thuis werken en geen werkplek 

hebben op de rechtbank of op het hof, in de nabijheid van collega’s. De barrière om iets te vragen aan 

een collega is daardoor heel wat hoger dan wanneer die in de het kantoor ernaast aan het werk is. Ook 

de raadsheren op het hof van beroep van Antwerpen hebben geen werkplek op het hof en werken dus 

thuis, bevestigt Thiriar: “Wij leven echt op een eiland. Vanaf het moment dat je alleen gaat zetelen, 

heb je helemaal geen contact meer met je collega’s.” Dit probleem kan volgens hem wel op andere 

manieren ondervangen worden dan door opnieuw meer collegiaal te gaan zetelen (infra, deel III).
350

  

Eén van de respondenten in het onderzoek van de Radboud Universiteit wijst ook op de eenzaamheid 

die volgt uit het almaar alleen moeten behandelen van zaken en stelt dat dit een gevoel van subjectieve 

werkdruk kan creëren.
351

 

199. Een andere factor die deze eenzaamheid versterkt, volgt uit de cassatierechtspraak die ertoe 

leidt dat alleenzetelende rechters in principe geen overleg mogen plegen met collega’s over een 

specifieke zaak (supra 72, 158 e.v.). Deze factor die de rechter nog meer isoleert, zorgt er ook voor dat 

het hem aan feedback ontbreekt. De unusrechter heeft op het eerste gezicht slechts twee manieren om 

te leren uit zijn fouten, namelijk door periodieke evaluatie en het hoger beroep. Geen van beiden blijkt 

die taak op een degelijke wijze te vervullen.
352

 

200. Bovendien is in dat verband ook relevant dat Potpourri I het advies van het openbaar 

ministerie in burgerlijke zaken drastisch heeft ingeperkt. In heel wat gevallen is dat advies sinds de 

eerste Potpourriwet slechts facultatief. Dat die waarborg wegvalt, maakt dat de rechter plots nog meer 
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op zichzelf aangewezen is. Of zoals Mougenot en Marchandise het uitdrukken: “Il est toutefois 

paradoxal que, alors que le juge unique est généralisé, il soit privé de l’apport de son amicus curiae.” 

Het is wel zo dat de rechter nog altijd de vrijheid heeft om het parket om advies te vragen, alleen is het 

dan mogelijk dat het openbaar ministerie ervoor opteert dat advies te weigeren.
353

 

201. In het kader van het onderzoek van de Radboud universiteit wordt door een aantal rechters 

gewezen op het feit dat het een zware taak is om de verantwoordelijkheid voor de ‘last van buikpijn-

zaken’ alleen te moeten dragen. Een kamer met drie tempert de emotionele impact op de persoon van 

de rechter en creëert meer veiligheid en anonimiteit bij zeer emotionele of publiciteitsgevoelige 

zaken.
354

  

202. Die eenzaamheid kan op langere termijn een aantal ongewenste gevolgen hebben, zoals 

verstarring. Wanneer een magistraat gewoon is om alleen te zetelen, bestaat de kans dat hij zichzelf 

minder en minder in vraag zal stellen. Er is immers niemand om hem tegen te spreken, waardoor hij 

minder de neiging tot zelfreflectie heeft. Collegiale rechtspraak zou daarom ook het risico op 

tunnelvisie en zelfgenoegzaamheid verminderen.
355

  

Volgens Luyten kan jarenlang alleen zitting houden bij de rechter uitzonderlijk leiden tot de illusie dat 

hij quasi-onfeilbaar is. Hij omschrijft dit fenomeen zelf als het ‘God-de-vader-effect’. “Helemaal 

onverdraaglijk wordt het wanneer zij menen dat alleen zij het licht gezien hebben en dat hun collega’s, 

en bij uitbreiding de hele rechterlijke macht, verkeerd bezig zijn. Het behoeft geen betoog dat het 

collegiaal rechtspreken een probaat preventief middel is om te voorkomen dat de aanleg voor 

dergelijke gevoelens zich verder zou ontwikkelen.” Schrijft hij in zijn pleidooi voor een collegiale 

rechtspraak.
356

 

Anderen, zoals Van Goethem, zien het net iets minder extreem, maar gaan wel akkoord met de 

vaststelling dat een zekere mate van afwisseling, waarbij rechters nu eens alleen, dan weer collegiaal 

zetelen, zijn nut kan bewijzen.
357

 Het lijdt mijns inziens geen twijfel dat het verrijkend kan zijn voor 

wie dan ook, maar zeker voor magistraten, om af en toe geconfronteerd te worden met andere 

meningen, al kan dat ook op andere manieren dan in de setting van een collegiale kamer. 

  

                                                   
353

 D. MOUGENOT en M. MARCHANDISE, “La généralisation du juge unique” in J. VAN DROOGHENBROECK (ed.),  

Le Code judiciaire en pot-pourri: promesses, réalités et perspectives, Brussel, Larcier, 2016, (11)16. 
354 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 129. 
355 Ibid, 43 en 129. 
356 B. LUYTEN, “Pleidooi voor een collegiale rechtspraak”, RW 2014-15, nr. 41, 1638. 
357 Bijlage 2, 7. 



91 

 

D. Opleiding 

203. De drastische reductie van het aantal collegiale kamers in het kader van Potpourri I had ook 

het verlies van de opleidingskamers tot gevolg. Vooral voor rechters op het niveau van de rechtbanken 

is dit het heet hangijzer van de nieuwe regeling, aangezien magistraten normaal gezien al de nodige 

ervaring hebben alvorens ze als raadsheer op het hof worden benoemd. In het vorige deel van deze 

masterproef, onder hoofdstuk II, afdeling IV, ben ik al ingegaan op het anciënniteitsvereiste dat 

noodzakelijkerwijze moest worden verlaagd omwille van een gebrek aan collegiale kamers om 

rechters in op te leiden. Het heeft natuurlijk geen zin een anciënniteitsvereiste te behouden dat 

onmogelijk kan worden nageleefd.  

204. Voor vele van de magistraten met wie ik sprak, bleek de ervaring die ze eerder in hun carrière 

hadden opgedaan in een collegiale kamer van onschatbare waarde. Zo bevestigt een rechter van de 

rechtbank van eerste aanleg Leuven dat die opleiding hem specifieke vaardigheden en het 

zelfvertrouwen heeft bijgebracht om goed recht te spreken, waarvan hij zich afvraagt of die ook 

zonder hulp van ervaren collega’s kunnen worden ontwikkeld. Hij merkt ook nog op dat het niet 

volstaat een rechter in een correctionele kamer van drie op te leiden opdat hij de vereiste vaardigheden 

zou hebben om als alleensprekend rechter in burgerlijke zaken te beslissen. De besluitvorming in 

burgerlijke en strafzaken verloopt per slot van rekening op een verschillende manier.
358

 

205. Magistraat Jan Boon sluit zich aan bij dat standpunt: “Het zetelen met meer ervaren collega’s, 

die ook de pleidooien hoorden en die de projecten grondig nalezen, vormt een uitstekende leerschool 

die absoluut niet wordt geëvenaard door stages of periodieke vormingen binnen het Instituut voor 

Gerechtelijke Opleiding.” Schrijft hij.
359

 Het feit dat de opleiding van magistraten sinds de oprichting 

van de HRJ en het IGO verbeterd is, doet niets af aan de nood om ervaring op te doen, benadrukt ook 

de Hoge Raad.
360

  

206. Hoewel er over veel van de argumenten in het debat omtrent de unusrechter erg veel discussie 

is, leek quasi-iedereen het over dit nadeel eens. Als er amper nog collegiaal gezeteld wordt, moet er 

een andere manier voorzien worden om beginnende rechters in de rechtbank van eerste aanleg op te 

leiden, bijvoorbeeld door een periode in te lassen gedurende dewelke de beginnende rechter verplicht 

moet meelopen met een meer ervaren collega (infra 109, nr. 261 e.v.). Rechtbanken en hoven hebben 

op vandaag echter niet de ruimte om een alternatief systeem van opleiding op poten te zetten. 
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E. Subjectiviteit 

207. “Elke zaak wordt slechts eenmaal berecht en wat een andere samenstelling of een andere unus 

zou hebben gedaan, zullen we nooit weten. Dat de uitkomst van een geding onzeker is en in niet 

onbelangrijke mate afhangt van de persoon van de rechter(s), staat voor mij wel vast.” Schrijft Ingelse. 

Dat de persoon van de rechter een rol speelt, is volgens hem inherent aan diens taak, want “alleen door 

inschakeling van de persoon kan het objectieve recht zijn weg vinden naar het concrete geval” besluit 

hij.
 361

 Ook Van der Klaauw stelt dat beslissingen altijd in meer of mindere mate bepaald worden door 

de persoonlijke ervaringen en overtuigingen van de rechter, waardoor een beperkte mate van 

rechtsonzekerheid niet te vermijden is. Om die onzekerheid te beperken, pleit hij voor onderling 

overleg, intervisie en een divers samengestelde zittingscombinatie.
362

 Die waarborgen zijn op vandaag 

echter niet voorhanden wanneer een magistraat alleen rechtspreekt. 

Met dit standpunt stappen beide heren terecht af van het beeld van de rechter als ‘la bouche qui 

prononce les paroles de la loi’ van Montesquieu.
363

 De persoonlijke touch van de rechter heeft wel 

degelijk een invloed, a fortiori wanneer het gaat om een alleenzetelend rechter, wiens mening per slot 

van rekening niet verzacht wordt door die van collega’s binnen eenzelfde kamer.
364

  

208. Dat collegiale behandeling subjectiviteit neutraliseert, valt vaak te lezen als voordeel van 

meervoudige rechtspraak.
365

 Twee rechters die participeerden in het onderzoek van de Radboud 

universiteit beamen dat behandeling door een collegiale kamer ervoor zorgt dat een zaak minder 

afhankelijk is van de persoon van de rechter
366

 en dus de kans op subjectiviteit reduceert. 

“Vanzelfsprekend moet men er van uitgaan dat een rechter steeds objectief moet zijn. We moeten 

echter ook niet blind zijn. Rechters zijn ook maar mensen, met hun voorkeuren en kleine kanten.” Stelt 

Luyten. Ook hij gelooft dat het collegiaal beraad een tegengewicht vormt voor die potentiële 

subjectiviteit.
367

  

209. “Il est frappant de  constater,  certainement  au  pénal  mais  également  au  civil,  combien  les  

points  de  vue  de  départ  des  trois  magistrats  sont  souvent  divergents,  tant  sur  les  faits  qu’en  

droit,  et  comment  une  discussion sereine permet presque toujours de réduire les écarts.” Schrijven 

Mougenot en Marchandise. Aangezien de meningen van rechters vaak zodanig uiteenlopen, zien ook 
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zij collegialiteit als een bescherming voor de rechtzoekende tegen subjectiviteit.
368

 Het zou meteen ook 

de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van rechters ten goede komen. 

210. Er wordt ook al wel eens aangehaald dat een rechter die alleen zitting houdt vatbaarder is voor 

beïnvloeding.
369

 De heer Cheron wees er al op tijdens de parlementaire voorbereiding van Potpourri I: 

“Advocaten verkiezen een alleenzetelend rechter omdat zij die makkelijker kunnen beïnvloeden.” Of 

hij effectief voor de meerderheid van de advocaten sprak, is echter niet duidelijk. Hij impliceert verder 

ook dat uit de veralgemening van de alleenzetelende rechter blijkt dat de advocaten als belangengroep 

een grote invloed hebben gehad op de wijzigingen in het kader van de eerste Potpourriwet.
370

 Ook 

Boon meent dat het quasi-algemeen geweten is onder advocaten dat je meer kans maakt bij een 

alleenzetelend rechter wanneer de zaak wat moeilijker ligt.
371

 Een meervoudige kamer zou immers 

minder vatbaar zijn voor druk.  

211. Het is mijns inziens van belang een onderscheid te maken tussen zaken die een subjectieve, 

sterk feitelijke beoordeling vergen en andere zaken. Die subjectieve beoordeling zal vaker nodig zijn 

in strafzaken dan in burgerlijke zaken, maar er zijn volgens Willocx ook burgerlijke zaken die eerder 

een menselijke dan een technische beoordeling vergen. Hij geeft als voorbeeld een zaak omtrent 

medische aansprakelijkheid.
372

 Voor de categorie van zaken die een dergelijke beoordeling behoeven, 

zal collegialiteit wel een belangrijke waarborg vormen.   

F. Meer hoger beroep 

212. In 1994 schreef Waûters over de wetten van 1985: “De toegepaste tactiek bleek aanleiding te 

geven tot meer hogere beroepen, wat de bestrijding van de achterstand geenszins vooruithielp. Daarom 

werd de unus judex teruggeschroefd in 1992.”
373

 De tactiek waarover hij het destijds had, was die van 

het veralgemeend alleen zetelen.  

In het geval hij tot meer hogere beroepen leidt, dient de maatregel natuurlijk niet langer het doel van 

verhoogde efficiëntie, omdat hij net een negatief effect heeft op de doorlooptijd.
374

 Hoewel er weinig 

discussie is over de verhoging van de efficiëntie door de unusrechter op korte termijn, blijkt er dus wel 

twijfel over de doeltreffendheid op lange termijn. De tijdwinst die op korte termijn geboekt werd, zou 
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immers verloren kunnen gaan indien unusrechtspraak leidt tot een stijging van het aantal hogere 

beroepen.  

Ook de Hoge Raad voor de Justitie uit hierover zijn bezorgdheid in zijn ambtshalve advies naar 

aanleiding van Potpourri I. “De eerste aanleg dient  het zwaartepunt  van de procedure te worden en 

mag geen ‘generale repetitie’ zijn voor het hoger beroep.” Stelt de Hoge Raad, die van mening is dat 

de veralgemening van de alleenzetelende rechter die doelstelling net tegenwerkt en het voordeel van 

eerste aanleg dreigt teniet te doen (infra 98, nr. 229 e.v.).
375

  

213. Die verhoging van het aantal hogere beroepen zou voortvloeien uit het feit dat beslissingen 

van een alleenzetelend rechter van mindere kwaliteit zijn dan die van een collegiale kamer, maar ook 

uit het feit dat de rechtzoekende een beslissing van drie rechters makkelijker zou aanvaarden dan een 

uitspraak van een alleensprekend rechter.
376

  

214. Voor het risico op stijging van het aantal hogere beroepen werd meermaals gewaarschuwd in 

de aanloop naar Potpourri I.
377

 Het gaat, overigens net als bij het kwaliteits-en efficiëntie-argument, 

om een stelling die nooit helemaal hard kan gemaakt worden op basis van cijfers. Het is immers nooit 

helemaal duidelijk wat het doorslaggevend motief is voor partijen om in beroep te gaan. Aangezien er 

nog heel wat andere wetswijzigingen werden doorgevoerd onder impuls van minister van justitie 

Geens, kan niet met zekerheid worden besloten dat een eventuele stijging van het aantal hogere 

beroepen een gevolg is van de veralgemening van de alleenzetelende rechter of van een andere 

hervorming die recent heeft plaatsgevonden. Het feit dat de wetgever in 1992 het alleen zetelen 

terugschroefde ten gevolge van een stijging van het aantal hogere beroepen na de wetten van 1985, 

vormt een belangrijke indicatie. Toch kan hier niet meteen uit worden afgeleid dat de geschiedenis 

zich per se zal herhalen. De vorming en opleiding van magistraten is sindsdien per slot van rekening 

geëvolueerd. Of de samenstelling van de kamer in eerste aanleg hier een rol in speelt is dus evenmin 

duidelijk.  

215. Wel kan worden aangenomen dat er van een beslissing van een driemanschap een groter gezag 

uitgaat.
378

 Dit zou dus effectief wel kunnen meespelen in de afweging om in beroep te gaan tegen een 

uitspraak of niet. Het lijkt me bijgevolg aangewezen zich te hoeden voor dit risico en binnen enkele 

jaren, wanneer de inwerkingtreding van Potpourri I al wat verder achter ons ligt, na te gaan of er een 

evolutie kan worden vastgesteld in het aantal hogere beroepen na 2016.  
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G. Werkdruk 

216. Dat er een schaarste van middelen en mensen heerst bij justitie en dat die de werkdruk voor 

magistraten opdrijft, behoeft geen verdere toelichting. De vraag is welke rol het alleen-of collegiaal 

zetelen hierin speelt.  

217. 40 van de 64 respondenten bij het onderzoek van de Radboud Universiteit zijn van mening dat 

collegiale rechtspraak de werkdruk (sterk) verhoogt. Geen enkele respondent besloot tot een lagere 

werkdruk als gevolg van meervoudige behandeling. Enkelvoudige rechtspraak werd door de 

meerderheid van de respondenten (42 van 61) als neutraal ervaren op het vlak van werkdruk. 14 

respondenten beoordeelden alleen rechtspreken zelfs als werkdrukverlagend.
379

  

Dit is opmerkelijk, aangezien onze Belgische Hoge Raad voor de Justitie naar aanleiding van zijn 

bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuwe wettelijke regels bij de hoven van beroep, net 

waarschuwt voor de snellere ‘uitputting’ van de raadsheren op lange termijn ten gevolge van de 

veralgemening van het principe van de alleenzetelende raadsheer. De Belgische eerste voorzitters 

lijken, in tegenstelling tot de respondenten van het Nederlandse onderzoek, te impliceren dat meer 

alleen zetelen de werkdruk zou verhogen. De Hoge Raad nuanceert wel dat de werklast niet gemeten 

kan worden en varieert afhankelijk van de manier waarop collegialiteit begrepen en toegepast wordt.
380

  

Waarom er zo’n verschillende conclusie wordt bereikt op basis van de ervaringen van Nederlandse 

rechters tegenover die van de Belgische eerste voorzitters, is niet helemaal duidelijk. Als verklaring 

voor de resultaten van het Nederlandse onderzoek wordt gegeven dat magistraten direct getuige zijn 

van elkaars functioneren en ze daarom een hogere druk zouden ervaren dan bij enkelvoudige 

afhandeling van een zaak. Bovendien draagt de complexiteit en omvang van de zaken die worden 

toegewezen aan een collegiale kamer vermoedelijk bij aan het besluiten tot een hogere werkdruk.
381

  

De eerste voorzitters van de Belgische hoven van beroep bekijken de werkdruk eerder vanuit de optiek 

van de grote verantwoordelijkheid die de magistraat alleen moet dragen als hij in een enkelvoudige 

kamer zetelt.
382

 Zoals een handelsrechter in het kader van het Nederlandse onderzoek benadrukt, kan 

het ook gaan om een gevoel van subjectieve werkdruk dat het gevolg is van de eenzaamheid die de 
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alleenzetelende rechter ervaart.
383

 In dat verband kan het idee van een verhoogde werkdruk ook 

ingegeven zijn doordat de zware verantwoordelijkheid en de mogelijke isolatie verbonden met het 

alleen zetelen op lange termijn als belastend worden ervaren door de rechter, zonder dat hij per se 

meer werk moet verzetten dan in een collegiale kamer.  

218. Natuurlijk is het ook zo dat, in de hypothese dat de voorbereiding in een collegiale kamer door 

één magistraat gebeurt, de dossiers die aan de kamer worden toegewezen, kunnen verdeeld worden 

onder drie rechters, iets wat voor een alleenzetelend rechter logischerwijze geen optie is. Hetzelfde 

geldt voor het schrijven van het vonnis of arrest. Er kan met andere woorden een werkverdeling 

plaatsvinden in een meervoudige kamer, terwijl de alleenzetelende magistraat al het werk op zich moet 

nemen. Het is ook mogelijk om in ingewikkelde zaken een collegiale kamer samen te stellen uit drie 

rechters die in verschillende materies gespecialiseerd zijn
384

, waardoor rechters kunnen vertrouwen op 

elkaars expertise en zich in mindere mate zelf moeten gaan verdiepen in een materie die hen minder 

bekend is. 

219. Of alleen zetelen objectief gezien de werkdruk verhoogt, kan dus niet met zekerheid gezegd 

worden. Uiteindelijk is toch vooral de mate waarin magistraten deze druk aanvoelen van belang. Dit 

hangt natuurlijk sterk samen met het argument van de eenzaamheid (supra 89, nr. 198 e.v.) en de 

arbeidsvreugde van magistraten (infra 97, nr. 225 e.v.). Ik veronderstel dat het laten behandelen van 

complexe dossiers door alleenzetelende rechters, door een tekort aan middelen en personeel, zeker zijn 

invloed heeft op de gepercipieerde werkdruk van magistraten. 

H. Eenheid 

220. Het argument dat collegialiteit de eenheid van de rechtspraak verhoogt, duikt op in zowat elke 

discussie die over de unus iudex wordt gevoerd. Voorstanders van het collegiale model herhalen tot 

vervelens toe dat het inzetten van meer alleenzetelende rechters tot meer divergentie in de rechtspraak 

zal leiden. Of om het met andere woorden te zeggen: hoe meer magistraten apart oordelen, hoe meer 

kans op tegenstrijdige uitspraken, hoe minder rechtszekerheid. 

221. Het zal u niet verbazen dat Luyten zich onder die voorstanders bevindt. Hij wijst op het feit 

dat het niet haalbaar is voor rechters om zich bewust te zijn van waar de andere zestig collega’s van 

dezelfde rechtbank mee bezig zijn, waardoor het mogelijk is dat binnen eenzelfde rechtbank 

tegenstrijdige oordelen worden geveld.
385

  

222. Onder de magistraten die ik interviewde, waren de meningen hierover verdeeld. Volgens 

Potargent wordt dit probleem op de afdeling Antwerpen van de rechtbank van eerste aanleg van 
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Antwerpen opgevangen door voldoende intern overleg tussen rechters met dezelfde materie.
386

 Thiriar 

vindt dat er op het hof van beroep van Antwerpen onvoldoende overleg is. Hij haalt het matigen van 

interesten aan als voorbeeld van een beslissing waarover volgens hem afspraken moeten gemaakt 

worden. “Als je advocaat bent en je cliënt komt naar je toe en vraagt ‘als dat niet lukt, hoeveel gaat mij 

dat kosten?’, dan moet je als advocaat eigenlijk zeggen ‘ik weet het niet’ want naargelang welke 

magistraat daarover gaat oordelen, gaat hij een andere beslissing krijgen en dat is onaanvaardbaar.” 

Stelt hij. De eenheid die in het gedrang zou komen door meer alleen zitting te houden, is er volgens 

Thiriar in een systeem met collegiale kamers ook niet.
387

 

223. Dat de eenheid van de rechtspraak het nastreven waard is, blijkt uit het feit dat in vele 

rechtscolleges zaken aan een collegiale kamer worden toegewezen door de korpschef van zodra blijkt 

dat de eenheid van de rechtspraak anders in het gedrang zou kunnen komen (supra 49, nr. 101). 

I. Anonimiteit 

224. Collegiale behandeling biedt logischerwijze meer anonimiteit dan alleen zetelen. Wanneer een 

rechter slecht functioneert, kan dit, zoals hierboven al vermeld, een nadeel vormen omdat collegialiteit 

dit verbergt. De slecht functionerende rechter kan zich daarentegen niet verstoppen achter anderen als 

hij alleen zitting houdt en kan dus zonder moeite ontmaskerd worden.  

Anderzijds heeft die anonimiteit ook zijn voordelen wanneer het een zaak betreft die zeer gevoelig ligt 

of veel aandacht krijgt in de media. De gedeelde verantwoordelijkheid, maar ook de anonimiteit 

verbonden met collegialiteit biedt dan een veilige haven voor de individuele magistraat.
388

  

J. Arbeidsvreugde 

225. Nauw verbonden met de werkdruk en de eenzaamheid die magistraten ervaren naar gelang ze 

in een meervoudige dan wel enkelvoudige setting werken, is de vraag of ze het aangenamer vinden om 

alleen of samen recht te spreken. Dit is natuurlijk zeer persoonlijk, maar kan het een belangrijke factor 

vormen bij de evaluatie van het welzijn van magistraten. Het welbevinden van magistraten is dan weer 

van belang zodat ze niet zouden uitvallen door onder andere burn-out, maar ook zodat ze optimaal 

kunnen functioneren.  

226. Het onderzoek van de Radboud universiteit Nijmegem toont aan dat quasi-alle participerende 

rechters het contact en de omgang met collega’s waarderen als positief of zeer positief. Het gebrek aan 
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dergelijke contacten wordt als negatief aangevoeld. Die tendens is sterker aanwezig bij de 

gerechtshoven (6 op 11) dan bij de rechtbanken (4 op 50).
389

 

227. Ook in ons land, meer bepaald op het hof van beroep van Gent, vestigen raadsheren De Clercq 

en Mosselmans de aandacht op het feit dat het heel wat aangenamer is om in een collegiale kamer te 

zetelen. Volgens De Clercq zou de omgang met collega’s in een meervoudige kamer het risico op 

burn-out verminderen. Zelfs Thiriar, die groot voorstander is van het alleen zetelen, geeft toe het 

aangenaam te vinden om te kunnen samenwerken met collega’s, teneinde te kunnen ventileren en 

kennis en inzichten te kunnen uitwisselen. Anderzijds gelooft hij dat dit ook mogelijk moet zijn als je 

elk apart aan een dossier werkt en voldoende met collega’s communiceert.
390

 Merk op dat dit gezien 

de cassatierechtspraak omtrent het beroepsgeheim op vandaag strikt genomen niet mogelijk is, maar in 

de praktijk wel gebeurt. 

K. Conclusie 

228. Merk op dat, hoewel beide modellen hun voor-en nadelen kennen, de lijst met argumenten in 

het voordeel van collegiale en in het nadeel van enkelvoudige rechtspraak toch heel wat langer is. 

Hieruit afleiden dat volledig moet ingezet worden op collegialiteit, kan de wetgever zich toch niet 

permitteren. Ik benadrukte immers al dat het argument van efficiëntie een speciale positie inneemt. 

Meer aandacht schenken aan de kwaliteit van de rechtspraak, zoals in Nederland al gebeurt, verdient 

niettemin aanbeveling. 

Afdeling IV: Eerste aanleg vs. hoger beroep 

229. Bij de beoordeling of  het wenselijk is een zaak door een enkelvoudige of meervoudige kamer 

te laten behandelen, kan het relevant zijn of het gaat om een zaak in eerste aanleg of in hoger beroep. 

Uit de gesprekken met magistraten kon ik afleiden dat het antwoord op de vraag vaak afhankelijk is 

van de aanleg waarin de zaak zich situeert. Ook in het verleden golden er vaak verschillende regels 

voor beide niveaus. De vraag rijst of het nuttig is een onderscheid te maken tussen de samenstelling 

van de kamers in eerste aanleg en in hoger beroep. 

§1 Onderscheid? 

230. Sinds Potpourri I geldt voor burgerlijke zaken dezelfde basisregel wat betreft de samenstelling 

van de kamers voor de rechtbanken van eerste aanleg en voor de hoven van beroep, namelijk die van 

de alleenzetelende magistraat. Ook de mogelijkheid om van die basisregel af te wijken is voor beide 

niveaus dezelfde. Dit was in het verleden niet het geval. Voor het niveau van beroep werden 
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enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 137. 
390 Bijlage 4, 2. 



99 

 

traditioneel hogere eisen gesteld dan voor het niveau van eerste aanleg en dus werd er meer collegiaal 

gezeteld. De stelregel op dat niveau was doorgaans collegialiteit, zoals voor Potpourri I het geval was.  

Dat is niet onlogisch, aangezien in principe de eerder belangrijke, zwaarwichtige zaken tot op het 

niveau van beroep geraken. Het feit dat partijen in beroep gaan, geeft ook het signaal dat ze veel 

belang hechten aan de zaak. Door ze aan een meervoudige kamer toe te wijzen, krijgt de 

rechtzoekende het gevoel dat zijn zaak effectief serieus genomen wordt. Zaken die voor de 

vrederechter komen buiten beschouwing gelaten, is het vandaag in burgerlijke zaken in principe zo dat 

eerst een alleenzetelend rechter van de rechtbank van eerste aanleg zich over de zaak buigt en als er 

nadien een beroepsprocedure wordt opgestart, de zaak aan een alleenzetelend raadsheer wordt 

toegewezen.  

231. Dit brengt de Hoge Raad voor de Justitie ertoe volgende bedenking te formuleren: “Er dient te 

worden vermeden dat een “hoger” beroep niet meer wordt beschouwd als de mogelijkheid om zijn 

grieven tegen een eerste beslissing voor te leggen aan een “hoger” rechtscollege, maar enkel als het 

nogmaals laten behandelen van de zaak door een “andere” rechter.” Dit is inderdaad de indruk die de 

rechtzoekende zou kunnen krijgen indien er op het niveau van beroep vrijwel altijd alleen zitting 

wordt gehouden, alsof het standpunt van de ene magistraat wordt vervangen door dat van de andere en 

daar wringt nu net het schoentje: “Het winnen van de zaak hangt dan af van wie als laatste magistraat 

over de zaak heeft geoordeeld.” meent de HRJ: “Same player shoots again”
391

  

Het zal voor een partij die in eerste aanleg in het gelijk is gesteld moeilijk te aanvaarden, of minstens 

moeilijk te begrijpen zijn wanneer de beslissing in beroep in zijn nadeel wordt hervormd door één 

raadsheer.
392

 Ook de Adviesraad van de magistratuur waarschuwt hiervoor en benadrukt dat het hoger 

beroep bedoeld is als mogelijkheid voor de rechtzoekende om te vragen of er opnieuw uitspraak kan 

worden gedaan over de zaak, aangezien hij gelooft dat dit in eerste aanleg niet correct gebeurd is en 

niet zodat een andere magistraat, die er eventueel een andere mening op nahoudt, zich nog eens over 

de zaak kan buigen.
393

 Boon is eveneens van mening dat de appelrechter altijd alleen laten zetelen de 

zin van het rechtsmiddel uitholt en de meerwaarde van het hoger beroep tenietdoet. Hij vreest dat de 

rechtzoekende er geen begrip voor zal kunnen opbrengen.
394

  

232. Als ik aan magistraten de vraag stelde of ze vinden dat er op het niveau van beroep meer 

collegiaal moet gezeteld worden dan op het niveau van eerste aanleg, antwoordden ze daar over het 
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algemeen bevestigend op, vaak wel met die nuance dat ook niet alle zaken die tot in beroep komen 

collegiale behandeling vereisen.  

Dat onderscheid is voor burgerlijke zaken op dit moment onterecht niet weerspiegeld in de wet. Het 

feit dat een zaak in beroep van nature sneller aan de criteria voor verwijzing naar een collegiale kamer 

voldoet, neemt niet weg dat de wetgever door exact dezelfde basisregel en afwijkingsmogelijkheid 

voor te schrijven in burgerlijke zaken in beroep als in eerste aanleg, het signaal geeft dat hij geen 

hogere eisen stelt voor zaken in beroep. 

§2 Voorstel Hoge Raad voor de Justitie 

233. De Hoge Raad leverde niet alleen kritiek, maar stelde ook een alternatief voor dat er volgens 

hem beter in zou slagen de gerechtelijke achterstand te reduceren, zonder afbreuk te doen aan het 

principe van collegialiteit. De gerechtelijke achterstand is het grootst bij de hoven van beroep. De 

input bij de hoven van beroep verminderen, zou daarom een prioriteit moeten zijn om die gerechtelijke 

achterstand in te dijken.
395

 

234. Van Orshoven vergelijkt de situatie van rechters op de rechtbank van eerste aanleg met die van 

studenten in eerste zittijd: ze kunnen altijd nog terugvallen op de tweede zittijd. Dat de kwaliteit van 

beslissingen in eerste aanleg laag ligt, heeft volgens hem evengoed te maken met het feit dat actoren 

van justitie zich bewust zijn van het vangnet dat het hoger beroep vormt.
396

 

235. De door de HRJ voorgestelde strategie bestaat uit drie luiken. Een eerste luik strekt er toe de 

kwaliteit van beslissingen in eerste aanleg te verhogen. Om de kwaliteit te verhogen pleit de HRJ 

daarom voor meer interactie door opnieuw meer collegiaal te zetelen op het niveau van eerste aanleg. 

Daarnaast wil hij ook interactie tussen rechter en partijen stimuleren. Die maatregelen zullen volgens 

de Hoge Raad leiden tot een vermindering van het aantal beroepsprocedures en bijgevolg de 

gerechtelijke achterstand verminderen. 

In het tweede luik van het voorstel pleit de Hoge Raad voor het herbekijken van het doel en van de 

draagwijdte van het rechtsmiddel hoger beroep. Op voorwaarde dat de kwaliteit van de rechtspraak in 

eerste aanleg stijgt, waarbij meer collegiaal zetelen essentieel is, stelt de HRJ voor om het doel van het 

hoger beroep te vernauwen tot het corrigeren van de eventuele procedurele, juridische of materiële 

fouten gemaakt door de eerste rechter. Bijgevolg zou een beroepsprocedure niet langer mogelijk zijn 

bij ontbreken van een dergelijke fout van de rechter in eerste aanleg. Dit zou ertoe leiden dat de taak 

van de raadsheer wordt beperkt. Bovendien zou het kunnen instellen van hoger beroep afhangen van 
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een voorafgaand fiat dat moet worden gegeven (‘leave to appeal’), waardoor zaken waarin geen 

redelijke twijfel bestaat over of de eerste rechter een vergissing heeft begaan, eruit worden gefilterd. 

Het feit dat er door de rechters in eerste aanleg niet unaniem is beslist, zou bijvoorbeeld al een 

aanwijzing kunnen vormen, schrijft de HRJ. Hij benadrukt wel nog dat dit niet tot een soort ‘proces-

binnen-het-proces’ mag leiden. De kwaliteit van de beslissing wordt op die manier gecontroleerd, wat 

de eerste rechter er ook toe zal aanzetten zorgvuldiger te werk te gaan.  

Het derde en laatste luik voorziet een subsidiaire oplossing voor het geval een dergelijke ‘leave to 

appeal’ er toch niet doorkomt. De HRJ benadrukt dat de oplossing in het tweede luik nog steeds haar 

voorkeur wegdraagt. In het geval die optie toch niet overwogen zou worden, pleit de HRJ in 

ondergeschikte orde voor een verhoging van de drempel die geldt om in beroep te mogen gaan. Een 

vordering moet minstens van een bepaald bedrag zijn om hoger beroep te kunnen instellen.
397

 Die 

ondergrens werd in 2014 al verhoogd
398

, maar niet voldoende volgens de Hoge Raad. Deze oplossing 

is minder geschikt dan de vorige omdat het geen invloed heeft op zaken die niet in geld waardeerbaar 

zijn en leidt tot economische discriminatie.
399

 

236. Thiriar beaamt dat niet elke procedure die op vandaag bij de hoven van beroep wordt gevoerd 

zinvol is. Hij geeft het voorbeeld van leningen en borgstellingen. Dit is een materie waarin de 

krijtlijnen al sinds lange tijd zijn uitgetekend en keer op keer worden bevestigd. “In se is dat dus zelfs 

een overbodig hoger beroep. Eigenlijk zou er een signaal moeten zijn in mijn computersysteem dat 

zegt ‘sorry, maar u hebt ongelijk. Het is al 100 keer gezegd dat het zo is, het heeft dus geen zin om 

hierin verder te gaan’. Soms zitten wij hier een uur met drie te luisteren naar gebakken lucht, terwijl 

we weten dat ze het nog 100 keer kunnen proberen, maar dat het toch niet zal lukken.” Legt hij uit.
400

 

§3 Conclusie 

237. Ten eerste kan ik stellen dat collegiale behandeling vaker verdedigbaar is op het niveau van 

beroep. Een onderscheid maken tussen de niveaus van eerste aanleg en hoger beroep, is volgens mij 

dan ook gerechtvaardigd. Indien er in hoger beroep systematisch alleen wordt gezeteld, komt dit neer 

op een vervanging van de beslissing van de ene unusrechter door die van een andere. De facto kan het 

resultaat dan afhankelijk zijn van de visie van de magistraat die als laatste oordeelt over de zaak, wat 

niet de bedoeling kan zijn. Collegiale behandeling in hoger beroep kan dit probleem opvangen. 

238. Verder stelt de Hoge Raad voor de Justitie een andere aanpak voor om de gerechtelijke 

achterstand te reduceren, waarbij zij pleit voor een groter onderscheid tussen behandeling van zaken in 
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eerste aanleg en hoger beroep. Aangezien er bij haar ‘leave to appeal’-strategie effectief een selectie 

gebeurt in de zaken waartegen hoger beroep wordt ingesteld, staat het inderdaad vast dat deze aanpak 

de input van de hoven van beroep zal verminderen en dus de gerechtelijke achterstand zal reduceren, 

terwijl diezelfde gevolgtrekking niet met zekerheid kan worden gemaakt voor de strategie van de 

wetgever, waarvan de veralgemening van de alleenzetelende magistraat deel uitmaakt. Anderzijds 

wees de Hoge Raad zelf al op het gevaar dat het tot een soort ‘proces-binnen-het-proces’ zal leiden. 

Nagaan of er redelijke twijfel bestaat over eventuele fouten van de eerste rechter, vergt immers ook al 

een zekere beoordeling. Hoe dit concreet in zijn werk zou gaan, is niet helemaal duidelijk.  

Een ander probleem is dat deze tactiek alleen kan werken wanneer de kwaliteit van de rechtspraak in 

eerste aanleg voldoende hoog ligt. Of meer collegiaal zetelen in eerste aanleg voldoende zal zijn om 

die doelstelling te verwezenlijken, betwijfel ik. De veralgemening van de alleenzetelende rechter in 

eerste aanleg lijkt me vrij onomkeerbaar, daarom zie ik de alternatieven die ik verder nog zal 

bespreken als een realistischere optie op dat niveau.  

Anderzijds ga ik wel akkoord met de Hoge Raad wanneer hij stelt dat een beperking van het hoger 

beroep op termijn meer zal opleveren dan het steeds minder collegiaal gaan zetelen. Een verhoging 

van de financiële drempel lijkt me in dat verband moeilijk verdedigbaar, omwille van de economische 

discriminatie waarop de Hoge Raad zelf al wees. Ik ben van mening dat we uiteindelijk wel naar een 

beperking van het hoger beroep zullen moeten evolueren, aangezien het verleden heeft uitgewezen dat 

de tactiek van het veralgemeend alleen zetelen niet het miraculeuze effect heeft dat ervan wordt 

verwacht. Ik zie niet in waarom dat op vandaag plots anders zou zijn. 

Afdeling V: Conclusie 

239. De conclusie van dit hoofdstuk sluit aan bij die van Mougenot en Marchandise. Zij zijn het 

oneens met de vaststelling van Cadiet, die van mening is dat het debat over de unusrechter tegenover 

de collegiale kamer niet langer relevant is. Volgens hen kan de discussie omtrent het alleen, dan wel 

samen rechtspreken niet achterhaald zijn zo lang er geen bijkomende waarborgen worden geboden om 

het recht op een eerlijk proces bij behandeling door een unusrechter te garanderen. Aansluitend daarop 

oordelen zij dat dit in België nog niet het geval is.
401

 

240. Er zijn ongetwijfeld een aantal voordelen verbonden aan unusrechtspraak, waarvan de 

verhoging van de efficiëntie met stip op één staat. Hoewel dit tot op heden niet bewezen is, wordt in 

het algemeen wel aangenomen dat er een zekere efficiëntieverhoging plaatsvindt door meer alleen te 

gaan zetelen. Er bestaat minder eensgezindheid over hoe groot die efficiëntiewinst is en of hij al dan 

niet opweegt tegen de voordelen van collegiale rechtspraak. Toch kan gesteld worden dat justitie 
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zonder twijfel baat heeft bij een stijging van de productie van de hoven en rechtbanken en bij de 

verminderde doorlooptijd die de alleenzetelende rechter met zich meebrengt. Daarenboven is 

collegiale behandeling van een zaak ook zeker niet altijd nodig.  

241. Hoewel ik het belang van een efficiënte rechtspleging geenszins wil relativeren, blijven de 

voordelen verbonden aan collegiale rechtspraak toch overweldigend. Puur op basis van een afweging 

van de voor-en nadelen, lijkt de conclusie dus duidelijk. Alleen moet die ook wel genuanceerd 

worden: niet elke zaak is de mobilisatie van drie rechters waard. Om die reden wil ik benadrukken dat 

een onderscheid maken tussen zaken die behandeling door een meervoudige kamer vergen en zaken 

die geschikt zijn voor toewijzing aan een alleenzetelend rechter, onontbeerlijk is. Een belangrijke 

factor die meespeelt bij die keuze is uiteraard de complexiteit van de zaak, maar ook de vraag of de 

zaak gevoelig ligt of een feitelijke beoordeling vergt, moet zeker in overweging worden genomen.  

242. Gezien de budgettaire situatie en het personeelstekort waar justitie op vandaag mee kampt, is 

het niet realistisch om te verwachten dat collegialiteit opnieuw tot basisregel zal gebombardeerd 

worden. De zaak rond Julie Van Espen toont nogmaals aan dat een maatregel invoeren die de 

doorlooptijden nog dreigt te verlengen, geen optie is. Meervoudige kamers zullen dus een schaars 

goed blijven en moeten daarom verstandig worden ingezet. Daarbij is het relevant dat collegialiteit 

volgens mij meer op zijn plaats is op het niveau van beroep dan op het niveau van eerste aanleg. 

Daarnaast is het ook van belang om in een systeem waarin de alleenzetelende rechter centraal staat, 

anders te gaan werken om de opgesomde nadelen op te vangen en de ontbrekende waarborgen te 

compenseren. In het volgende deel van deze masterproef licht ik die bevinding verder toe.  

DEEL III: Alternatieven en aanbevelingen 

243. Na in het vorige gedeelte de voor-en nadelen van enkelvoudige en meervoudige rechtspraak te 

hebben besproken, wil ik graag nagaan of er manieren zijn om de nadelen van het alleen zetelen op te 

vangen en een aantal essentiële voordelen van collegiale rechtspraak te creëren in een systeem met 

overwegend alleenzetelende magistraten.  

Belangrijke ontbrekende factoren in een unuskamer zijn overleg, feedback en de opleiding van 

beginnende rechters. Voor beiden zijn echter andere oplossingen mogelijk. 

Hoofdstuk I: overleg en feedback 

244. Overleg betekent interactie en die interactie is essentieel voor een gewogen oordeel, daarnaast 

is het ook een kanaal voor feedback, bleek al uit het vorige deel. Een alleenzetelend rechter heeft in 

principe geen mogelijkheid tot het plegen van overleg, zeker met de strenge cassatierechtspraak 

omtrent het beroepsgeheim in het achterhoofd (supra 72, nr. 158 e.v.), hoewel dit overleg in het 
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belang van de rechtzoekende is. In de praktijk gebeurt het wel soms dat unusrechters elkaars projecten 

nalezen of elkaar om advies vragen.  

Afdeling I: Meelezen 

245. In Nederland zijn ze ons zoals vaak een stap voor. Daar bestaat immers het systeem van het 

‘meelezen’, ontstaan ter compensatie van het feit dat zaken minder collegiaal behandeld worden.  Het 

kan als volgt gedefinieerd worden: “Meelezen behelst het proces waarin een rechter een enkelvoudig 

te wijzen uitspraak in concept laat beoordelen door een collega-rechter of een ervaren juridisch 

ondersteuner die niet bij de zaak betrokken is, waarna de uitspraak pas definitief wordt.” In de strikte 

zin gaat het om meelezen door een collega-rechter die niet instaat voor behandeling van de zaak. 

Meelezen in de brede zin omvat zowel meelezen door een collega-rechter, als door een juridisch 

ondersteuner.
402

 Reeds in 2006 vermeldde de Raad voor de rechtspraak het voor het eerst in haar 

jaarverslag.
403

 

246. Bovendien heeft de Nederlandse Raad voor de rechtspraak een norm opgelegd die bepaalt dat 

rechters minstens één maal per maand een uitspraak moeten laten meelezen van een zaak die ze alleen 

behandelen. Ten aanzien van ‘sectorstarters’ of beginnende rechters geldt zelfs de regel dat al hun 

uitspraken moeten worden meegelezen gedurende de eerste zes tot twaalf maanden.
404

   

Wanneer in het kader van het onderzoek van de Radboud universiteit in 2009 aan 67 rechters de vraag 

werd gesteld of meelezen in hun gerechtssector voorkwam, beantwoordden 47 van de 67 respondenten 

die vraag positief. De praktijk blijkt vooral ingeburgerd bij de rechtbanken, aangezien enkelvoudige 

rechtspraak daar de regel is. Van de 14 respondenten van de gerechtshoven beantwoordde maar één 

rechter diezelfde vraag positief.
405

   

247. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitspraak blijft bij de unusrechter. Quasi-altijd 

gaat het om ervaren rechters die de taak van het meelezen op zich nemen. In sommige gevallen wordt 

alleen de concept-uitspraak gelezen, maar het komt ook voor dat aanvullend daarop het hele dossier 

gelezen wordt. Als het meelezen alleen de uitspraak betreft, wordt de feitelijke en juridische 

consistentie en begrijpelijkheid daarvan geverifieerd. Er wordt volgens rechters in het algemeen vooral 

aandacht besteed aan de consistentie, helderheid, volledigheid en woordkeuze van de uitspraak. Indien 

het hele dossier gelezen wordt, beoordeelt de meelezer ook de keuzes die gemaakt zijn door de rechter. 
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Rechters, behoudens wanneer ze nog in opleiding zijn, bepalen doorgaans zelf welke uitspraken ze 

laten meelezen. Het gaat meestal om complexe zaken, alleszins geen standaardzaken.
406 

 

248. Natuurlijk is het mogelijk dat de mening van de rechter aan wie de zaak is toegewezen, botst 

met die van de meelezer en ze geen overeenstemming bereiken. Deze hypothese komt volgens de 

geïnterviewde rechters bij het onderzoek van de Radboud universiteit zelden voor, maar indien ze zich 

toch zou voordoen, mengt een derde rechter zich in de discussie, waardoor de zaak collegiaal wordt 

behandeld. Een andere mogelijkheid is dat het vonnis vermeldt dat de meelezer zich niet aansluit bij 

de uitspraak.
407

 

249. Ik vroeg me af hoe de Belgische magistraten tegenover meelezen zouden staan en stelde een 

aantal van hen de vraag. De magistraten aan wie ik de vraag stelde, reageerden positief, maar wezen er 

in één adem op dat ‘de oudere garde’ hier minder voor open staat. Toch stelden ze zelfs spontaan een 

aantal gelijkaardige initiatieven voor. Zo wees Potargent me op een gelijkaardig systeem dat in 

Nederland bestaat, waarbij twee rechters gezamenlijk zitting houden en elk de helft van de zitting voor 

hun rekening nemen. Eén van beide rechters zit in de zittingszaal, volgt de zitting mee en geeft 

commentaar. Naderhand lezen ze elkaars uitspraken na.
408

 Ook in het kader van het onderzoek van de 

Radboud universiteit wordt op het bestaan van deze werkwijze gewezen.
409

 Toch werd het 

enthousiasme al snel getemperd door realisme: “Dat zou een goed systeem zijn als we genoeg rechters 

hadden, maar ik wil ook geen achterstand opbouwen om het te realiseren.” Voegt de 

afdelingsvoorzitter eraan toe. Bovendien vreest hij dat de Belgische magistraten hier nog niet klaar 

voor zijn.
410

   

250. Het overgrote merendeel van de voordelen verbonden aan collegiale rechtspraak die ik 

hierboven heb opgesomd, kunnen minstens deels gecompenseerd worden door het invoeren van 

meelezen. Volgens de Raad voor de rechtspraak houdt het rechters scherp en draagt het bij aan een 

cultuur waarin het gewoon is onderling over kwaliteit te spreken.
411

 Het creëert interactie en feedback 

en kan de eenheid van de rechtspraak en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter 

verhogen. Daarbovenop kan het subjectiviteit, eenzaamheid, verstarring en gebrek aan opleiding 

(gedeeltelijk) opvangen of voorkomen. Dit alles zal een hogere kwaliteit van de enkelvoudige 

rechtspraak garanderen, zonder afbreuk te doen aan de informele sfeer op zitting en de 

verantwoordelijkheid die de unusrechter als enige draagt, waardoor hij zorgvuldiger zou beslissen.  

                                                   
406 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 85-88. 
407

 Ibid, 88-89. 
408 Bijlage 3, 10. 
409 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 85. 
410 Bijlage 3, 10. 
411 R. BAAS, L. DE GROOT-VAN LEEUWEN, en M. LAEMERS, Rechtspreken: samen of alleen – Over meervoudige en 

enkelvoudige rechtspraak, Research memoranda nr. 5/2010, Den Haag, Sdu, 2010, 81. 
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De meerwaarde moet wel genuanceerd worden in die zin dat de meelezer vaak niet het gehele dossier 

zal gelezen hebben en dus niet volledig geïnformeerd is. De unusrechtspraak zal slechts in beperkte 

mate aan efficiëntie moeten inboeten, aangezien het tijdverlies dat zal optreden door het meelezen en 

eventueel aanbrengen van verbeteringen beperkt zal zijn. De tijd die zal moeten worden geïnvesteerd 

en het aantal rechters die zullen moeten worden ingezet in een systeem met grotendeels 

unusrechtspraak, aangevuld met meelezen, zal niet te vergelijken zijn met de kosten verbonden aan 

een systeem waarin grotendeels meervoudig recht wordt gesproken. 

251. Om die redenen verdient het aanbeveling het voorbeeld van onze noorderburen te volgen, 

zeker voor zwaardere zaken in de rechtbanken van eerste aanleg. Rechters zouden zelf de 

mogelijkheid moeten hebben om hiertoe het initiatief te nemen. Ook een norm die bepaalt hoe vaak 

rechters een vonnis moeten laten meelezen, zoals in Nederland, zou nuttig zijn. Het enige wat de 

invoering van een dergelijk systeem tegenhoudt, is voorlopig het gebrek aan middelen en personeel bij 

justitie, de strikte interpretatie van het beroepsgeheim en de neiging bij (vooral oudere) magistraten 

om alles bij het oude te laten. Niettemin gebeurt het soms ook in ons land al dat magistraten op eigen 

initiatief hun project van vonnis laten meelezen door een collega, hieruit blijkt de nood aan feedback 

die door sommigen wordt aangevoeld wanneer ze alleen over een zaak moeten oordelen. 

Afdeling II: Meer georganiseerd overleg 

252. Georganiseerd (intern) overleg is de Belgische justitie, in tegenstelling tot de figuur van het 

meelezen, niet onbekend. Er worden daadwerkelijk bijeenkomsten georganiseerd, die het mogelijk 

maken dat bijvoorbeeld magistraten binnen eenzelfde sector of sectie het eens raken over de te volgen 

lijn. Dit is van groot belang, aangezien magistraten, zeker raadsheren, vaak geen werkplek hebben op 

de rechtbank of het hof en dus van thuis uit moeten werken. Het gevaar dreigt dat magistraten door 

een gebrek aan communicatie weinig voeling hebben met elkaars standpunten. Het is daarom 

essentieel dat die communicatie op andere manieren verloopt, bijvoorbeeld via e-groepen of op 

vergaderingen.  

253. Georganiseerd overleg komt vooral ter sprake wanneer het argument aangehaald wordt dat de 

veralgemening van de alleenzetelende rechter de eenheid van de rechtspraak in het gedrang brengt, 

omdat het de kans op tegenstrijdige uitspraken vergroot. Overleg is inderdaad essentieel om ervoor te 

zorgen dat uitspraken van een rechtbank of hof in dezelfde materie in dezelfde lijn liggen.  

Meer georganiseerd overleg, vooral binnen dezelfde sector, zou dit nadeel deels kunnen opvangen, 

bevestigt Thiriar.
412

 Verschillende magistraten wijzen me er immers op dat dergelijke divergerende 

rechtspraak binnen hetzelfde rechtscollege niet louter hypothetisch is, maar daadwerkelijk voorkomt.  

                                                   
412 Bijlage 4, 3. 
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254. Deze oplossing heeft natuurlijk ook zijn limieten. Zo biedt ze bijvoorbeeld weinig 

mogelijkheid tot gerichte persoonlijke feedback, zoals bij meelezen wel het geval is. Bovendien 

moeten alle magistraten binnen een sector zich op hetzelfde moment vrij kunnen maken, wat niet altijd 

even vanzelfsprekend blijkt. Het verhogen van het aantal gelegenheden van intern overleg, zou dus 

nuttig zijn, maar vormt op zich geen afdoende oplossing om de waarborgen van collegiale rechtspraak 

te compenseren. 

Afdeling III: Referentiemagistraten 

255. Thiriar heeft nog een interessant voorstel dat overleg binnen een rechtscollege kan stimuleren. 

Hij suggereert een systeem waarbij magistraten die in een bepaalde materie gespecialiseerd zijn, 

fungeren als aanspreekpunt binnen hun area of expertise. Dit voorstel past binnen het idee van de 

wetgever dat de verhoging van het aantal alleenzetelende rechters, toelaat dat magistraten zich meer 

specialiseren.
413

 Volgens de raadsheer is het van belang als magistraat toe te geven dat je je 

beperkingen hebt. Referentiemagistraten binnen het korps aanduiden bij wie collega’s terecht kunnen 

met vragen over het onderwerp waarin die collega gespecialiseerd is, kan de drempel verlagen om 

hulp in te roepen en overleg te plegen.  

“We zouden allemaal de reflex moeten hebben ‘in die zaak komt dat aspect aan bod, dat is de 

specialiteit van…, ik stuur het even naar hem en hij kijkt na of het in orde is’. Dat vraagt alleen wel 

een vorm van bescheidenheid die de jurist nog niet heeft.” Meent Thiriar.
414

 Willocx beaamt dat er nog 

geen cultuur van intervisie is onder magistraten. Hij benadrukt dat rechters vaak moeite hebben om toe 

te geven dat ze twijfelen, terwijl daar niets mis mee is.
415

 

256. Het voorstel verandert in de praktijk niets, aangezien magistraten ook nu al de mogelijkheid 

hebben om collega’s die meer van een bepaalde materie afweten hierover aan te spreken. Omdat dit 

nog meer zou mogen gebeuren, kan het expliciet aanduiden van referentiemagistraten er echter voor 

zorgen dat rechters sneller de neiging hebben om hulp in te roepen. Deze oplossing zal het gebrek aan 

overleg niet volledig kunnen goedmaken, maar zou wel een stap in de goede richting kunnen zijn. 

  

                                                   
413 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl.St. 

Kamer 2014-15, nr. 54-1219/001, 43. 
414 Bijlage 4, 5. 
415 Bijlage 3, 8 en 10. 
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Hoofdstuk II: opleiding  

257. Paul Martens, voormalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof, ziet een heel aantal drijfveren 

die de dag van vandaag des te meer zouden moeten aanzetten tot investeren in justitie. Eén van die 

redenen houdt verband met de grote druk die tegenwoordig op de schouders van beginnende rechters 

terechtkomt. “Une magistrature dont les juges, un an à peine après leur nomination, sont cencés être 

capables de savoir tout faire, tout de suite et tout seuls… devrait inciter à investir dans la justice, au 

lieu de la paupériser.” Schrijft hij.
416

 

258. Een andere ontbrekende factor in een systeem met overwegend alleenzetelende rechters is 

inderdaad, zoals ik al veelvuldig herhaald heb, het gebrek aan opleidingskamers voor beginnende 

rechters. Als ik het heb over opleiding, doel ik dus niet op het opbouwen van zuiver juridische kennis, 

maar op het opdoen van ervaring in de praktijk. Het spreekt voor zich dat het behouden van een 

anciënniteitsvereiste dat niet kan worden nageleefd, geen zin heeft. Drie, of zelfs één jaar ervaring 

opdoen in een collegiale kamer alvorens alleen te gaan zetelen, is niet langer een mogelijkheid wegens 

het gebrek aan meervoudige kamers.  

Betekent dit dat een beginnend magistraat in de rechtbank van eerste aanleg onmiddellijk moeten 

worden ingezet als alleensprekend rechter, zonder een periode waarin hij de specifieke vaardigheden 

verbonden aan het rechtspreken aangeleerd krijgt? Zoals de situatie op vandaag is, ziet het er wel naar 

uit. Andere manieren van opleiding vereisen immers meer middelen en mensen dan justitie ter 

beschikking heeft. Verschillende magistraten toonden zich bereid om zich op een andere manier te 

gaan organiseren om toch een vorm van opleiding te voorzien buiten een collegiaal systeem, maar zij 

benadrukten dat ze daar op dit moment niet de ruimte voor hebben. Toch geloof ik dat een alternatief 

systeem van opleiding, dat ook in de wet is gereflecteerd, onontbeerlijk is voor de kwaliteit van de 

rechtspraak.  

259. Op vandaag is er een soort van inloopperiode voor beginnende rechters voorzien van een jaar 

gedurende hetwelk zij collegiaal moeten zetelen, alvorens alleen zitting te mogen houden. Uit de 

praktijk blijkt dat zelfs dit vereiste op de rechtbanken van eerste aanleg niet meer kan worden 

nageleefd. Vooral in burgerlijke zaken vormt dit een probleem, omdat in principe alleen nog in 

strafzaken collegiale kamers voorhanden zijn. Het verdient daarom aanbeveling om die 

‘inloopperiode’ voor beginnende rechters op de rechtbank van eerste aanleg anders in te vullen.  

                                                   
416 P. MARTENS, “Requiem pour la collegialité?” in J. ENGLEBERT en X. TATON (eds.), Le procès civil efficace?, Limal, 

Anthémis, 2015, (151) 165. 
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Afdeling I: meelezen 

260. Een eerste optie bestaat uit het laten meelezen van alle projecten van vonnis door een meer 

ervaren collega-rechter gedurende de eerste zes maanden tot het eerste jaar dat de beginnende rechter 

werkzaam is op de rechtbank van eerste aanleg. Dit is het systeem zoals het bestaat voor beginnende 

rechters of ‘sectorstarters’ in Nederland (supra 104, nr. 246).  

De beginnende unusrechter krijgt op deze manier de feedback die hij nodig heeft om te leren uit zijn 

fouten. De rechter in opleiding houdt wel alleen zitting, dus is het van belang dat hij al voldoende 

ervaring heeft om die fase op succesvolle wijze te volbrengen. Alleen helemaal op het einde is er een 

extra controle ingebouwd die voorkomt dat een gebrekkig vonnis definitief wordt. 

Afdeling II: zitting bijwonen 

261. Mogelijkheid twee wordt onder mijn aandacht gebracht door een aantal van de geïnterviewde 

magistraten en lijkt op het eerste gezicht meer gangbaar in België dan de figuur van het meelezen. Ik 

doel op de praktijk die beginnende rechters ertoe verplicht gedurende de eerste zes maanden tot een 

jaar de zitting van een meer ervaren unusrechter mee te volgen.  

Het is ook mogelijk om na de eerste paar maanden de rollen om te draaien, waardoor de ervaren 

rechter de zitting van de rechter in opleiding bijwoont. Dit kan nuttig zijn, want de rechter in opleiding 

krijgt op die manier eerst een mogelijkheid tot observatie, die wordt gevolgd door een periode waarin 

hij zelf de kans heeft om zitting te houden, maar met feedback en ondersteuning van een meer ervaren 

collega. 

262. Op de rechtbank van eerste aanleg van Leuven gebeurt het blijkbaar al dat rechters aan het 

begin van hun carrière op de rechtbank meestal gedurende een korte periode de zitting van een meer 

ervaren rechter bijwonen, aangezien daar in burgerlijke zaken in principe nooit meer collegiaal wordt 

gezeteld.
417

 Bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen voerde de 

afdelingsvoorzitter ook zo’n inloopperiode in, maar zag zich na verloop van tijd genoodzaakt om die 

opnieuw af te schaffen, omdat de meer ervaren rechters geen tijd hadden om beginnende rechters op te 

leiden. Een gelijkaardige situatie deed zich voor op de afdeling Mechelen van die rechtbank, waar de 

voorzitter een project opstartte waarbij een ervaren rechter de zitting van een minder ervaren rechter 

moest bijwonen. Ook hij moest het project stopzetten, maar dan eerder omdat “rechters zich in alle 

mogelijke bochten wrongen om dit toch maar niet te moeten doen”, legt hij uit.
418

  

                                                   
417 Bijlage 5, 1 en 4. 
418 Bijlage 3, 8. 
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Afdeling III: combinatie 

263. Een combinatie van beide hierboven opgesomde mogelijkheden lijkt de meest geschikte 

oplossing. Zo stelt Thiriar een inloopperiode voor die bestaat uit een eerste periode van observatie, 

waarbij de beginnende rechter de zitting van een ervaren rechter bijwoont en die meer ervaren collega 

hem opleidt. Gedurende de maanden die daarop volgen, houdt de rechter in opleiding zelf zitting, maar 

leest diezelfde ervaren collega alle projecten van vonnis van de rechter in opleiding mee, alvorens ze 

definitief worden.
419

  

264. Een belangrijke kanttekening is dus dat, hoewel korpschefs vaak wel bereid zijn een dergelijk 

systeem in te voeren, ze hiervoor op dit moment niet de ruimte hebben. Ze benadrukken dat dit 

systeem alleen kan werken als ze de mogelijkheid hebben om ervaren magistraten deels vrij te stellen, 

zodat ze die tijd kunnen besteden aan het opleiden van beginnende rechters. “Het kost de collega’s 

vaak al veel moeite om een gerechtelijk stagiair op te leiden.” benadrukt Potargent. Hen deels 

vrijstellen, is een luxe die hij zich niet kan veroorloven.
420

 

265. Op vandaag moet een rechter, omwille van het personeelstekort op de rechtbanken, 

onmiddellijk renderen, dus wordt hij zo snel mogelijk ingezet als unusrechter. Het lijkt me echter 

verstandiger om “in het begin een beetje tijd te verliezen, om op lange termijn tijd te winnen”, zoals 

Thiriar het uitdrukt. “Voor iemand die vanaf het moment van zijn benoeming gemiddeld 30 jaar 

rechter zal zijn, kan je op die 30 jaar tijd geen zes maanden tijd verliezen om die persoon op te 

leiden?” Vraagt hij zich terecht af.
421

 Zeker omdat het gaat om een functie die heel wat 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 

Afdeling IV: Conclusie 

266. Samenvattend kan ik stellen dat het systeem opnieuw in balans moet worden gebracht. 

Wanneer de waarborgen verbonden aan collegiale rechtspraak wegvallen, moeten die op andere 

manieren gecompenseerd worden. Hoe minder er collegiaal wordt gezeteld, hoe meer de hierboven 

besproken voorstellen aan belang winnen. Zo kan de efficiëntie verbonden aan het unussysteem 

behouden blijven, zonder de voordelen van collegialiteit volledig op te geven.  

267. Concreet heeft een unussysteem baat bij onderlinge samenwerking tussen unusrechters die 

elkaar feedback geven, voldoende met elkaar interageren en kunnen toegeven dat ze twijfelen en 

elkaars hulp nodig hebben. Om die doelstelling te bereiken moet de magistratuur zelf bereid zijn om 

anders te gaan werken, maar moet justitie ook voldoende middelen en personeel hebben om de kans 

daartoe te krijgen.  

                                                   
419 Bijlage 4, 6. 
420 Bijlage 3, 8. 
421 Bijlage 4, 6. 
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Meer overleg en interactie tussen unusrechters kan deels bereikt worden door vaker met alle 

magistraten binnen dezelfde sector samen te komen om te overleggen en bepaalde afspraken te maken 

om de eenheid van de rechtspraak te garanderen. Hoe meer er alleen gezeteld wordt, hoe groter de 

nood aan georganiseerd overleg. Ook het aanduiden van referentiemagistraten binnen het korps kan 

nuttig zijn om de drempel om hulp te vragen aan collega’s te verlagen. Daarnaast verdient het 

aanbeveling om een systeem van meelezen op te zetten, vooral op het niveau van de rechtbanken van 

eerste aanleg, waarbij rechters af en toe een project van vonnis laten meelezen door een collega. 

Rechters zouden alleszins zelf het initiatief daartoe moeten kunnen nemen, wanneer ze als 

alleenzetelend rechter een complex of gevoelig dossier voorgelegd krijgen. Het lijkt mij daarnaast ook 

aangewezen om zoals in Nederland een norm op te leggen die bepaalt hoe vaak rechters minimum een 

uitspraak moeten laten meelezen.  

268. Wat rechters in opleiding op het niveau van eerste aanleg betreft, kan gesteld worden dat zij op 

dit moment door de wetgever aan hun lot worden overgelaten. Een inloopperiode zoals die vroeger al 

bestond, lijkt me onontbeerlijk voor de kwaliteit van de rechtspraak. Alleen zal ze omwille van het 

gebrek aan collegiale opleidingskamers anders moeten worden ingevuld. Ik identificeerde in dat 

verband twee mogelijkheden, die volgens mij best met elkaar gecombineerd worden om de 

beginnende rechter een degelijke opleiding te kunnen bieden. Ik stel me daarbij een opleidingsperiode 

van minstens zes maanden voor die in verschillende fases verloopt. De eerste maanden dat de rechter 

aan het werk is op de rechtbank van eerste aanleg, is het wenselijk dat hij de zitting van een meer 

ervaren collega-unusrechter bijwoont om te kunnen observeren. Voor de maanden die daarop volgen, 

wisselen de rechters van rol en woont de ervaren rechter de zitting van de rechter in opleiding bij. Elk 

vonnis dat de rechter in opleiding produceert tijdens zijn inloopperiode, wordt door een meer ervaren 

collega meegelezen.  

Dit is slechts een voorbeeld van een mogelijk alternatief voor de vroegere opleidingsperiode in een 

collegiale kamer. Het lijkt me aangewezen de rechtbanken hierin een zekere flexibiliteit te geven, 

aangezien de nood aan opleiding kan afhangen van de concrete omstandigheden, zoals de achtergrond 

van de beginnende rechter en de materie waarin hij actief is. Een dergelijk systeem is alleen mogelijk 

als de korpschefs bepaalde meer ervaren rechters deels kan vrijstellen, zodat deze tijd kunnen besteden 

aan het opleiden van een beginnende rechters. Ook hier geldt: hoe meer collegiaal gezeteld wordt, hoe 

minder dit nodig is. Bijvoorbeeld in strafzaken, waar wel nog meer collegiale kamers zijn, zou de 

vroegere inloopperiode in een meervoudige kamer kunnen behouden blijven. 
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Algemene conclusie 

269. Ik begon deze masterproef met een blik op het verleden, die me er toe bracht het 

veronderstelde miraculeuze effect van de veralgemening van de alleenzetelende rechter op de 

gerechtelijke achterstand sterk te relativeren. Het werd me al snel duidelijk dat aan de unusrechter ook 

wel wat neveneffecten verbonden zijn. Uit een vergelijking met het regime dat sinds Potpourri I geldt, 

kon ik afleiden dat nooit in de geschiedenis van ons land, de balans in dergelijke verregaande mate 

naar de alleenzetelende magistraat overhelde.  

Puur op basis van de voor-en nadelen is de keuze voor collegiale rechtspraak, die een heel aantal 

essentiële waarborgen biedt voor de kwaliteit, nochtans snel gemaakt. Als je dat zonder meer zou 

aannemen, verlies je echter de ruimere context van de schaarste bij justitie uit het oog. Efficiëntie staat 

terecht bovenaan de prioriteitenlijst van de wetgever, wat alleen rechtspreken als basisregel tot een 

logische keuze maakt.  

Niettemin was de wetshervorming van 2015 op sommige vlakken wat te ongenuanceerd, aangezien 

collegiale behandeling voor bepaalde zaken wél onontbeerlijk is. Het feit dat er in burgerlijke zaken 

helemaal geen uitzonderingen  op de basisregel meer voorzien zijn, is dus niet helemaal terecht. 

Partijen hun slagkracht ontnemen en alleen de korpschef de macht geven om tot een afwijking te 

besluiten, blijkt ook niet altijd even goed te werken. Om dan nog te zwijgen van de rechter in 

opleiding, die al helemaal aan zijn lot wordt overgelaten. Een meer evenwichtige wettelijke regeling, 

die rechtscolleges toch ook voldoende flexibiliteit biedt om af te wijken waar nodig en zich op hun 

eigen manier te organiseren, lijkt aangewezen.  

270. Omdat collegiale kamers schaars zullen blijven, moeten ze vooral verstandig worden ingezet. 

Los van andere criteria die zeker in aanmerking moeten worden genomen, zoals de complexiteit en de 

nood aan een feitelijke beoordeling van een zaak, wil dat zeggen dat het sneller gerechtvaardigd is om 

zaken in hoger beroep door een driemanschap te laten beoordelen, dan voor zaken in eerste aanleg het 

geval is. Door anders te bepalen, geeft de wetgever de rechtzoekende het signaal dat hoger beroep in 

burgerlijke zaken slechts een tweede beoordeling door een andere alleenzetelende magistraat betekent, 

in plaats van behandeling door een hoger rechtscollege.  

271. Het verleden wees al uit dat de veralgemening van de alleenzetelende rechter geen wonderen 

verrichtte voor het terugdringen van de gerechtelijke achterstand. Het wordt daarom tijd om toe te 

geven dat het probleem op een andere, meer doeltreffende manier zou moeten worden aangepakt. Zo 

geloof ik, net als de Hoge Raad voor de Justitie
422

, dat het beperken van de mogelijkheid om in hoger 

beroep te gaan meer soelaas zou bieden. Het zwaartepunt van de procedure in eerste aanleg leggen en 

                                                   
422  HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE (HRJ), Ambtshalve advies over het voorontwerp van wet houdende wijzigingen van 

het burgerlijk procesrecht, 28 mei 2015, www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf, 6. 

http://www.csj.be/sites/default/files/press_publications/advies17052015-nl_1.pdf
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onnodige beroepen voorkomen, zou justitie de ademruimte bieden om meer in te zetten op de kwaliteit 

van de rechtspraak, door bijvoorbeeld in beroep meer collegiaal te zetelen.  

272. Ook op het niveau van eerste aanleg moet er evenwel het een en ander veranderen. Gelet op 

het feit dat een terugkeer naar collegialiteit als basisregel voor zaken in eerste aanleg niet erg 

realistisch, noch wenselijk is met het oog op een efficiënte justitie, is het essentieel de waarborgen die 

collegiale rechtspraak biedt niet zomaar op te geven, maar op een andere manier te creëren. Zo 

ontbreekt het de unusrechter onder meer aan overleg en feedback. Meelezen, referentiemagistraten en 

meer intern overleg, kunnen minstens deels aan die ontbrekende waarborgen tegemoetkomen.  

Voor rechters in opleiding zijn er ook heel wat mogelijkheden zonder collegiale kamers. In plaats van 

de inloopperiode af te schaffen, verdient het daarom de voorkeur om die anders in te vullen, 

bijvoorbeeld door de beginnende rechter gedurende een aantal maanden mee zitting te laten houden 

met een meer ervaren collega, waarna ze de rollen omdraaien en de meer ervaren collega een tijdje de 

zitting van de rechter in opleiding bijwoont. Bovendien zouden ervaren rechters als meelezers voor 

hun minder ervaren collega’s kunnen fungeren, zodat er een extra controle is ingebouwd alvorens het 

vonnis van een beginnende rechter definitief wordt. 

Drie belangrijke voorwaarden weerhouden justitie er voorlopig nog van een dergelijke andere manier 

van werken aan te nemen. Ten eerste dringt een ingreep van de wetgever met betrekking tot het 

beroepsgeheim zich op. Deze moet magistraten van hetzelfde rechtscollege in staat stellen overleg te 

plegen over concrete zaken en elkaars uitspraken te lezen, zonder dat ze daarmee hun beroepsgeheim 

schenden. Een tweede voorwaarde is dat de mentaliteit binnen justitie verandert en de magistratuur 

zich, in de mate waarin dat nog niet het geval is, openstelt voor een nieuwe aanpak. De derde 

voorwaarde, die waarschijnlijk moeilijker te overwinnen is, heeft alles te maken met de eeuwige 

besparingen binnen het departement justitie. Zo lang het niet de nodige middelen en mensen krijgt, 

heeft justitie niet de ruimte om zich anders te organiseren en initiatieven te nemen die de kwaliteit van 

de rechtspraak waarborgen.
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Bijlagen 

Bijlage 1 

Interview hof van beroep Antwerpen I 

Bruno Luyten, toenmalig eerste voorzitter  

- Potpourri I, meer bepaald de hervormingen op het vlak van de samenstelling van de kamers, heeft 

mede aanleiding gegeven tot dit onderzoek. Op welke manier heeft de veralgemening van de 

alleenzetelende raadsheer de werking van het hof concreet beïnvloed?  

“Potpourri I heeft weinig veranderd. Ik ben er een zeer koele minnaar van en heb daarom zo veel 

mogelijk de situatie van voor de wetswijziging proberen te behouden.” 

 

- Onder het nieuwe systeem kunnen partijen niet langer de verwijzing vragen naar een collegiale 

kamer, maar hebt u als Eerste Voorzitter als enige de mogelijkheid om van de algemene regel af 

te wijken en zaken ambtshalve geval per geval door te verwijzen naar een meervoudige kamer 

wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden 

daartoe aanleiding geven.  

 Hoe wordt deze bevoegdheid in de praktijk uitgeoefend?  

 Is het de raadsheer aan wie de zaak werd toebedeeld die initiatief ontplooit voor de verwijzing 

aan een collegiaal samengestelde kamer? 

 

“De kamervoorzitter neemt het initiatief. Ik kan onmogelijk toezien op alle zaken die binnenkomen, 

dus de bevoegdheid is aan de kamervoorzitters gedelegeerd.  

 

Wij werken hier in het hof met een rotatiesysteem. Er zijn vier raadsheren verbonden aan een 

burgerlijke kamer, waarvan er drie collegiaal zetelen en één alleen, volgens een beurtrol. De 

kamervoorzitter zetelt steeds collegiaal. De raadsheren zetelen daardoor normaal gezien één derde van 

de tijd alleen en twee derde van de tijd collegiaal. Dit heeft als voordeel dat er coherentie is. Een 

princiepsbeslissing wordt eveneens collegiaal genomen, aangezien er in dat geval een kant moet 

worden gekozen.  

 

De veralgemening van enkelvoudig samengestelde kamers zorgt voor vervreemding bij magistraten, 

alsook voor divergentie, maar mijn grootste bezwaar is dat het kwaliteitsverlagend werkt.  

 

Zeer vaak wordt gedacht dat drie alleensprekende rechters driemaal zoveel zaken kunnen behandelen 

als een collegiale kamer met drie rechters, hetgeen natuurlijk een volkomen foutieve redenering is. 
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Ten tijde van de wetswijziging die ertoe leidde dat beroepen tegen vonnissen van vrede-of 

politierechters door een alleenzetelende rechter zouden worden behandeld in plaats van door drie 

rechters
423

 beweerde een kamerlid: “Het voorstel zal de gerechtelijke achterstand terugdringen, want in 

Brussel alleen al zijn er zeven kamers die beroepen uitspreken over vonnissen van de politie-en 

vrederechtbanken. Door dit voorstel zullen liefst veertien rechters zich kunnen bezighouden met 

andere zaken.” Ik heb zelfs al aan proffen moeten uitleggen waarom deze redenering foutief en al te 

simplistisch is. De splitsing van een kamer van drie levert zeker niet driemaal de productie op, maar 

leidt volgens mij eerder tot ongeveer 10% meerproductie. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de 

voorbereiding en verwerking van het dossier de grootste werklast met zich meebrengen, in 

tegenstelling tot de terechtzitting die slechts een kleine minderheid van de tijd in beslag neemt. Een 

collegiale kamer heeft drie zittingen per week, een enkelvoudige één. De dossiers van de collegiale 

kamer worden verdeeld onder de drie leden, zodat iedere magistraat per week ongeveer evenveel 

zaken behandelt als hij/zij collegiaal dan wel alleen zetelt. Verder moet er ook rekening gehouden 

worden met het  feit dat in de regel de simpelere en minder omvangrijke zaken aan enkelvoudig 

samengestelde kamers worden toegewezen.” 

 

 Een recent verslag van de Hoge Raad wijst uit dat bepaalde hoven criteria hanteren om de 

begrippen ‘complexiteit en belang van de zaak’ en ‘bijzondere, objectieve omstandigheden’ te 

interpreteren en anderen niet. Hanteert u dergelijke criteria en zo ja, welke? 

 

“De criteria die worden gehanteerd zijn afhankelijk van de kamervoorzitters, aangezien de 

bevoegdheid aan hen is gedelegeerd. 

Ik ben van mening dat wanneer een zaak tot in beroep komt dit op zich reeds een (weliswaar 

weerlegbaar) vermoeden van complexiteit van de zaak impliceert. Ongeveer drie vierde van de zaken 

die hier in het hof van beroep binnenkomen zijn voldoende complex om een collegiale behandeling te 

rechtvaardigen. 

Wanneer een rechter alleen oordeelt, schuilt hierin een groot gevaar voor subjectiviteit, verder bestaat 

er ook een grotere kans dat bepaalde zaken hem ontgaan. Daarnaast brengt de veralgemening van de 

alleenzetelende magistraat de opleiding van magistraten in gevaar, terwijl kennisoverdracht van meer 

ervaren magistraten op hun jongere collega’s die in dezelfde kamer zetelen net essentieel is. Aan de 

andere kant kunnen jonge magistraten ook een positieve invloed hebben op hun meer ervaren 

collega’s, hetgeen de vernieuwing van de rechtspraak ten goede komt. Het komt al wel eens voor dat 

ervaren magistraten de dingen op een bepaalde manier aanpakken omdat ze het simpelweg altijd zo 

gedaan hebben en dan is het goed dat die werkwijze af en toe in vraag gesteld wordt door jonge 

magistraten. Tot slot manifesteert zich nog een negatief effect bij magistraten die gewoonlijk alleen 

                                                   
423 Wet 25 juli 1985 tot wijziging van art. 91 en 92 Ger.W. 
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zetelen. Ze wanen zich alwetend en stellen zichzelf niet langer in vraag, met alle gevolgen van dien. 

Dit is wat ik het ‘God-de-vader-effect’ noem. Gewezen vrederechter Jan Nolf is hiervan een 

voorbeeld. 

 

Hoger beroep is maar nodig om te remediëren. Het vormt op zichzelf al een waarborg voor de 

kwaliteit van de rechtspraak. We mogen niet vergeten dat het zwaartepunt nog steeds op het niveau 

van eerste aanleg ligt, wat natuurlijk niet wil zeggen dat het hoger beroep niet nodig is. Er kunnen 

altijd fouten gebeuren in eerste aanleg en daarmee doel ik niet louter op fouten gemaakt door de eerste 

rechter, maar evengoed op fouten gemaakt door de partijen, die bijvoorbeeld niet de vereiste feiten 

aanvoeren. De kwaliteit van de rechtspraak van het hof hier in Antwerpen ligt zeer hoog, maar toch 

vormt collegialiteit een extra filter om die kwaliteit te waarborgen. Ik ben er daarnaast van overtuigd 

dat er ook tijd gewonnen wordt bij een collegiaal beraad doordat raadsheren elkaar bijstaan en helpen. 

 

Het kan soms ook leerrijk zijn om even een blik op het verleden te werpen. De wet van 25 juli 1985 

zorgde ervoor dat hogere beroepen tegen beslissingen van de vrederechter niet langer voor een 

collegiale kamer, maar voor een alleenzetelende rechter werden gebracht. Dit leidde ertoe dat ook 

hogere beroepen die betrekking hadden op zeer moeilijke materies zoals pacht voor vaak jonge en 

onervaren alleensprekende rechters kwamen. In 1992 werd de wet dan ook weer afgeschaft aangezien 

men besefte dat dit totaal onverantwoord was.  

 

Vroeger bestonden nog heel wat garanties die we de dag van vandaag niet meer kennen. Zo was er het 

gebruik dat beginnende magistraten gedurende drie jaar in een kamer van drie moesten zetelen om 

ervaring op te doen voor ze alleen mochten zetelen. Daarbovenop kregen ze in hun eerste jaar alleen 

makkelijke zaken voorgeschoteld, gevolgd door de middelmatige zaken in het tweede jaar en de 

moeilijke zaken in het derde jaar van de drie jaar tijdens dewelke ze in een collegiale kamer moesten 

zetelen. Na die drie eerste jaren mochten ze dan alleen zetelen, maar begonnen ze weer in hun eerste 

jaar als alleensprekend magistraat met de makkelijke zaken om zo geleidelijk op te klimmen tot de 

moeilijkere zaken.  

Nog een ander voorbeeld van een dergelijke garantie die in het verleden bestond is het verplicht advies 

van het Openbaar Ministerie waarop de alleenzetelende magistraat in bepaalde gevallen kon 

terugvallen. Ook deze garantie is afgebouwd met het oog op het verkleinen van de gerechtelijke 

achterstand. 

Kortom, we mogen niet vergeten dat er reeds een heel aantal garanties weggevallen zijn die vroeger 

wel in ons rechtssysteem zaten ingebouwd om de kwaliteit van de rechtspraak te beschermen. 

 

Een gevolg van het feit dat de kwaliteit van onze rechtspraak daalt, is dat er veel meer procedures zijn. 

Dit komt onder andere doordat de coherentie van de rechtspraak daalt wanneer er meer alleenzetelende 
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rechters zijn. Het maakt een zeer groot verschil wanneer alle vier de rechters of raadsheren verbonden 

aan een kamer verschillend beslissen. De rechtszekerheid daalt en advocaten proberen toch maar hun 

kans te wagen omdat ze niet kunnen voorspellen welke kant de beslissing uit zal gaan. Sectoraal 

overleg tussen de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg kan daarom nuttig zijn. Soms 

wordt er gepolst naar ‘het standpunt van het hof van beroep van Antwerpen’, een hof van beroep heeft 

echter geen standpunt, maar we streven wel naar coherentie. Het kan daarom zeer negatieve effecten 

hebben wanneer een alleenzetelende rechter plots afwijkt van de lijn die al lange tijd wordt gevolgd, 

bijvoorbeeld omdat hij geen ervaring heeft in die bepaalde materie. Er wordt dan gezegd dat het hof 

‘zijn standpunt heeft veranderd’. Als ik als magistraat in zo’n positie terecht zou komen, zou ik toch 

even met een collega bellen om me te informeren, anders is er een risico op dissidente rechtspraak, 

wat zeker een probleem kan vormen. De gevolgen van één dissidente uitspraak mogen niet worden 

onderschat.  

 

Aan het begin van zijn legislatuur had ik zeer hoge verwachtingen van minister van justitie Geens. Hij 

is duidelijk een briljant jurist, maar het is toch heel anders gelopen dan ik gedacht had. Geens is niet 

luisterbereid en laat zeer weinig, omzeggens geen, ruimte voor overleg. Wat ik dan weer wel een 

goede maatregel vind die hij heeft ingevoerd is de regel dat vonnissen in principe uitvoerbaar zijn. Ten 

gevolge van die principiële uitvoerbaarheid zijn het aantal hogere beroepen gedaald, maar dit moet 

genuanceerd worden want het zijn wel enkel de dilatoire beroepen die verminderd zijn. Dit zijn de 

beroepen waarvan je al op de inleiding kan zien dat ze niets voorstellen. Je moet dus altijd goed 

oppassen met cijfers, want de ene zaak is de andere niet. Sommige dossiers nemen een volledige muur 

in beslag, andere stellen heel wat minder voor en kosten ook veel minder tijd. Veel van die 

omvangrijke zaken zijn tegenwoordig strafzaken.” 

 

- Verandert uw mening omtrent collegiale rechtspraak naargelang we te maken hebben met 

strafzaken of burgerlijke zaken? 

 

“Absoluut niet, ik ben voorstander van collegialiteit zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Ik 

vind het niet te begrijpen dat er zoiets bestaat als de primauteit van het strafrecht. Waarom is er een 

verschil? Dat heeft te maken met assisen, dat veel in de media komt, hoewel het amper nog voorkomt. 

Assisen zou moeten afgeschaft worden. De mogelijkheid om dat aan te passen in de grondwet is ook 

voorzien, maar buiten CD&V en N-VA is iedereen tegen. Het aandeel burgerlijke zaken is zoveel 

groter, ik begrijp niet waarom een strafzaak wel door drie rechters zou moeten beoordeeld worden en 

een burgerlijke zaak niet. 

 

Het is nog veel belangrijker dat een beslissing met drie wordt genomen wanneer het gaat om een 

feitelijke beoordeling, waarbij je met drie magistraten geluisterd hebt en vragen hebt kunnen stellen. Je 
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gaat altijd eerst de feiten beoordelen, om dan een rechtsregel te zoeken die tot een rechtvaardig 

resultaat leidt, al mag het natuurlijk geen willekeur worden. Je valt toch nog meer terug op je ervaring 

als magistraat om tot een objectieve beoordeling te komen wanneer het om een beoordeling van de 

feiten gaat. De wisselwerking tussen de magistraten onderling is dan essentieel. Van mij mag 

alleenzetelen in hoger beroep zelfs volledig afgeschaft worden.” 

 

- Ook de regels met betrekking tot de ervaring die een magistraat moet hebben om alleen te mogen 

zetelen zijn hervormd. Het vereiste om alleen te mogen zetelen op het niveau van eerste aanleg 

werd gereduceerd van drie naar een jaar.  

 Vindt u het verantwoord om een magistraat alleen te laten zetelen van zodra hij een jaar ervaring 

heeft?  

 

“De afschaffing van de regel dat je drie jaar ervaring moet hebben als rechter om alleen te mogen 

zetelen is crimineel. Er zijn immers een aantal tips en tricks die je niet in de boeken of aan de 

universiteit leert, maar die toch heel belangrijk zijn. Als je in een vonnis of arrest schrijft ‘Het is zo 

want cassatie zegt…’ wordt je uitspraak gegarandeerd gecasseerd. Het is immers een schending van 

art. 6 Ger.W. dat bepaalt dat de rechter geen uitspraak mag doen “bij wege van algemene en als regel 

geldende beschikking.” Je moet dat anders formuleren en die uitspraak tot de uwe maken. Zeker in 

strafzaken is het risico op cassatie groot en dat kan dus afhangen van één woord. Dit is iets wat je 

meestal niet weet als beginnende magistraat die alleen zetelt. Je hebt een meer ervaren collega nodig 

die je zoiets zegt, vaak krijg je ook hulp van een ervaren griffier. Als je zo niemand hebt die je 

daarvoor behoedt, kan dat voor een zeer groot tijdverlies zorgen dat makkelijk had kunnen worden 

vermeden. Hoewel de rechter dan alleen zetelt, heeft het in dit geval dus zeker geen meerproductie tot 

gevolg, integendeel zelfs.” 

 

 Quid met vereiste ervaring na een promotie?  

 

“Na promotie, bijvoorbeeld als je van de rechtbank van eerste aanleg naar het hof van beroep gaat, 

geldt de regel dat een magistraat één jaar ervaring als raadsheer moet hebben om alleen te mogen 

zetelen. Van die regel kan worden afgeweken als de Eerste Voorzitter hiervan de noodzaak 

aantoont,
424

 maar die uitzondering wordt hier op het hof van beroep van Antwerpen niet toegepast.” 

 

- Uit de resultaten van het recent bijzonder onderzoek door de Hoge Raad blijkt dat elk van de 

hoven van beroep de regels van Potpourri I op een geheel eigen manier heeft geïmplementeerd. Is 

een grotere harmonisatie van de werkprocessen van de hoven van beroep wenselijk? 

                                                   
424 Art. 195 Ger.W. 
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“De eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven komen ongeveer om de twee 

maanden samen. Daar wordt gepoogd om de werkprocessen zoveel mogelijk te harmoniseren. Dit 

neemt niet weg dat er meningsverschillen blijven bestaan en het niet steeds mogelijk is om de violen te 

stemmen, zoals onder meer inzake de enkelvoudige kamers in hoger beroep, maar dat is eerder 

uitzonderlijk. Er is bijvoorbeeld een zeer goede samenwerking inzake informatisering. De applicatie 

HBCA-CTAH, waar alle hoven van beroep en arbeidshoven mee werken, is zonder enige twijfel de 

meest performante van alle rechtscolleges. Daaruit is ook e-Deposit en VAJA voortgekomen, centrale 

componenten die uiteindelijk dienstig zullen zijn voor alle hoven en rechtbanken.” 
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Bijlage 2 

Interview hof van beroep Gent 

Joseph Van Goethem,  

Kamervoorzitter kamer van inbeschuldigingstelling en toenmalig waarnemend eerste voorzitter 

- Potpourri I, meer bepaald de hervormingen op het vlak van de samenstelling van de kamers, heeft 

mede aanleiding gegeven tot dit onderzoek.  

 Op welke manier heeft de veralgemening van de alleenzetelende raadsheer de werking van het 

hof concreet beïnvloed? 

“De invloed ervan is vooral dat men redelijk snel is begonnen met het invoeren van de alleenzetelende 

rechter, dus alle burgerlijke kamers zijn ontdubbeld en in principe wordt er ingeleid voor de 

alleenzetelende kamer. Om naar collegiale kamer te gaan, moet men een reden hebben, de reden die in 

de wet omschreven is: Het moet om complexe zaken gaan of een belang hebben wat betreft de 

rechtspraak, om de eenheid van de rechtspraak te behouden.” 

- Onder het nieuwe systeem kunnen partijen niet langer de verwijzing vragen naar een collegiale 

kamer, maar heeft de Eerste Voorzitter als enige de mogelijkheid om van de algemene regel af te 

wijken en zaken ambtshalve geval per geval door te verwijzen naar een meervoudige kamer 

wanneer de complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden 

daartoe aanleiding geven.  

“De Eerste Voorzitter maakt ook effectief van die bevoegdheid gebruik, hij verwijst zaken door die in 

een collegiale kamer thuishoren.” 

 Hoe wordt deze bevoegdheid in de praktijk uitgeoefend? Is het de raadsheer aan wie de zaak werd 

toebedeeld die initiatief ontplooit voor de verwijzing aan een collegiaal samengestelde kamer?  

“Gewoonlijk worden wij geadviseerd door de kamer zelf die zegt “die bepaalde zaak zou beter naar de 

collegiale kamer gaan”, dus het gaat uit van de unusrechter die een verzoek doet aan de Eerste 

Voorzitter. De eindbeslissing wordt dus genomen door de Eerste Voorzitter, maar hij wordt wel 

geadviseerd. Er is natuurlijk ook een verdelingsreglement in het hof dat bepaalt welke zaak naar welke 

kamer gaat en de eerste verdeling gebeurt volgens de aard van de materie.” 

 In sommige andere hoven wordt die bevoegdheid gedelegeerd aan de kamervoorzitters, maar dat 

is hier op het hof van beroep in Gent dus niet het geval?  

“Nee, tot nu toe is het altijd de Eerste Voorzitter geweest die dat zelf deed.” 
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 Een recent verslag van de Hoge Raad wijst uit dat bepaalde hoven criteria hanteren om de 

begrippen ‘complexiteit en belang van de zaak’ en ‘bijzondere, objectieve omstandigheden’ te 

interpreteren en anderen niet; Hanteert u dergelijke criteria en zo ja, welke? 

“Wij hanteren wel degelijk dergelijke criteria. Een zaak is gewoonlijk complex wanneer er een groot 

aantal partijen betrokken is, of wanneer het gaat om een oude zaak die hier al een ganse tijd is en nu 

omwille van de nieuwe regeling toebedeeld is aan een enkelvoudige kamer. Dan kan het gebeuren dat 

we die zaak omwille van het aantal partijen, of bijvoorbeeld omwille van de hoeveelheid conclusies 

naar een collegiale kamer sturen.” 

- In het hof van beroep van Antwerpen wordt er gewerkt met een rotatiesysteem zodat raadsheren 

om de beurt alleen zetelen.  

 Bent u op de hoogte van de werking van dit systeem? (Komt er grosso modo op neer dat er vier 

magistraten verbonden zijn aan een kamer, waarbij telkens één van de raadsheren, volgens een 

beurtrol, alleen rechtspreekt en de andere drie collegiaal. De kamervoorzitter houdt steeds 

collegiaal zitting. Dit houdt dus in dat elke raadsheer één derde van de tijd alleen rechtspreekt en 

twee derde collegiaal, maar daarbij dezelfde materies behandelt.) 

 Wordt er hier in Gent een gelijkaardig systeem gehanteerd?  

“Neen, want het systeem van de unusrechtspraak wordt eigenlijk nogal categoriek doorgevoerd, maar 

de collegiale kamers worden dan wel samengesteld uit raadsheren die die specifieke materie 

beheersten, bijvoorbeeld de raadsheren in de  familiekamer zetelen allemaal apart voor hun specifieke 

materie, maar als het collegiaal wordt, wordt dat wel geput uit die ploeg.” 

 Kan zo’n systeem een meerwaarde bieden, waarom wel/niet? 

“Daar heb ik eigenlijk te weinig ervaring voor, ik zit hier maar twee maanden in de tussentijd, 

binnenkort ben ik hier weg en komt de nieuwe Eerste Voorzitter, maar zoals ik het nu op twee 

maanden ervaar, is het eigenlijk wel een meerwaarde, collegialiteit. Persoonlijk vind ik dat het een 

verlies is om de collegiale kamer een tweederangsrol te geven.”  

 Vindt u dat Potpourri I hier op het hof van beroep in Gent te categoriek is doorgevoerd? 

“Te categoriek niet, want dat is in overleg gebeurd met alle collega’s van de burgerlijke kamers, maar 

men heeft wel al ondervonden dat het in bepaalde complexe zaken beter is ze collegiaal te behandelen. 

Het betreft ook de ervaring die men moet doorgeven aan nieuwe raadsheren die in het hof 

binnenkomen, dat doe je best in een collegiale kamer. Je komt hier binnen als de vreemde eend in de 

bijt. Om eigenlijk een beetje de gewoontes van het huis te leren kennen, ben je beter af met een 

collegiale kamer en liefst een collegiale kamer waarvan de kamervoorzitter zich een beetje bezighoudt 

met opvang van de jonge raadsheren. Ik ben nu bijna veertig jaar in de juridische wereld en ik heb 

altijd ervaren dat als je in een nieuwe groep kwam, dat het veel beter was iemand te treffen als 

kamervoorzitter, of vroeger in eerste aanleg als ondervoorzitter, die je wegwijs maakt en de 
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“gebruiken en de costuymen van het huis” leert. Het oude systeem waarbij de kamervoorzitter alles 

besliste in een kamer is voorbij, dat heeft vroeger gewerkt, maar dat is op termijn niet houdbaar 

volgens mij. Dat is niet wat de jongere mensen willen. Je probeert een team te maken waarvan alle 

neuzen in dezelfde richting wijzen.”  

- Zetelt u als kamervoorzitter steeds collegiaal? 

“Ja, ik zetel altijd collegiaal. In de kamer van inbeschuldigingstelling zetelen we altijd met drie. Dat 

zijn twee kamers, maar al jaar en dag zijn we maar met vijf mensen, dus we roteren en zijn ook 

voorstander van dat rotatiesysteem. Op die manier kan de rechtsonderhorige niet bepalen bij welke 

groep magistraten hij zal terechtkomen.” 

- Verandert uw mening op het vlak van collegialiteit en unusrechtspraak naargelang we te maken 

hebben met burgerlijke zaken of strafzaken?  

“Ja, ik denk dat je in burgerlijke zaken makkelijker alleen kan zetelen. Ik ben van mening dat 

collegialiteit zeker een meerwaarde biedt in strafzaken, zeker wanneer het gaat om de vrijheid van 

mensen, om dat te kunnen aftoetsen met drie mensen. Een kamer van drie bouwt samen ervaring op in 

het behandelen van zaken, zo ontstaat er een zekere routine, maar dat belet niet dat de jongste toch nog 

een grote inbreng kan hebben ten voordele van de inverdenkinggestelde. Zo moet bij hervorming van 

een vrijlating onder voorwaarden naar een verdere gewone voorlopige hechtenis zonder voorwaarden 

beslist worden met eenparigheid van de stemmen. Het jongst benoemde lid van het college mag steeds 

eerst stemmen. Op die manier kan hij verhinderen dat er een verzwaring plaatsvindt. Daarnaast gaat 

het in het strafrecht echt om personen en heeft het een zeer grote impact op hun leven. In het strafrecht 

in het algemeen, als je grote straffen moet opleggen is het altijd in het voordeel van de 

inverdenkinggestelde dat er collegiaal beslist wordt.”  

- Op 29 mei 2017 verzocht de minister van Justitie de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder 

onderzoek te voeren bij de hoven van beroep nadat hij signalen kreeg dat de nieuwe wettelijke 

regels “niet ten volle en alvast niet op uniforme wijze” werden toegepast door de hoven van 

beroep. 

 Deelt u die indruk? 

“Ja, dat valt niet te loochenen, dat is zeker zo en altijd zo geweest.”  

 Waarom hebben (sommige) hoven van beroep moeite met de toepassing van deze regels? 

“Er is vooral een groot verschil tussen noord en zuid. Het is een kwestie van perceptie en van de 

rechtscultuur in het zuiden van het land, het is er heel anders.” 

 En specifiek voor wat betreft het vraagstuk van de unusrechter? 

“Ik denk dat men in het zuiden ook meer voor de collegiale rechtspraak is.” 
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- Uit de resultaten van dit bijzonder onderzoek blijkt dat elk van de hoven van beroep de regels op 

een geheel eigen manier heeft geïmplementeerd. Is een grotere harmonisatie van de 

werkprocessen van de hoven van beroep wenselijk? 

“Ja, ik ben nogal een voorstander van intersectoraal overleg tussen de hoven van beroep, bijvoorbeeld 

de kamers van inbeschuldigingstelling van Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen komen minstens 

één maal per jaar samen en voeren dan overleg over bijvoorbeeld problemen van invoering van nieuwe 

wetgeving. Dat zou ik echt willen promoten, omdat het echt een verrijking is.” 

 Kan op een dergelijk overleg bijvoorbeeld worden aangekaart ten aanzien van een hof dat het een 

bepaalde wettelijke regeling niet voldoende heeft geïmplementeerd? 

“Dat zou kunnen, maar het ene hof heeft tegenover het andere natuurlijk geen enkele zeggenschap. 

Wel zou het Hof van Cassatie eventueel richtlijnen kunnen geven, door middel van rechtspraak.” 

- Potpourri I trad ondertussen bijna 3 jaar geleden in werking. Zijn er na 3 jaar evaluatie nog 

punten waarop de wettelijke regeling zou moeten worden aangevuld of verbeterd?  

“Dat is een moeilijke vraag, zeker voor mij omdat ik voornamelijk bezig ben met strafrecht. Ik denk 

dat er altijd bijsturing mogelijk is. Ik vind het verdienste van deze minister dat hij de koe bij de horens 

heeft gevat. Het feit dat hij wetgeving op het terrein met een zekere druk doorvoert, heeft voor-en 

nadelen. Dat heeft nadelen wanneer er te weinig middelen en infrastructuur zijn, dan wringt dat, maar 

ik vind het een absolute verdienste van nieuwe wetgeving te maken, bijvoorbeeld in het familierecht 

dat men in het nieuwe erfrecht rekening houdt met nieuwe feitelijke gegevens van de familie, dat vind 

ik een absolute winst, daarover ben ik heel positief. Maar je ziet ook met de implementatie van de 

vennootschapswet, daar heeft men een grote kritiek gegeven vanuit de Raad van State, dan is wel de 

vraag: ‘Is men hier niet te snel aan het gaan?’ Er is een ganse reeks pijnpunten, maar die pijnpunten 

lossen zich na zekere tijd wel op in die zin dat de rechtspraak op tijd en stond zal aanpassen, verfijnen 

en na een zekere tijd als er divergenties zijn, moet het Hof van Cassatie verduidelijken of het ene of 

het andere is en dat doet het ook.” 

 Dus u heeft u het gevoel dat als er echt uitschieters zijn, de rechtspraak dit wel zal verzachten? 

“Ja, of men maakt nieuwe rechtspraak, ofwel vernietigt het Grondwettelijk Hof die regels, maar in 

afwachting van, kan men een oplossing zoeken in die richting en dan geeft men gewoonlijk in het 

arrest van het Grondwettelijk Hof een richtsnoer. Ik denk bijvoorbeeld aan de minnelijke schikking, 

artikel 216 van het wetboek van strafvordering, dat heeft men vernietigd, maar men heeft wel de 

mogelijkheid gelaten aan de rechter om te remediëren, ondertussen is er ook nieuwe wetgeving, maar 

in de tussentijd hebben wij dat kunnen oplossen.” 

 Maar de kwestie van de samenstelling van de kamers is natuurlijk een ander geval. 

“Dat is inderdaad een heel ander geval en de wetgever heeft die optie genomen en ik denk dat het 

moeilijk is om dat terug te draaien, zeker met het gebrek aan effectief. Als wij hier nu bijna onder de 



5 

 

80% gaan van het ganse bestand, dan wordt het heel moeilijk om nog veel collegiale kamers te 

behouden, dan moet je wel roeien met de riemen van de alleensprekende rechter.” 

- Eerste Voorzitter Luyten van het hof van beroep van Antwerpen onderbouwt zijn standpunt met 

het argument dat enkelvoudig samengestelde kamers de efficiëntie niet in die mate verhogen als 

vaak wordt gedacht wordt. Wat denkt u hierover? 

“Ik ben het daarmee eens, omdat het veel moeilijker is om alleen een arrest te maken, om voor alles in 

je hoofd sjablonen te hebben om problemen direct op te lossen, dat vraagt tijd en ervaring. Het is nu 

allemaal zo snel gegaan dat die ervaring er niet is. Ik herinner me nog heel goed wanneer men 

invoerde dat beroepen tegen beslissingen van de vrederechter door een alleenzetelende rechter 

moesten worden behandeld. Ik was dertig jaar, net benoemd, en ik werd verplicht om als 

alleensprekende rechter in beroep te oordelen over beslissingen van gechevroneerde vrederechters. Dat 

heeft er toch weer toe geleid dat die regeling werd afgevoerd.”  

- Heeft de wetshervorming zijn doel bereikt in die zin dat het de efficiëntie van het hof heeft 

verhoogd? Is er een meerproductie? Heeft Potpourri I de doorlooptijd gereduceerd? (Welke 

positieve gevolgen heeft de wetswijziging met zich meegebracht?) 

 

“Ik denk wel dat het de efficiëntie heeft verhoogd, want we komen tot betere cijfers. Je kan natuurlijk 

wel de vraag stellen: Is de input van het aantal zaken verminderd? Ik denk ook dat dat voor zover we 

daar nu een beeld van hebben, wel het geval is, dat men echt nadenkt alvorens een procedure te 

beginnen. Voor het strafrecht is de doorlooptijd zeer zeker gereduceerd. Wat burgerlijke zaken betreft, 

denk ik dat dat nog niet altijd kan gezegd worden. Bijvoorbeeld bouwzaken blijven altijd complexe 

zaken en in het familierecht voor vereffeningen en verdelingen geldt hetzelfde. Er worden wel mensen 

voor ingezet die specialist zijn in die materie, maar een dag telt nog steeds maar 24u.” 

 Dus de wettelijke kaders zouden volledig moeten worden ingevuld? 

“Absoluut, ik denk dat zo lang ik hier al op het hof in Gent zit, we ooit drie weken eens volledig zijn 

geweest. Wanneer je rekening houdt met ziekte of pensioen, in zo’n gevallen heb je altijd een verloop, 

dan heb je altijd op een zeker ogenblik een aantal mensen die weggevallen zijn en die terug ingevuld 

moeten worden en daar gaat tijd over, niet alleen omwille van besparingsredenen, maar ook omwille 

van de procedure zelf. Men stelt zich kandidaat, er moeten adviezen komen en dan beslist de Hoge 

Raad en dat neemt ook tijd in beslag. Wij kunnen hier op het hof wel zeker de continuïteit verzekeren 

wanneer er een voorzitter of raadsheer wegvalt. Het is wel op een behoorlijke manier in de wet 

ingeschreven hoe dat moet verlopen.”  

- De veralgemening van de alleenzetelende magistraat wordt in de rechtsleer, maar ook door vele 

van uw collega’s gezien als een monster van Loch Ness dat doorheen de tijd al meerdere malen is 

opgedoken en hoofdzakelijk kwaliteitsverlies tot gevolg heeft.  
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 Sluit u zich aan bij deze visie? Waarom wel/niet? 

“Dat het op dit niveau kwaliteitsverlies met zich meebrengt, durf ik te betwijfelen. Onze raadsheren 

worden gekozen op basis van een profiel. We weten heel goed wie hier op een zeker ogenblik binnen 

komt. Als die persoon dan in een collegiale kamer gefunctioneerd heeft, weten we heel goed wat die 

persoon betekent en men kiest tegenwoordig in functie van specialismen. Men tracht wel degelijk 

specialisten van bepaalde materies in bepaalde kamers te zetten. De tijd dat je hier binnen kwam en 

eerst strafrecht moest doen en dan pas burgerlijk recht, niettegenstaande dat je in je carrière in eerste 

aanleg altijd burgerlijk had gezeteld, ligt achter ons. We houden echt rekening met een bepaald profiel 

en bij de beoordeling van de kandidaat kijken we naar zijn productie, zijn mogelijkheden. Dat is 

belangrijk, om promotie te maken moet je in eerste aanleg productief geweest zijn en moet je je 

geprofileerd hebben in een bepaalde richting.” 

- Ook de regels met betrekking tot de ervaring die een magistraat moet hebben om alleen te mogen 

zetelen zijn hervormd. Het vereiste om alleen te mogen zetelen in eerste aanleg werd gereduceerd 

van 3 naar 1 jaar. Vindt u het verantwoord om een magistraat alleen te laten zetelen van zodra hij 

1 jaar ervaring heeft? Quid na een promotie?
425

 Zou dit nuttig zijn? 

“Na promotie hoeft er volgens mij geen ervaringsvereiste meer te zijn, ik ga ervan uit dat dat voor 

iemand die in eerste aanleg al jaren gezeteld heeft niet vereist is, op voorwaarde natuurlijk dat hij wel 

al wat jaren ervaring heeft opgebouwd in eerste aanleg. Ik raad iedere jonge magistraat aan het op die 

manier te doen. 

Wat de reductie van het ervaringsvereiste op het niveau van eerste aanleg betreft, dat vind ik jammer. 

Als je de magistratuur binnenkomt, bijvoorbeeld langs de weg van de advocatuur, je bent een aantal 

jaren advocaat geweest, doet dan het examen en dan ga je rechtstreeks naar de zetel, in een dergelijk 

geval is het toch echt wel vereist dat je ervaring opbouwt in een collegiale kamer denk ik. Persoonlijk 

vind ik het dus geen goede keuze om dat vereiste te reduceren tot een jaar. Het is niet omdat je een 

goed advocaat was, dat je onmiddellijk alle tools hebt om goed recht te spreken.” 

- Denkt u dat het beperken van de collegiale burgerlijke kamers in het hof van beroep zal leiden tot 

een vermindering in de coherentie van de rechtspraak? 

“Het lijkt me gevaarlijk om daar uitspraak over te doen. Mijn persoonlijke ervaring daarin is dat er 

altijd bepaalde magistraten geweest zijn die hun eigen visie hebben over een bepaald probleem en die 

dus nog altijd hun eigen visie proberen door te duwen. Als ik mijn carrière overschouw, dan heb ik dat 

toch altijd gezien. Een magistraat is iemand van wie verwacht wordt dat hij kan beslissen en dat hij 

alleen kan beslissen. Dat is iets dat je leert door het te doen, maar dat geeft ook de mogelijkheid om 

bepaalde visies te ontwikkelen en om zijn eigen rechtspraak te ontwikkelen. Die eigen rechtspraak 

                                                   
425 Art.195 Ger.W.: na 1 jaar, uitzondering toegestaan wanneer EV noodzaak aantoont. 

 



7 

 

wordt dan afgetoetst op het niveau van hoger beroep als je rechter bent in eerste aanleg en voor de 

raadsheren wordt dat afgetoetst door het Hof van Cassatie of het Grondwettelijk Hof. Die controles 

vind ik een goede zaak. Volgens mij is een rechter ook redelijk individualist, zelfs in een collegiale 

kamer moet je proberen in je team de neuzen in dezelfde richting te doen wijzen. In beraad gebeuren 

er soms stemmingen die dan ook gesteund worden door rechtspraak en rechtsleer. Op een bepaald 

moment kom je dan een casus tegen waarin er twee visies zijn en dan moet je een keuze maken en dan 

wordt die wel eens echt verdedigd, bijvoorbeeld door een magistraat die voorheen al in een bepaalde 

richting beslist had wanneer hij alleen zetelde en misschien niet noodzakelijk gevolgd is door anderen. 

De burgerlijke sector van het hof organiseert soms op een namiddag een vergadering over bepaalde 

principes waarvan men merkt dat de raadsheren per kamer een ander standpunt innemen om dat tijdens 

zo’n collectief overleg te bespreken en op die manier ervoor te zorgen dat iedereen het met elkaar eens 

raakt.” 

- Denkt u dat het een meerwaarde is dat magistraten niet altijd alleen rechtspreken, maar dat er 

sprake is van een zeker mate van afwisseling, waarbij ze nu eens alleen, dan weer collegiaal 

zetelen? 

“Absoluut, op die manier word je ook nog eens geconfronteerd met andere meningen, maar ook 

bijvoorbeeld een overleg kan dat effect teweegbrengen. Dat gebeurt ook effectief: Het instituut voor 

gerechtelijke opleiding zorgt voor studiedagen waarop we de visies horen van bijvoorbeeld Brussel of 

Oost-Vlaanderen. Dat geeft ook soms aanleiding tot pittige discussies. Het zou wel eens kunnen dat 

als je te veel alleen zetelt, je niet meer voldoende aan jezelf twijfelt. De meerwaarde van het collegiaal 

zetelen, naast het doorgeven van ervaring, is dat je af en toe afgetoetst wordt aan je collega’s
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Bijlage 3 

Interview rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 

Bart Willocx (W), voorzitter 

Luc Potargent (P), afdelingsvoorzitter (afdeling Antwerpen) 

- Potpourri I, meer bepaald de hervorming op het vlak van de samenstelling van de kamers, heeft 

mede aanleiding gegeven tot dit onderzoek.  

Op welke manier heeft de veralgemening van de alleenzetelende raadsheer de werking van de 

rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen concreet beïnvloed? 

P: “Op burgerlijk gebied hadden wij op de afdeling Antwerpen twee collegiale kamers en die zijn 

bijna volledig alleenzetelend geworden. Er zijn dus nog een paar zittingen, maar dat is echt maar één 

keer per maand of om de twee of drie maanden, waarop er nog een paar zaken collegiaal worden 

behandeld. Dat is zelfs geen 10% meer. 

Correctioneel hebben we het anders aangepakt. Het is wel zo dat de enkelvoudig samengestelde 

kamers meer werk, dus zwaardere dossiers, gekregen hebben, maar we doen toch nog vrij veel 

collegiaal af. Ik weet dat we op dat vlak een uitzondering vormen op de andere rechtbanken van eerste 

aanleg in Vlaanderen. Dat heeft twee redenen:  

Een eerste reden is dat ik het noodgedwongen zo moest organiseren omdat ik te weinig griffiers heb. 

Als ik alles alleenzetelend zou organiseren, zou ik niet voldoende griffiers hebben. Er bestaat dus een 

wanverhouding tussen het aantal rechters en griffiers. 

De tweede reden heeft te maken met de zware correctionele dossiers die we hier in Antwerpen binnen 

krijgen. We spreken vaak in termen van kaften. Bij zo’n zware zaak is dat niet één kaft, maar zijn het 

vaak minimum 5 kaften. De tussenmaat komt niet zo veel voor en dat maakt het moeilijk voor een 

alleenzetelende rechter.  

Ook heerst er bij correctionele zaken, bijvoorbeeld in drugszaken, nogal een speciale sfeer vanuit de 

strafpleiters, ook met het parket en naar rechters toe. Als je daar dan alleen zit, is dat lastiger. 

Bijvoorbeeld in de zaak van de Aquino’s in Hasselt waar die rechters constant gewraakt worden, kan 

je al heel wat meer weerwerk bieden wanneer je daar met drie zit in de plaats van alleen. Daarnaast 

kan je ook bij elkaar steun vinden bij het afhandelen van die zaak. De sfeer op een correctionele zitting 

in heel zware dossiers is helemaal anders dan in een zware burgerlijke zaak. Ook omdat de beklaagde 

daar vaak bij is en de advocaten zich al wel eens wil profileren, wat logisch is.  
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We zijn daarom in de correctionele sectie oorspronkelijk van drie naar twee collegiale kamers gegaan, 

maar intussen zijn we terug naar drie kamers gegaan. Drie is eigenlijk te veel, maar twee te weinig, 

dus ik sta voor een moeilijk probleem. 

Dit geldt niet voor de afdelingen Mechelen en Turnhout, waar ze het aantal collegiale kamers wel 

meer hebben afgebouwd. Dit komt omdat ze daar ook een ander soort dossiers binnenkrijgen.” 

W: “Wij zijn er wel van overtuigd dat een collegiaal beraad iets heel waardevols is. Wij zijn er 

absoluut niet tegen, maar je moet eerlijk zijn, het hoeft niet altijd. Er kwamen vroeger zeker zaken 

voor een collegiale kamer die perfect door een rechter alleen konden gedaan worden en dan moeten 

we dat ook doen. We hebben als rechtbank niet de middelen om zaken met drie te doen als ze ook door 

een rechter alleen kunnen behandeld worden, dat is niet zinvol. Anderzijds zijn er zaken waar het wel 

een meerwaarde kan hebben.  

Het heeft ook zijn nut als opleidingskamer. Rechters moeten de stiel leren. Rechter zijn is niet alleen 

het recht, dat is maar één van de elementen, maar er is heel veel ongeschreven. Ook bijvoorbeeld 

sociaal: Hoe pak je dingen aan op zitting? Je kan 15 jaar advocaat geweest zijn, maar dat wil nog niet 

zeggen dat je ook een goede rechter zal zijn. Eén van de nadelen van de veralgemening van de 

alleenzetelende rechter is dus dat we geen opleidingskamer meer hebben. We hebben ons ook altijd 

voorgenomen dat als we de ruimte hebben, we opnieuw meer collegiaal gaan zetelen.  

Eén van de voordelen, dat moet ook gezegd worden, is dat we met minder rechters veel verder kunnen. 

Sommigen ontkennen dat en zeggen dat je dat niet zomaar door drie kan delen en dat weet ik wel, het 

is niet puur mathematisch. Dat neemt niet weg dat als het geen te zware zaken zijn, je alleenzetelend 

meer kan verzetten. Alleszins heeft die rechter maar éénmaal zitting en op die manier win je wel tijd, 

dus naar efficiëntie toe heeft het wel zijn voordelen. Alleen moet je het verschil kunnen maken tussen 

zaken die dat waard zijn en zaken waarbij dat geen optie is. Die lijn moet je wel kunnen trekken. Op 

kleinere rechtbanken is het ook vaak moeilijk om die collegiale zetel samen te stellen. Bijvoorbeeld in 

Mechelen heb je eigenlijk maar negen zetelende rechters (onderzoeksrechter en jeugdrechter niet 

meegeteld), stel dat je dan een kamer van drie moet samenstellen, dat wil zeggen dat 1/3 daar 

aanwezig moet zijn op dat moment en dat geen van hen de zaak al op een andere manier gehad mag 

hebben, met het oog op onverenigbaarheden. Vaak moet je dan gaan zetelen met plaatsvervangers en 

dan kan je je opnieuw afvragen of de kwaliteit nog wel zo goed is. Je moet het dus vooral genuanceerd 

bekijken denk ik. Qua keuze leggen wij burgerlijk de lat wel vrij laag. Alleen de zaken waarvan wij 

vinden dat ze absoluut collegiaal moeten gedaan worden, komen nog voor een collegiale kamer. 

Correctioneel leggen we de lat dan weer wat hoger. In Turnhout en Mechelen organiseren we dat op 

een andere manier dan in Antwerpen. Er wordt daar wekelijks met drie gezeteld en we proberen die 

zitting te vullen. Zijn dat dan altijd zaken die absoluut met drie moeten gedaan worden? Soms echt 

wel, maar soms, als je ziet dat er minder zaken op staan, schuif je er gewoon enkele bij.” 
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- Onder het nieuwe systeem kunnen partijen niet langer de verwijzing vragen naar een collegiale 

kamer, maar heeft de voorzitter als enige de mogelijkheid om van de algemene regel af te wijken 

en zaken ambtshalve geval per geval door te verwijzen naar een meervoudige kamer wanneer de 

complexiteit of het belang van de zaak of bijzondere, objectieve omstandigheden daartoe 

aanleiding geven.  

 Hoe wordt deze bevoegdheid in de praktijk uitgeoefend? Is het de rechter aan wie de zaak werd 

toebedeeld die initiatief ontplooit voor de verwijzing aan een collegiaal samengestelde kamer? 

 Hanteert u criteria om de begrippen ‘complexiteit en belang van de zaak’ en ‘bijzondere, 

objectieve omstandigheden’ te interpreteren en zo ja, welke? 

 

P: “In principe is het de voorzitter die deze bevoegdheid uitoefent, maar in Antwerpen zijn het in de 

praktijk de afdelingsvoorzitters die dat doen. Ik denk dat dat ook in andere rechtbanken het geval is.”  

W: “In de praktijk wordt er daarnaast ook veel ruimte gelaten aan de mensen die de raadkamer doen. 

In Mechelen wordt er gekeken: Is er nog ruimte op de collegiale kamer? En dat wordt bekeken op de 

raadkamer omdat ze daar alle zaken zien passeren. In Turnhout is het eerder het parket dat het initiatief 

neemt, heb ik het gevoel. Dat loopt niet altijd even goed, dan zie je soms dat de collegiale kamer niet 

genoeg werk heeft.” 

 

P:  “In burgerlijke zaken is het zo dat rechters zelf met die zaak naar mij komen en dus het initiatief 

nemen om de verwijzing te vragen. Zo hebben we een niet-geschreven afspraak dat zaken tegen 

notarissen of gerechtsdeurwaarders, zo van die heel gevoelige zaken, met drie worden gedaan. Er zijn 

hier ook een aantal grote dossiers over een heel specifieke thema’s die ze liever met drie deden, maar 

het wordt zo weinig gevraagd, dat als ze het vragen, ze de beschikking vrij gemakkelijk krijgen. 

Burgerlijk zijn er dus geen vaste categorieën van zaken die collegiaal moeten worden behandeld. 

Correctioneel is dat anders. Ik ben met het parket gaan samenzitten en we hebben daarover overlegd. 

Uiteindelijk heb ik dan een lijst opgesteld van categorieën van zaken die alleenzetelend of collegiaal 

moeten behandeld worden. Onder meer alle zaken afkomstig van de sectie GV, dat zijn de hele zware 

misdrijven, maar ook interneringen, dossiers van meer dan één grijze kaft en de verspreiding van 

kinderporno worden met drie behandeld. Verder worden de zaken die vroeger al verplicht met drie 

moesten worden gedaan, nog steeds aan een collegiale kamer toegewezen. Het gaat dan om 

verkrachtingen van meerderjarigen en minderjarigen en aanranding van minderjarigen. Dat zijn vaak 

geen dikke dossiers, maar wel heel moeilijke zaken omdat je daar vaak woord en wederwoord hebt en 

veel hangt af van de geloofwaardigheid van het slachtoffer of de dader. Ik heb ook het gevoel dat 
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rechters dat veel liever met drie doen, omdat het dan makkelijker is om die beslissingen te nemen. Ook 

die sfeer in zware correctionele zaken waarover ik het eerder al had, speelt een belangrijke rol.”  

- Speelt de impact die dat soort beslissing in strafzaken heeft op de persoon van de beklaagde 

ook een rol? 

P: “Nee, dat eigenlijk niet, het is eerder uit een soort comfort van de rechter dat er meer collegiale 

kamers worden ingericht in correctionele zaken dan in burgerlijke zaken.” 

- Verandert uw mening omtrent de samenstelling van de kamers naargelang we te maken 

hebben met burgerlijke zaken of strafzaken? 

W: “In zekere zin wel, omdat het in strafzaken eerder nuttig zal zijn om collegiaal te zetelen dan in 

burgerlijke zaken, wat ook niet betekent dat dat altijd het geval is. Het kan ook heel zinvol zijn om 

bepaalde burgerlijke zaken collegiaal te behandelen, maar ze zijn minder in aantal. Dit heeft  te maken 

met het feit dat veel burgerlijke zaken nu eenmaal vrij technisch zijn. Neem nu bouwzaken: Het is 

gewoonweg moeilijk haalbaar en niet zinvol dat iemand al die conclusies van een deskundige zit door 

te wroeten, dat gaat zelden een grote meerwaarde hebben en dan heb je alle drie een verschillend 

beeld. De situatie is anders wanneer het gaat om een beroepskamer, bijvoorbeeld beroepen tegen 

beslissingen van vrederechters, dan gaat het om een beslissing in laatste aanleg en kan je dus al sneller 

zeggen ‘dit is duidelijk voor die mensen een heel belangrijke zaak’, maar dat is ook weer niet altijd het 

geval. Bijvoorbeeld de zoveelste huurzaak kan door iemand alleen behandeld worden.” 

- In Mechelen is de schriftelijke procedure lang het principe geweest in burgerlijke zaken. Is dit 

nog steeds het geval en in hoeverre is dit verenigbaar met het collegiaal zetelen? 

W: “De schriftelijke procedure in Mechelen staat al lang ter discussie, het is een zeer gevoelig 

onderwerp, ook bij de advocaten. Op dit moment is de schriftelijke procedure wel grotendeels de 

uitzondering geworden in het Vlaamse landschap en zelfs in Mechelen zijn er wel meer en meer 

collega’s die toch laten pleiten, hoewel het nu opnieuw wat teruggeschroefd is. Persoonlijk ben ik 

voorstander van een systeem in burgerlijke zaken waarbij de rechter vragen stelt en daaruit afleidt of 

er nog effectief een pleidooi nodig is (het interactief debat). De advocaat kan dan veel gerichter pleiten 

omdat hij door heeft waar de rechter belang aan hecht. Ik hou niet zo van het systeem dat hier in 

Antwerpen nog vaak wordt gehanteerd, waarbij wordt gezegd ‘we hebben een half uur voorzien voor 

uw zaak, elke advocaat krijgt een kwartier en dan is de zaak in beraad’. Maar in Mechelen is het dus 

schriftelijk. Eerste Voorzitter Luyten is daar tegenstander van en hij heeft daar ook wel een punt als hij 

zegt dat de schriftelijke procedure en het collegiaal zetelen niet samen gaan. Dat werkte niet goed want 

er werd niet gepleit en vaak werd de zaak onmiddellijk in beraad genomen, je kreeg het ontwerp en 

dan moest je alle drie alle conclusies beginnen lezen, om dan alle drie je idee ervan te kunnen vormen, 

maar dat is een heel groot werk. De kritiek dat het collegiaal zetelen in combinatie met de schriftelijke 

procedure geen zin heeft, is dus niet onterecht.  
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Correctioneel kan je daar wel een parallel trekken: je zetelt collegiaal, maar slechts één van de 

collega’s bereidt het dossier voor.”  

P: “Nee, je bereidt in principe alle drie de zaak voor.” 

W: “Ja, maar hier en daar gebeurt het wel.” 

P: “Ik heb ooit in een kamer gezeteld waar we samen het vonnis schreven, maar in de praktijk schrijft 

natuurlijk maar één rechter het vonnis.” 

W: “Ik vind het ook wel gevaarlijk om je alleen te baseren op het pleidooi als je het dossier niet goed 

kent. De advocaat kan zeggen wat hij wil. Als je dan rekent op één rechter die het dossier voorbereidt, 

lukt dat perfect in een kamer waar je elkaar heel goed kan vertrouwen, maar soms werkt dat minder 

goed.” 

P: “Ik denk dat ze op het hof van beroep met een verslaggever werken.” 

W: “Volgens mij zijn er op het hof kamers waar maar één rechter van de drie het dossier voorbereidt. 

Dan heb je toch maar een beperkte meerwaarde van het collegiaal zetelen vind ik, zeker als het gaat 

om de kwaliteit. Als je in strafzaken het dossier niet hebt voorbereid en dan hoor je het pleidooi en ga 

je in beraad meteen na de zitting, dan ga je er volgens mij af en toe toch echt wel naast slaan. Als de 

persoon die het dossier als enige moest voorbereiden iets mist of iets op een andere manier leest dan 

dat jij het zou lezen, wat vaak gebeurt in strafzaken, kan dat een grote impact hebben. Allemaal 

voorbereiden kost tijd, maar dat is onze job ook. Je moet volgens mij toch tweemaal nadenken want je 

zet je handtekening onder de veroordeling van iemand tot zoveel jaren gevangenisstraf, maar als je het 

zelf gelezen zou hebben, was je misschien tot een andere conclusie gekomen. Als alleensprekend 

rechter kan je natuurlijk ook altijd iets missen, daarom moet je goed afwegen welke zaken je door een 

rechter alleen laat behandelen, bijvoorbeeld een heel betwiste zedenzaak behandel je beter met drie. 

Hier in Antwerpen is dat ook altijd het geval, maar dat is niet overal zo.” 

- Op 29 mei 2017 verzocht de minister van Justitie de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder 

onderzoek te voeren bij de hoven van beroep nadat hij signalen kreeg dat de nieuwe wettelijke 

regels “niet ten volle en alvast niet op uniforme wijze” werden toegepast door de hoven van 

beroep. 

 Gaat dit ook op voor de rechtbanken van eerste aanleg? 

P: “Ik heb vrij veel contact met de collega’s van andere rechtbanken van eerste aanleg en daaruit bleek 

dat wij eigenlijk vrij veel zaken collegiaal behandelen in vergelijking met de andere rechtbanken. Dan 

ben ik daarover gaan nadenken, maar hoewel ik zelfs bereid ben om meer alleenzetelend te 

behandelen, kan ik dat simpelweg niet omwille van het tekort aan griffiers. Ik heb alleenzetelende 

kamers moeten afbouwen, simpelweg omdat ik niet voldoende griffiers heb.  
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Een groot gedeelte van die zaken zou toch nog altijd door een kamer van drie behandeld worden, 

omdat ik denk dat wanneer je als alleensprekend rechter een zeer groot dossier moet behandelen, je 

ook maar één zaak behandeld krijgt per zitting. Kamers per drie behandelen zo meer dan één grote 

zaak per zitting. Een alleenzetelende rechter doet normaal 20 à 22 zaken per zitting.” 

- Voor Potpourri I was collegialiteit nog de regel voor de hoven van beroep, maar voor de 

rechtbanken van eerste aanleg was het principe omgekeerd. PPI breidde de algemene regel die al 

gold op het niveau van eerste aanleg uit naar de hoven van beroep, zodat nu voor hoven en 

rechtbanken hetzelfde principe geldt (met enkele nuances).  

 Vindt u dat er een onderscheid zou moeten gemaakt worden tussen beide niveaus en waarom?  

W: “Ja, het is logisch dat er in beroep sneller besloten wordt dat het nuttig is om een zaak collegiaal te 

behandelen. Ook in burgerlijke zaken is dat het geval, hoewel het niet zo vaak zal voorkomen. 

Bijvoorbeeld een heel betwiste zaak omtrent medische aansprakelijkheid. Het zal in dat geval weer 

eerder neerkomen op een menselijke afweging eerder dan op een technische en dan kan je dat soms 

toch beter door drie laten doen. Vroeger werden bijvoorbeeld alle burgerlijke beroepen tegen 

beslissingen van de politierechtbank met drie gedaan of moesten ze toch alleszins door drie getekend 

worden. Dat ging soms gewoon om iemand die rechtsaf sloeg en iemand anders botste tegen hem en 

ze gingen in beroep omwille van de schadevergoeding. Zo’n zaak hoeft niet met drie behandeld te 

worden. Zoals vaak het geval is met de veranderingen die minister van justitie Geens doorvoert, zit er 

een deel waarheid in, maar heeft het ook een andere kant. Is dit helemaal slecht? Neen. Is het dan 

helemaal goed? Ook niet. Daarom laat ik nog steeds op onze agenda staan dat we van drie naar één 

zijn gegaan en dat dit problemen naar opleiding en kwaliteit geeft. We moeten daar blijven oog voor 

hebben om dat in de molen proberen te compenseren.” 

P: “Op het hof van beroep is het zo dat men burgerlijk zeker in heel veel van de zaken alleen kan 

zetelen. Hoger beroep tegen beslissingen in strafzaken worden volgens de wet wel nog collegiaal 

afgehandeld. Alle correctionele zaken die wij hier op eerste aanleg alleenzetelend afhandelen, zouden 

op het hof volgens mij ook alleen behandeld kunnen worden, mocht de wet dat toelaten. Dat zijn 

kleinere dossiers, dus daar moet je zelfs niet met drie voor zijn.  

Wat ik wel altijd in mijn achterhoofd houd, stel je voor dat het beleid op het hof verandert, of dat de 

wet verandert en dat beroepen in strafzaken vanaf dan ook alleenzetelend kunnen worden behandeld, 

dan zal ik mij ook moeten aanpassen. Gezien wij een groot aantal correctionele zaken collegiaal 

behandelen, moet het hof diezelfde zaken ook collegiaal behandelen. Wat ik alleenzetelend doe, daar 

kan het hof in principe kiezen. Ik bepaal dus nu voor een stuk het beleid van het hof. Nu speelt dat nog 

niet, maar ooit zal die vraag zich misschien wel stellen, dat ze zeggen ‘jij dwingt ons’ en dan zal ik mij 

ook moeten aanpassen. 
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Ik vind het ook logisch dat ze op het niveau van beroep meer collegiaal zetelen dan op eerste aanleg, 

maar er zijn veel zaken die je in beroep ook alleenzetelend kan doen, ook correctionele zaken. Om een 

heel extreem voorbeeld te geven: stel dat je een winkeldief hebt die op heterdaad betrapt wordt op het 

stelen van een blikje cola (in de mate dat ze dat vervolgen). Hij komt in eerste aanleg natuurlijk voor 

een alleensprekend rechter, maar als hij dan beroep aantekent, komt hij voor een kamer van drie. Dat 

is eigenlijk toch verspilling van middelen?” 

- Heeft Potpourri I (wat betreft de regels met betrekking tot de samenstelling van de kamers) 

voor de rechtbank geleid tot meer efficiëntie?  

P: “Nee, ik denk niet dat er een efficiëntiewinst is. Wat ik ook een heel groot nadeel vind, is dat we 

burgerlijk geen opleidingskamer meer hebben. We krijgen een hele instroom van jonge mensen, die 

eigenlijk alleen nog maar correctioneel kunnen opgeleid worden. Burgerlijk worden ze niet meer 

opgeleid en heel snel ingezet, tegenwoordig zelfs sneller dan een jaar, omdat we wel moeten.”  

W: “Ik kan van dat vereiste van één jaar ervaring in een collegiale kamer afwijken bij gemotiveerde 

beschikking. Er zijn gewoon niet voldoende collegiale kamers meer en dan ga je wel kijken naar wie 

er al wat ervaring heeft wanneer hij hier toekomt. We hebben nu iemand die al 15 jaar ervaring heeft 

op het jeugdparket. Het  is niet ideaal en we hadden het liever anders gezien, maar die persoon gaan 

we wel meteen alleen laten zetelen in jeugdzaken. We hebben ook iemand binnengekregen die nooit 

advocaat is geweest, dan zetten we die persoon wel eerder in een collegiale kamer. We passen het dus 

een beetje aan naargelang de ervaring die een persoon al heeft, omdat we gewoon geen andere 

mogelijkheid hebben.” 

P: “Ik loop al langer met het idee rond om een collegiale burgerlijke kamer in te voeren om terug een 

opleidingskamer te hebben, maar dan ga ik eigenlijk in tegen de wet. Maar het probleem is, en dat is 

wat mij tot nu toe tegenhoudt, dan ga ik in bepaalde zaken een beschikking maken en in sommige 

soortgelijke zaken niet, want ik kan niet alles collegiaal doen. Dat verschil kan ik objectief niet 

verantwoorden. Ik kan het immers niet rechtvaardigen door te zeggen ‘ik heb een opleidingskamer 

nodig’, want dat staat niet in de wet. Dat is dus wel een groot probleem vind ik. Zelfs familiaal zouden 

we eigenlijk een opleidingskamer moeten hebben, maar daar is al helemaal geen sprake van. Dat heeft 

zelfs nooit bestaan, maar als ze burgerlijk opgeleid zouden worden, zou dat al veel doen. De jonge 

rechters die hier beginnen doen het zonder opleiding en dat gaat wel, maar het is niet ideaal, niet 

gezond. Je merkt dat het moeilijk is voor hen. Andere rechters in een kamer geven hun ervaring door. 

Zo leer je vonnissen schrijven, want dat is echt een ambt. Wij proberen hier in Antwerpen zo veel 

mogelijk heel korte vonnissen te schrijven, want we hebben veel werk en je hebt dus niet veel tijd als 

rechter om uitgebreide vonnissen te schrijven, maar dat is een techniek die je moet leren en dat kan je 

alleen met hulp van andere rechters. We hebben ook geen rechters op overschot. We waren al 

onderbemand, zelfs met ons normaal wettelijk kader en daarin zijn we niet alleen, maar hier is dat 
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zeker zo. Desondanks draaien wij, niets is gesloten, we hebben geprobeerd alles nog efficiënter te 

organiseren, zodat we alles kunnen blijven doen zonder achterstand te creëren, maar ten koste van de 

opleidingen. Het ideale scenario zou zijn dat ik bepaalde rechters gedeeltelijk zou kunnen vrijstellen 

om jonge rechters op te leiden en dat heb ik ook even geprobeerd. Dan liet ik jonge rechters meelopen 

met meer ervaren rechters. Na een tijdje moest de meer ervaren rechter dan naast de jonge rechter 

zitten terwijl die laatste zitting deed. Dat heeft even gewerkt, maar de rechters hebben daar meestal 

gewoon geen tijd voor, ze hebben het zo druk met hun eigen werk, dus het ging gewoon niet meer, 

jammer genoeg. Het kost de collega’s vaak al veel moeite om een gerechtelijk stagiair op te leiden. Ik 

heb niet de luxe om te zeggen ‘ik ga je voor 60% belasten, zodat je 40% van je tijd aan opleidingen 

kan besteden’.” 

W: “Wij proberen allerlei alternatieven uit, maar het werkt niet altijd. Met de besparingen kunnen we 

het eigenlijk ook niet. Ik heb in Mechelen indertijd nog geprobeerd de regel in te voeren dat een meer 

ervaren rechter bij een minder ervaren rechter moest gaan zitten en meevolgen, maar de collega’s 

wrongen zich in alle mogelijke bochten om dit toch maar niet te moeten doen. Ze doen dat niet graag 

omdat ze het niet gewoon zijn. De vraag is waarom dat het geval is. Komt dat niet ergens voort uit 

onzekerheid? Wat gaat die collega zeggen? Wij hebben ook een project gedaan omtrent intervisie. 

Vooral bij de familierechters, omdat er daar veel problemen waren en zij vaak feitelijk moeilijke 

afwegingen moeten maken. Dat project verliep heel moeizaam. Ze willen niet laten uitschijnen dat ze 

twijfelen, terwijl daar niets verkeerd aan is. Het zijn vaak menselijke keuzes.” 

- Is het niet net belangrijk om te twijfelen? 

P: “Het zou de kwaliteit wel verhogen.” 

W: “Anderzijds is het ook moeilijk om te veel aan jezelf te twijfelen als rechter. De afdelingsvoorzitter 

deelt soms 100 jaar gevangenisstraf uit op een voormiddag. Als je dan te veel begint te twijfelen aan 

wat je aan het doen bent en aan het systeem, dan werkt dat totaal niet meer. Aan de andere kant is een 

gezonde dosis twijfel en zelfkritiek ook nodig.”  

P: “Je moet jezelf evalueren af en toe.” 

W: “Je moet ook eerlijk durven zijn en kunnen evolueren. Bijvoorbeeld het geval van 

omgangsrechten: vroeger was het een weekendrecht, dan is dat volledig doorgeslagen naar een week-

week regeling, maar nu komt men daar opnieuw duidelijk van terug. In die zin is het echt wel 

belangrijk dat je af en toe met collega’s spreekt. Je kan in je hoofd hebben ‘ik doe dat zo en dat is 

goed’. Als je dan met iemand praat die zegt ‘over dat onderwerp is dat geschreven, of daar is een 

bepaald onderzoek naar gedaan’ kan dat een grote invloed hebben. We proberen dat ook via de 

sectiewerking te organiseren.” 
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- Is de doorlooptijd gereduceerd sinds Potpourri I?  

P: “Nee, de doorlooptijd is iets toegenomen, maar heel beperkt. Voor strafzaken is het ongeveer 

hetzelfde gebleven en voor burgerlijke zaken is dat iets toegenomen, maar ook maar heel beperkt.” 

- Heeft dat te maken met de nieuwe samenstelling van de kamers? 

P: “Nee, ik ben er ook niet van overtuigd dat het zoveel efficiënter is om alles alleenzetelend te doen. 

Ik kan de minister wel volgen als hij zegt ‘eerste aanleg moet alleenzetelend zijn’, maar het is in 

strafzaken, zeker de strafzaken die wij hier in Antwerpen binnen krijgen en dat zal in Brussel ook wel 

zo zijn, niet altijd de beste optie. In die omkoopzaak in Tongeren zie je dat nu ook: Het gaat er vrij 

bitsig aan toe en dan is het wel comfortabeler dat je daar met drie rechters zit.” 

- De veralgemening van de alleenzetelende magistraat wordt in de rechtsleer, maar ook door vele 

van uw collega’s gezien als een monster van Loch Ness dat doorheen de tijd al meerdere malen is 

opgedoken en hoofdzakelijk kwaliteitsverlies tot gevolg heeft.  

 Sluit u zich aan bij deze visie? Waarom wel/niet? 

 Zo ja, aan wat is dit kwaliteitsverlies volgens u hoofdzakelijk te wijten? 

P: “Dat heeft een invloed op de kwaliteit ja, en dan vooral door het gebrek aan opleiding.”  

- Is het mogelijk om ook in burgerlijke zaken vaste categorieën te maken van gevallen waarin altijd 

alleen of altijd collegiaal moet gezeteld worden? 

P: “Dat lijkt me moeilijk. Volgens mij moet dat zaak per zaak bekeken worden. Op het niveau van 

beroep zouden ze bijvoorbeeld wel kunnen zeggen ‘alle zaken die op eerste aanleg voor een 

alleenzetelend rechter worden behandeld, komen ook in beroep voor een kamer met één rechter’.” 

W: “Ik ben persoonlijk voorstander van een systeem waarin wij daarover toch wat autonomie hebben, 

alleszins moet de rechtbank kunnen corrigeren, want je kan bijvoorbeeld zeggen ‘zedenzaken moeten 

altijd met drie gedaan worden’, maar tussen die zedenzaken zitten er ook heel eenvoudige. Ik ga 

akkoord met de afdelingsvoorzitter als hij zegt dat dat voor strafzaken in Antwerpen moeilijk anders 

kan dan dat ze worden opgedeeld in categorieën, maar ik bedoel eerder dat de wet ons geen 

categorieën moet opleggen. De wet legt ons al heel veel op waardoor we ons eigenlijk niet zo soepel 

kunnen organiseren. Ik hoor nu bijvoorbeeld dat sociaal strafrecht mogelijks in de toekomst door drie 

rechters zal moeten gedaan worden, waaronder één arbeidsrechter. Om zoiets georganiseerd te krijgen, 

is echt niet evident. En is dat altijd nodig? Daar zitten ook veel simpele zaken tussen. Als we echt iets 

serieus hebben, zullen wij er wel voor zorgen dat het met drie wordt gedaan. Het is vaak niet zo goed 

om dat soort organisatorische dingen algemeen in de wet te regelen omdat je ziet hoe groot het 

verschil is tussen de rechtbanken, bijvoorbeeld de rechtbanken van eerste aanleg van Antwerpen en 

Mechelen. Ik vind dat de manier waarop we rechtspreken onze verantwoordelijkheid moet zijn als 

voorzitters van de rechtbank en dat de wetgever ons meer verantwoordelijkheid moet durven geven. 

Als men het niet goed vindt, moeten wij het ook uitleggen. Dat zal ook meer komen, met de 
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verzelfstandiging van het beheer van de rechtbanken zullen we ons ook moeten verantwoorden en dat 

is een goede zaak. Daarnaast moet de wetgever consequent zijn. Hij legt op dat iets met drie moet 

gedaan worden, maar als wij niet voldoende volk hebben, kunnen we dat gewoonweg niet 

georganiseerd krijgen.” 

- Brengt de reductie van het aantal collegiale kamers de eenheid van de rechtspraak in gevaar? 

P: “Nee, daar zie ik niet meteen een probleem, want er bestaat ook overleg tussen rechters met 

dezelfde materie. Ik denk niet dat het nog vaak voorkomt dat er binnen eenzelfde materie 

uiteenlopende rechtspraak is, omdat er voldoende intern overleg is.” 

- Kan collegialiteit in sommige gevallen een valse schijn van eenheid wekken, in die zin dat 

misschien niet alle rechters het met de beslissing eens zijn, maar zij toch aan elk van hen wordt 

toegerekend? 

P: “Nee, ik vind het maar normaal dat wanneer de meerderheid beslist, de andere zich daarbij neerlegt. 

Als je als rechter niet akkoord gaat met je collega’s, moet je hen proberen te overtuigen van je mening. 

Dat is een heel democratisch gegeven. Als je de beslissing eenmaal genomen hebt, sta je er met drie 

volledig achter.”  

- In een rapport van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak wordt ‘meelezen’ vernoemd als een 

mogelijkheid om een rechter alleen uitspraak te laten doen, maar dit toch te koppelen aan een 

extra controle. Bij ‘meelezen’ laat de unusrechter zijn uitspraak in concept beoordelen door een 

collega-rechter of ervaren juridisch ondersteuner alvorens het vonnis definitief wordt. Kunnen 

dergelijke alternatieven perspectief bieden voor de toekomst? 

P: “Ik ben al verschillende keren zelf in Nederland geweest en ze hebben daar bijvoorbeeld ook een 

systeem waarbij twee rechters zitting houden en elk de helft van de zitting doen. De ene rechter gaat 

dan in de zittingszaal zitten en geeft commentaar op de ander en ze lezen elkaars vonnissen na. Ik ben 

er voorstander van om zoiets in te voeren in België, maar ik denk dat de Belgische rechters voor een 

dergelijke intervisie nog niet klaar zijn, hoewel het wel een oplossing zou kunnen zijn. Het is gewoon 

een kwestie van mentaliteit. In Nederland doen ze dat al veel langer en is het ingeburgerd. Ik zeg niet 

dat het er nooit zal komen, want ik heb het al eens voorgesteld en de jonge generatie stond er wel voor 

open, maar de oudere generatie totaal niet. Ze hebben er natuurlijk ook niet de tijd voor. Dat zou een 

goed systeem zijn als we genoeg rechters hadden, maar ik wil ook geen achterstand opbouwen om het 

te realiseren.” 

W: “Dat is iets wat wij niet hebben, die cultuur van intervisie, met elkaar spreken onder collega’s. Je 

zal wel eens bij een collega binnenstappen om een vraag te stellen, maar dan toch eerder over 

technische aspecten en niet feitelijk. In feite zou dat wel moeten kunnen en in die zin is het collegiale 

belangrijk.”  
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P: “Toch denk ik niet dat wij veel afwijkende rechtspraak hebben in twee kamers die dezelfde materie 

behandelen. Ik denk dat er op dat vlak wel voldoende overleg is.” 

W: “Daar is inderdaad al meer overleg, maar het blijft eerder technisch en juridisch. Dat de ene rechter 

iets op de ene manier interpreteert en een andere rechter anders, dat is nog niet het grootste probleem, 

dat hoort er nu eenmaal bij, maar stel dat je twijfelt, hebben wij niet de cultuur, noch de instrumenten 

om daarover te overleggen. Collegiaal zetelen is een goede manier om dit op te vangen.
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Bijlage 4 

Interview hof van beroep Antwerpen II 

Pierre Thiriar, raadsheer 

- De veralgemening van de alleenzetelende magistraat wordt in de rechtsleer, maar ook door 

vele van uw collega’s gezien als een monster van Loch Ness dat doorheen de tijd al meerdere malen is 

opgedoken en hoofdzakelijk kwaliteitsverlies tot gevolg heeft.  

 Sluit u zich aan bij deze visie? Waarom wel/niet? 

 Zo ja, aan wat is dit kwaliteitsverlies volgens u hoofdzakelijk te wijten? 

“Mijn visie is heel uitgesproken pro het alleen zetelen en ik sta daarmee lijnrecht tegenover Eerste 

Voorzitter Luyten, maar dat weet hij. Het is inderdaad zo dat het collegiaal zetelen een aantal 

voordelen kan hebben, maar ik denk niet dat het collegiaal zetelen altijd voordelen heeft. De voordelen 

die het collegiaal zetelen kan hebben, moeten volgens mij ook op een andere manier kunnen 

ondervangen worden omdat ik denk dat we breder moeten gaan kijken naar de finaliteit van het 

rechtspreken. Momenteel gaan wij op een zeer inefficiënte wijze te werk. We verliezen heel veel tijd, 

ons rendement is niet altijd optimaal en ik denk dat we dat deels door alleen te zetelen kunnen 

verhogen. Met behulp van de cijfers die Eerste Voorzitter Luyten bekend heeft gemaakt, schat hij in 

dat een alleenzetelend rechter ongeveer 10% meer produceert dan een collegiale kamer. In zijn 

redenering zou hij dus maar een outputverhoging hebben van 10% als hij iedereen alleen zou laten 

zetelen. Ik denk dat die berekening niet correct is. Wij zitten momenteel in clusters van vier 

magistraten, als je elke magistraat binnen die cluster 10% meer laat produceren, is de verhoging in 

output volgens mij 40%. Het is voor mij niet aanvaardbaar dat iemand 2 tot 6 jaar moet wachten op de 

oplossing van zijn geschil. Dat is economisch een heel zware kost, maar psychologisch even goed. De 

rechtszoekende beleeft dat dossier en dat rechtsgeschil maakt deel uit van zijn leven gedurende 8 à 10 

jaar, dus ik denk dat we echt moeten evolueren naar systemen waar we snel recht kunnen spreken op 

een efficiëntere manier. Als we door alleen te gaan zetelen 40% meer output hebben, dan is dat 

kolossaal. Als we daarvoor de voordelen van het collegiaal zetelen moeten opgeven, als je die 

afweging moet maken tussen een outputverhoging van 40% en die voordelen, denk ik dat we voor de 

outputverhoging moeten kiezen, wetende dat je die voordelen van collegialiteit door anders te gaan 

werken ook kan waarmaken.  

Alle argument die ik tot nu toe heb gehoord in het voordeel van collegiaal zetelen, zijn volgens mij 

zwakke argumenten. Argumenten zoals ‘als je het met drie doet, zal het van hogere kwaliteit zijn, want 

iemand die alleen zetelt, kan zich vergissen’. Als het met drie goed is, dan is het met 5 misschien nog 

met beter, of met 8, 9 of 10. Met hoeveel moeten wij het dan doen om het goed te doen? Neen, het 
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moet zo zijn dat één magistraat in staat is om een kwalitatief hoogstaande beslissing te nemen en dat je 

werkt met systemen van interne kwaliteitszorg. Hoewel de beslissing wordt genomen door één 

magistraat, is er dan een systeem van interne controle zodat bepaalde niveaus, bepaalde standaarden 

worden bereikt. Ik heb momenteel een kamer met uitzonderlijke samenstelling want we zijn met vier 

zeer bekwame en toffe collega’s die vooruit willen gaan, maar het kan ook totaal anders zijn. Je kan 

een samenstelling hebben met één magistraat die heel bekwaam is in een bepaalde materie en die 

telkens wanneer het dossier over die materie gaat, zal domineren in het beraad en zijn mening zal 

doordrukken. Je kan een situatie hebben waarin een korpschef zegt ‘die drie zijn sukkelaars, daar kan 

ik niets mee aanvangen, dus die zal ik even samen zetten’. Dat klinkt misschien choquerend, maar dan 

hebben we drie idioten die in een resonantie gaan. Het feit dat je met 1, 3, 5 of 15 bent, is nooit een 

waarborg voor kwaliteit.  

Een ander argument dat ik hoor is dat een magistraat die veel alleen zetelt zich gaat gedragen als een 

soort ‘God op aarde’, het God-syndroom. Maar dat kan je toch ook op andere manieren ondervangen? 

Door inderdaad niet te raken aan onze onafhankelijkheid, maar wel te zien dat er bepaalde 

kwaliteitsvereisten zijn binnen je kader en korps. Ook als je met drie zetelt, kan je iemand hebben die 

qua persoonlijkheid heel dominant is, waardoor hij toch zijn zin doet en zijn wil doordrukt. Ik zie echt 

niet in waarom het feit dat wij met drie zouden zetelen daar een waarborg tegen is. Ik vind dat ook 

allemaal negatieve argumenten.  

Het enige dat ik positief vind aan collegiaal zetelen, is dat ik het voor mezelf aangenaam vind om te 

kunnen werken samen met collega’s en te kunnen ventileren en kennis en inzichten te kunnen 

uitwisselen, maar volgens mij kan je dat ook als je elk autonoom in je dossier werkt. Dan moet je 

gewoon de ingesteldheid hebben om veel te communiceren met je collega’s en afspraken te maken, 

bijvoorbeeld wat betreft de gerechtskosten: ‘Wat gaat je lijn zijn?’ Wat ga je als gerechtskosten 

beschouwen? Wat betreft matiging van interesten: ‘Welke lijn ga je daar trekken?’. Dat is een totaal 

andere ingesteldheid en dat vereist een mentaliteitswijziging. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dat 

absoluut noodzakelijk is, omdat wij momenteel absoluut inefficiënt werken. Wij hebben bijvoorbeeld 

regelmatig wel eens een zaak die wegvalt, er valt dus 60 minuten pleittijd weg. Dat is een uur werktijd 

die wegvalt, niet van één magistraat, maar van drie magistraten, dus dat is 180 minuten werktijd die 

verloren gaat. Al die nadelen zijn voor mij veel belangrijker dan de voordelen van het collegiaal 

zetelen, maar dat vereist ook dat wij anders werken, anders rekruteren, want er zijn magistraten die dat 

niet graag doen, alleen beslissen. Zien dat je mensen rekruteert die kwaliteit afleveren en daar de 

ingesteldheid voor hebben. In onze werkprocessen moeten we ervoor zorgen dat we veel controleren. 

We moeten ermee akkoord gaan om inkijk te geven aan collega’s, zonder dat dat de onafhankelijkheid 

aantast. We zeggen gewoon ‘kijk, ik ga in die richting. Is dat juist? Hoe zie jij dat?’. Dan kan je de 

voordelen hebben van het collegiaal werken, zonder de nadelen ervan. Dat is mijn idee. Ik ben er mij 
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van bewust dat dat heel algemene ideeën zijn, maar ik denk wel dat we die denkoefening moeten 

maken.” 

- Heeft u concrete voorbeelden van die kwaliteitsvereisten die u aanhaalt?  

“Bijvoorbeeld, ik ben nu bijna vijf jaar aan het werk op het hof en ik heb één keer in die vijf jaar tijd 

een sectievergadering meegemaakt waarop we met alle civilisten van het hof samenkomen en een 

aantal zaken bespreken, bijvoorbeeld het matigen van interesten. We hebben het daar een uur gehad 

over de vraag ‘wanneer zijn interesten bovenmatig?’. Na een uur zijn we uit dat beraad gekomen 

zonder dat we daar een lijn in getrokken hebben. Als je nu voor het hof komt, zal de ene magistraat 

zeggen 10% is te veel, voor een andere is 12% te veel of vragen ze 17% en dat wordt het allemaal 

toegekend. Voor zo’n zaken vind ik dat we moeten kunnen afspreken.” 

- Dus het huidige systeem waarborgt niet de eenheid van de rechtspraak? 

“Inderdaad en dat is wel heel belangrijk. Toen ik nog op  de rechtbank van eerste aanleg werkte, 

hadden wij bijvoorbeeld allemaal fysiek een bureau op de rechtbank en zetelden we wel alleen, maar 

we deelden ons kantoor met een collega. Als je dan een vraag had kon je die veel makkelijker aan 

elkaar stellen. Nu werken wij allemaal thuis, niemand heeft nog een bureau op het hof. Daarom is het 

nu zo dat wij echt op een eiland leven, omdat je binnen je kamer alleen de collega’s van je kamer ziet. 

We gaan wel eens iets eten en alle burgerlijke kamers die maandag middagpauze hebben, zien wij. Er 

zijn dus een tiental collega’s in een korps van 60 die je wekelijks ziet en de anderen zie je eigenlijk 

alleen om de 2 à 3 maanden als er eens een vergadering is. Vanaf het moment dat je alleen gaat 

zetelen, heb je helemaal geen contact meer met je collega’s. Dat moet opgelost worden, wezen het 

doordat  je mensen de mogelijkheid biedt om samen te werken in dezelfde lokalen, zodat ze zo kunnen 

communiceren, of dat je een andere vorm van structureel overleg voorziet. Via e-groepen, via 

afspraken en via regelmatige sectorvergaderingen moet dat perfect te doen zijn. Op de rechtbank van 

eerste aanleg hadden wij om de maand een vergadering. Je bent dan een half uur kwijt, dat is niet altijd 

interessant, maar het is wel van belang dat je over bepaalde zaken afspreekt. Bijvoorbeeld op het vlak 

van de gerechtskosten, de rechtsplegingsvergoeding. Als ik je nu 10 arresten en 10 vonnissen geef, dan 

ga je zien dat elke beslissing op dat vlak anders is. Dat is eigenlijk echt een loterij geworden, hoewel 

dat gaat over veel geld en iets zeer essentieels. Als je advocaat bent en je cliënt komt naar je toe en 

vraagt ‘als dat niet lukt, hoeveel gaat mij dat kosten?’, dan moet je als advocaat eigenlijk zeggen ‘ik 

weet het niet’ want naargelang welke magistraat daarover gaat oordelen, gaat hij die of die beslissing 

krijgen en dat is onaanvaardbaar. De mensen pikken dat niet en dat tast onze legitimiteit aan. De 

eenheid waarvan wordt gevreesd dat die in het gedrang zal komen als we meer alleen gaan zetelen, is 

er dus op vandaag ook niet. 

De inzichten over het alleenzetelen zijn over de jaren heen gegroeid, maar ik vraag mij soms af of we 

niet aan een eindpunt zijn gekomen. Kan je je de dag van vandaag nog voorstellen dat ze in de 
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middeleeuwen een proces deden aan een dier of een heks? Dat is totaal irrationeel. Ik vraag mij af of 

ze binnen 20 jaar niet gaan zeggen ‘hè, lieten jullie rechtspreken door een mens? Is dat niet totaal 

irrationeel?’ Want een algoritme of een computer kan dat op een veel betrouwbaardere uniformere 

wijze dan een mens. Elke vorm van collegiaal zetelen is eigenlijk ergens ingegeven door wantrouwen 

naar de macht die je toevertrouwt aan één mens. Als dan de macht wordt gegeven aan één persoon om 

te beslissen over het leven van een ander, denken wij: laat ons dat door drie delen, dan is dat minder 

gevaarlijk. Dat klopt volgens mij niet, omdat je ten eerste drie goede rechters bij elkaar kan zetten, 

maar even goed twee slechte, of 1 goede en 2 slechte enzovoort. Dat is niet evenwichtig. Je hebt ook 

het fenomeen hebben van rechters die al zodanig lang samenwerken dat ze volledig vastzitten in hun 

gewoontes. Er is een Franse staatsraad die een boek heeft uitgebracht ‘de psychologie van het beraad’. 

Op het hof verdelen wij de dossiers op voorhand en iedereen bereidt zijn dossier voor en wie het 

dossier heeft voorbereid, gaat ook het arrest schrijven. Door het feit dat je met mensen een beslissing 

neemt, wordt je beslissing niet rationeler, maar soms net irrationeler. Stel dat ik een dossier voorbereid 

dat mij nauw aan het hart ligt en daarom wil ik graag een bepaalde richting uit gaan, dan ga ik in de 

andere dossiers op diezelfde zitting onbewust meer inschikkelijk zijn en de collega die met mij beslist 

meer gelijk geven, zodat die collega meer geneigd zal zijn om mij gelijk te geven in het dossier dat mij 

nauw aan het hart ligt. Het feit dat je met drie beslist leidt niet per se tot een kwalitatief betere 

beslissing, ik ben er zelfs van overtuigd dat het vaak tot irrationele beslissingen leidt.  

Ik denk dat Eerste Voorzitter Luyten volledig gelijk heeft omdat hij uitgaat van de magistraten die hij 

nu in zijn korps heeft, de ingesteldheid van rechters op vandaag en de manier waarop rechters hun job 

nu zien. Als je kijkt op de sociale media van magistraten kijkt, of de e-groep een beetje volgt, dan zie 

je dat veel magistraten echt koppige mensen zijn die denken dat ze het veel beter weten dan de wet. 

Het kan perfect zijn dat ze het veel beter weten dan de wetgever, maar ik ben heel legalistisch en 

geloof dat mijn enige legitimiteit als magistraat voortvloeit uit de wet. Voor mij is dat een 

fundamenteel principe. Ik pas de wet toe en probeer dat zo correct mogelijk te doen. Ik maak ook 

fouten, maar ik ben als de dood voor magistraten die zeggen ‘ik handel uit billijkheid, volgens mijn 

buikgevoel’. Ik ben geen buikspreekpop, ik ben een magistraat en ik moet de wet toepassen. We zitten 

nu nog altijd met een generatie magistraten die de neiging hebben van het veel beter te weten dan de 

wetgever, maar dat is niet legitiem. De wetten zijn de taak van een democratisch verkozen orgaan en je 

kan over democratie gaan discussiëren, maar dat is gewoon ons rechtsbestel. Natuurlijk is het geen 

computermodel en is het vaak een kwestie van interpretatie en ga je dat nooit helemaal kunnen 

objectiveren, maar als je ingesteldheid al is ‘ik weet het beter dan de wetgever en omwille van het feit 

dat ik op deze stoel zit, mag ik mijn zin doen’, is het niet juist. In je rekrutering, opleiding en 

werkprocessen moet je daaraan raken. Ik ben bijvoorbeeld begonnen op het parket van de procureur 

des konings. Elke parketmagistraat is fundamenteel onafhankelijk en zeker op zitting vordert en 

rekwireert hij zoals hij denkt dat hij dat in eer en geweten moet doen. Dat neemt niet weg dat er geen 
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enkele slotvordering op het parket buitengaat zonder dat die geviseerd is door iemand anders, dus als 

je als magistraat het einde van je vordering hebt klaargemaakt en geformaliseerd in een slotvordering, 

gaat die naar een eerste subsituut die dat naleest, opmerkingen en verbeteringen formuleert en dan 

wordt daarover gepraat, eventueel aangepast. Het is dus perfect denkbaar dat je in clusters van 

magistraten gaat werken. Het kamersysteem wordt dan behouden, dus 3 of 4 mensen binnen een 

kamer zetelen alleen, maar ze maken concrete afspraken binnen die cluster en komen zo overeen hoe 

ze bepaalde problemen gaan oplossen. Dan denk ik dat je veel voordelen van dat collegiale zetelen kan 

implementeren op een snelle en eenvoudige manier.” 

- In een rapport van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak wordt ‘meelezen’ vernoemd als 

een mogelijkheid om een rechter alleen uitspraak te laten doen, maar dit toch te koppelen aan een extra 

controle. Bij ‘meelezen’ laat de unusrechter zijn uitspraak in concept beoordelen door een collega-

rechter of ervaren juridisch ondersteuner alvorens het vonnis definitief wordt. Kunnen dergelijke 

alternatieven perspectief bieden voor de toekomst? 

“Ik denk dat dat een heel goede zaak zou zijn. Volgens mij zou het ook heel interessant zijn om binnen 

ons korps een aantal referentiemagistraten aan te duiden. Bijvoorbeeld, wat ik ken is gerechtelijk recht 

en heel veel collega’s hebben de neiging om mij daar vragen over te komen stellen, maar als ik 

bijvoorbeeld een probleem van intellectuele eigendomsrechten heb, zal ik mijn collega Sam Granata 

daarover aanspreken, omdat hij daar alles van afweet. Ik vind het dus niet slecht dat we allemaal 

toegeven dat we onze beperkingen hebben. We moeten ons specialiseren en dan kunnen wij 

aanspreekpunten zijn voor bepaalde problemen. We zouden allemaal de reflex moeten hebben ‘in die 

zaak komt dat aspect aan bod, dat is de specialiteit van…, ik stuur het even naar hem en hij kijkt na of 

het in orde is. Dat vraagt alleen wel een vorm van bescheidenheid die de jurist nog niet heeft. De 

oudere generatie zegt ‘je bent jurist, je weet het en het is zo en klinkt het niet, dan botst het’. Die 

mentaliteit moet eruit, maar ik zie die ook echt verdwijnen met de jongere generatie. Ik kom net terug 

van de vergadering van de kamervoorzitters en ik denk dat wij nog 6 of 7 mensen hebben die op 

pensioen gaan van de oudere garde, dus alle babyboomers gaan eruit. Rechters zoals ik, tussen 40 en 

50, komen daar nu voor in de plaats, dus het is echt het moment om zo’n vragen te stellen. Maar los 

daarvan, de wetgever heeft een keuze gemaakt: er is bij Potpourri I gekozen voor het veralgemeend 

alleenzetelen en dat is de wet. Ik kan geen enkel juridisch, democratisch of ethisch argument vinden 

waarom wij de wet niet gewoon zouden naleven en waarom wij ons boven de wet zouden stellen. Dat 

begrijp ik helemaal niet.” 

- Een probleem dat dan weer wel uit die veralgemening van de alleensprekende rechter 

voortvloeit, is het tekort aan opleidingskamers. Hoe ziet u dat?  

“Het klopt wel dat het logisch is dat rechters beginnen in een collegiale kamer, maar er zijn een 

heleboel mensen die via de gerechtelijke stage binnenkwamen en het is spijtig dat die stage wordt 

afgebouwd, want die mensen hadden al minimum 15 maanden de job van rechter gedaan.   
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Daarnaast kan je  volgens mij perfect een inloopperiode bedenken waarbij je zegt ‘de eerste maand of 

eerste twee maanden loop je gewoon met mij mee, observeer je en leer ik het je. Gedurende de 

volgende 6 maanden laat je al je projecten door mij viseren en gedurende de jaren die daarop volgen, 

ben ik jou referentiebegeleider, je buddy of aanspreekpunt.’ Als wij met 3 zetelen, verdelen wij het 

werk ook, anders is het totaal inefficiënt. Er is maar één iemand die voorbereidt. Dat heeft als gevolg 

dat ik de dossiers die ik heb voorbereid en waarvan ik het project ga schrijven goed beheers. De 

dossiers die mijn collega’s hebben voorbereid die lees ik en controleer ik. Het enige wat ik weet van 

de dossiers die zij voorbereiden en uitschrijven is wat ik hoor op zitting, wat ik bekijk op zitting en 

tijdens het beraad bespreek. De collega brengt een verslag uit, de advocaten pleiten. Ik bekijk op 

zitting de stukken en het vonnis, wij beraden daarover en dan lees ik het project na, maar de enige die 

het dossier écht kent, is degene die het arrest gaat schrijven en daar moet je op vertrouwen. Als ik van 

A tot Z elk dossier dat mijn collega heeft voorbereid moet gaan bekijken, is dat niet doenbaar. Ik 

vertrouw erop dat mijn collega’s hun job kennen en dat is ook geen probleem. We hebben maar heel 

weinig cassatie, misschien 4 keer op een jaar. Ik ben vorig jaar één of twee keer gecasseerd geweest, 

maar ik heb wel 140 arresten geschreven. Dan neem ik dat er maar bij, ook al zit ik daar wel altijd mee 

in.  

Die opleidingskamers zijn inderdaad een voordeel van het collegiaal zetelen, maar je moet zoals ik al 

eerder zei een afweging maken. Wij kunnen momenteel geen recht meer spreken binnen een redelijke 

termijn en op een betaalbare manier en dat zijn we aan de rechtzoekende verschuldigd, want dat is de 

enige legitimiteit die we hebben om hier te zitten. Kiezen is natuurlijk iets opgeven, je zal altijd zaken 

verliezen en er is geen ideaal statuut, maar er moet echt serieus over nagedacht worden. Vaak is dat 

irrationeel en wil men daar zelfs niet over nadenken. Als ik tegen een collega zeg ‘we moeten 

efficiënter werken’, dan zegt die collega ‘maar dan moeten we harder werken en ik kan niet meer want 

ik werk al zo hard’. Maar neen, efficiënt werken wil zeggen dat eenzelfde input meer output heeft. Als 

wij iemand hebben die op pensioen gaat, duurt dat een jaar voordat die vervangen wordt. Wij zitten 

momenteel op 70% van onze capaciteit en gaan zakken naar 60% van onze capaciteit. Als er iemand 

binnenkomt, heeft iedereen daarom de neiging om te zeggen ‘die moet onmiddellijk renderen, we 

moeten hem meteen inschakelen’, terwijl je in het begin beter een beetje tijd verliest om op lange 

termijn tijd te winnen. De korpschef zou dan gewoon moeten zeggen ‘kijk, dat zijn nu eenmaal de 

spelregels: De eerste drie maanden gaat die persoon niet productief en niet rendabel zijn’. Ik ben mijn 

carrière begonnen als telefonist in een callcenter in Dublin en de eerste maand had ik alleen maar 

opleiding, voor een job die niet de moeilijkste was en waarvoor je niet de grootste 

verantwoordelijkheid kreeg. In een dergelijke job was er wél de ruimte om mij een maand opleiding te 

gunnen. Voor iemand die vanaf het moment van zijn benoeming gemiddeld 30 jaar rechter gaat zijn, 

kan je op die 30 jaar tijd geen 6 maanden tijd verliezen om die persoon op te leiden? Dat geloof ik 

niet, dat kan gewoon niet.  
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In elke verandering is het grootste probleem de psychologische beperking. Er is een onwil om te gaan 

nadenken of het anders kan, een angst om het anders aan te pakken. Dat is het grootste probleem en 

het zal nog vele jaren duren voor we dat overwinnen. Heel cynisch en cru, ben ik alleen bang dat wie 

van de rechtbank wegblijft, dat ook effectief doet. Omdat de manier waarop wij iets produceren 

zodanig inefficiënt en kostelijk is dat als je kan kiezen om het op een andere manier op te lossen, je dat 

ook doet. Wie komt er dan nog naar ons? De mensen die geen keuze hebben: personen met een 

strafzaak of familiebetwisting. Je ziet dat op eerste aanleg alles naar de correctionele of de familie-en 

jeugdrechtbank gaat. Civiele geschillen, contracten zoals wij doen, gaan meer en meer weg naar 

alternatieve geschillenbeslechting, bemiddeling en andere instanties. Wij hebben dus geen keuze, wij 

moeten anders gaan werken.  

Een ander aspect waar we volgens mij vanaf moeten, is dat piramidaal denken: eerst eerste aanleg, dan 

hof van beroep, dan cassatie. Wij zijn een fabriek van rechterlijke beslissingen en je hebt in het 

productieproces verschillende fases, maar ik zou dat graag meer lineair zien. Er zijn bepaalde modules 

die een bepaalde taak te vervullen hebben in dat productieproces en die modules communiceren met 

elkaar en controleren elkaar. Bijvoorbeeld systemen van bijna prejudiciële vraagstelling naar een hof 

van beroep toe. Zodat je in de structuur zit waarin een rechter in de rechtbank van eerste aanleg een 

vraag kan stellen aan zijn collega in het hof van beroep, die geen hiërarchische meerdere is.” 

- De wettelijke regels met betrekking tot de samenstelling van de kamers verschillen wanneer 

het gaat over burgerlijke, dan wel strafzaken. Zo is er een uitzondering op de algemene regel voorzien 

voor beroepen tegen beslissingen van de correctionele rechtbank, deze moeten dus wel nog collegiaal 

worden behandeld. Vindt u het terecht dat er een verschil wordt gemaakt tussen burgerlijke en 

strafzaken? 

“Ja, ik denk dat dat verschil heel fundamenteel is en alleen nog maar zal toenemen omdat in het 

strafrecht nog meer dan in het burgerlijk recht het rechtspreken een zekere vorm van theatraliteit met 

zich meebrengt. Ik denk dat wij gaan evolueren naar een systeem waar er in burgerlijke zaken een 

soort filter zal zijn, zoals in een ziekenhuis. De zeer gemakkelijke en routineuze zaken zullen volledig 

automatisch worden behandeld, iets complexere geschillen zullen beslecht worden door 

referendarissen en medewerkers, de nog serieuzere geschillen zullen beslecht worden door informatica 

met behulp van een magistraat, de nog belangrijkere geschillen zullen misschien een videoconferentie 

vereisen of een video-zitting en de écht heel uitzonderlijke zaken zullen nog een fysieke terechtzitting 

met een magistraat vereisen. Maar je ziet dat dat in het strafrecht bijna niet denkbaar is. Wat mij heeft 

getroffen is dat bij de zaak van de kasteelmoord de strafpleiters en heel de strafrechtelijke wereld heeft 

laten blijken dat ze terug wil naar assisen.  In het strafrecht willen ze echt die formele zitting in al zijn 

theatraliteit. Psychologisch-emotioneel zal het voor een mens ook moeilijker te aanvaarden zijn dat 

één iemand zegt ‘jij gaat nu voor 8 jaar de gevangenis in’. Zo’n beslissing kan je niet toevertrouwen 

aan één mens alleen. Daarom zal het strafrecht langer dan het burgerlijk recht een kwestie zijn van ten 
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eerste mensen en ten tweede collegiale rechtspraak. Het is ook zo dat de hervorming in het nadeel van 

de beklaagde in het strafrecht met eenparigheid van stemmen moet gebeuren. Zoiets is ondenkbaar in 

het burgerlijk recht. Het strafrecht zal een totaal andere evolutie kennen. Het is ook heel moeilijk om 

er een lijn in te trekken. Ik zie alleen de zaken die ik op mijn kamer binnenkrijg, maar ik kan mij 

voorstellen dat er ook burgerlijke materies die beter met drie worden bekeken. In de materie die wij 

doen, contracten in de ruimste betekenis van het woord, verantwoordt maar één dossier op 10 een 

behandeling met drie magistraten. 

- Is het mogelijk om vaste categorieën te maken van gevallen waarin altijd alleen of altijd 

collegiaal moet gezeteld worden? 

“Ik denk dat er wel bepaalden vaste categorieën van zaken zijn waarvan je kan zeggen dat het niet 

vereist is ze met drie te doen. Iets wat wij bijvoorbeeld heel veel binnenkrijgen zijn leningen en 

borgstellingen. Wij hebben al in honderden arresten gezegd ‘de krijtlijnen voor vrijstelling van een 

borg zijn zo en zo’. In se is dat dus zelfs een overbodig hoger beroep. Eigenlijk zou er een signaal 

moeten zijn in mijn computersysteem dat zegt ‘sorry, maar u hebt ongelijk. Het is al 100 keer gezegd 

dat het zo is, het heeft dus geen zin om hierin verder te gaan’. Soms zitten wij hier een uur met drie te 

luisteren naar gebakken lucht, terwijl we weten dat ze het nog 100 keer kunnen proberen, maar dat het 

toch niet zal lukken.  

Ik denk dat het niet slecht is om als stelregel te nemen dat het door één rechter wordt gedaan, maar dat 

er een triage is op de inleiding waar je het al eens komt uitleggen. In Frankrijk is er een systeem van 

‘le juge de la mise en état’. Je begint je proces en gaat met de rechter praten om te verduidelijken 

waarover het gaat. Die rechter bepaalt dan hoeveel conclusies en pleittijd je zal nodig hebben. Dat 

rendeert niet onmiddellijk, maar wel op termijn. Je moet dus tijd verliezen om tijd te winnen. De 

rechter kan dan nadat je met hem hebt gesproken de complexiteit van het dossier inschatten of bepalen 

of er principiële problemen zijn, want een dossier hoeft daarom niet altijd complex te zijn, maar het 

kan toch zijn dat het zeer principieel is en dat het daarom aangewezen is om er met drie over te 

beslissen. Met zo’n systeem kan ik perfect leven, maar als we de regel zoals de wetgever ervoor heeft 

gekozen ook effectief implementeren zoals ze op het hof in Gent doen. Ik denk dat ze daar in 60 of 

70% van de burgerlijke zaken alleen zetelen, terwijl wij hier nog steeds voor 80% collegiaal en slechts 

20% alleen zetelen. Het gaat gewoon om een beleidskeuze. In 2013 heeft cassatie een arrest geveld 

waarin het zegt dat de wettelijke bepaling die het aantal rechters voorschrijft door wie het vonnis of 

arrest moet geveld worden, de openbare orde niet raakt. Het miskennen van een dergelijke regel kan 

dus niet bestraft worden. Eerste voorzitters hebben om die reden veel vrijheid om hun beleid te voeren 

op dat vlak. Hier in Antwerpen heeft de Eerste Voorzitter op die manier zeer ruim de krijtlijnen 

kunnen uittekenen. Ik krijg dossiers doorverwezen die heel dun zijn en waarin automatisch een 

beschikking zit van de Eerste Voorzitter waaruit blijkt dat de zaak gelet op de complexiteit door een 
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collegiale kamer moet worden behandeld, maar dat is niet geloofwaardig. Eerste Voorzitter Luyten 

blijft tot 1 februari, dus het is nog afwachten wat het beleid van de nieuwe Eerste Voorzitter zal zijn.  

Wij zitten ook een beetje in open conflict met de minister van justitie. Wij dringen heel erg aan om 

bijkomende middelen te krijgen. We worden nu in een situatie geduwd waarin we te weinig middelen 

en te weinig magistraten hebben. De wettelijke kaders worden niet meer ingevuld. Onze griffie werkt 

met 70% van het kader, wij ook en dat zal op termijn nog dalen. Als je dan gaat kijken hoe je 

efficiënter kan werken, gaat men beleidsmatig vanuit het korps zeggen ‘neen, dat gaan we niet doen, 

want als we laten zien aan de politiek dat we met minder mensen en middelen even veel kunnen 

produceren, dan gaan ze ons in die situatie laten’. Het doet mij denken aan die verhalen van vroeger in 

de periode van de legerdienst. Er waren toen bijvoorbeeld troepen van vrachtwagens die zoveel liter 

motorolie per jaar kregen. Als er op het einde van het jaar nog olie over was, goten ze de ongebruikte 

olie weg in de riolering, omdat er anders uit zou worden afgeleid dat ze aan minder olie voldoende 

hadden en dan zouden ze het jaar nadien minder olie krijgen. Je gaat nu in alle korpsen en op alle 

niveaus een natuurlijke neiging en tendens hebben om zo inefficiënt mogelijk te werken, want als we 

aan de politiek tonen dat we het aankunnen, zullen ze nog meer knippen in onze middelen. Dat is 

triest, maar wel de realiteit. Ik weet dat wij een aantal jaren geleden als hof van beroep van Antwerpen 

van de 5 hoven van beroep de hoogste output hadden en dat er op een algemene vergadering werd 

gelachen van ‘we zullen een beetje trager moeten werken, want we doen het te goed’. Dat werd al 

lachend gezegd, maar ik vraag me af of we dat niet een beetje aan het doen zijn, maar dat is beleid en 

daar hou ik mij niet mee bezig. Ik bekijk het heel erg als individuele magistraat, ik heb een eed 

afgelegd dat ik mijn job zal doen in eer en geweten en zo goed als ik kan. Ik word daar persoonlijk 

ziek van als ik het gevoel heb dat we aan het taffelen zijn. Soms hebben wij zaken die wegvallen en 

dat is allemaal heel gezellig, maar dan zitten wij hier gewoon een hele voormiddag koffie te drinken. 

Daar heb ik niet voor gekozen. Er is dus wel een clash tussen beleidsmatig denken en denken vanuit 

het perspectief van de individuele magistraat die zich ergert aan inefficiëntie.” 

- Stel dat Potpourri I wel onverkort vanaf het begin was toegepast hier op het hof. Zou het hof 

op vandaag dan efficiënter functioneren? 

“Het is een complex verhaal. Van zodra dat Potpourri er is doorgekomen, is er van de kant van de 

magistratuur de reactie gekomen ‘wij doen niet mee, want we gaan niet akkoord’. De minister van 

justitie heeft de plannen van Paul Van Orshoven, professor gerechtelijk recht, geïmplementeerd in 

Potpourri, maar Van Orshoven is eigenlijk vooral thuis in het staatsrecht, een publicist, en had daar 

dus weinig voeling mee. Hij heeft geen ervaring met procedures voor een gewone rechtbank. Het is 

dus totaal verkeerd aangepakt. Je kan geen hervormingen doorvoeren binnen justitie zonder dat je de 

magistratuur mee hebt. Als je begint met een wet die alles verandert en uitgedacht is door iemand die 

de binnenkant van een rechtbank niet kent, die ook een uitgesproken misprijzen heeft voor de 

magistratuur, dan gaan aan de kant van de magistratuur alle stekels op. We zijn nu verzeild in die 
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patstelling, waar alles wat de minister doet verkeerd is. Ik was in het begin absoluut vragende partij 

om dingen te veranderen, maar ik begin mij ondertussen ook zwaar te ergeren aan al die wijzigingen 

en ik blijf kritisch over een heel aantal aspecten. Dus is het nu de schuld van de wetgever en van de 

minister? Ten dele, maar het is ook een kwestie van onze mentaliteit die had moeten veranderen en 

noodgedwongen zal moeten veranderen. Ik ben 5 jaar geleden gaan lunchen met een professor 

gerechtelijk recht die nauw betrokken is bij het beleid en hij vergeleek justitie met de Costa 

Concordia. Hij bedoelde daarmee dat justitie echt op de klippen aan het lopen is. Ik denk dat hij daarin 

wel gelijk heeft, maar het is een heel log gegeven om bij te sturen.  

Meningen zijn natuurlijk ook gekleurd door ervaringen en ik vraag mij soms wel af in welke mate 

mijn voorkeur voor het alleenzetelen bepaald is door mijn eigen persoonlijke ervaringen. Ik heb 

minder goede ervaringen met collegialiteit gehad omdat ik in het verleden heb moeten samenwerken 

met rechters die niet wilden werken en zich helemaal organiseerden op een manier die ervoor zorgde 

dat ze zo weinig mogelijk moesten werken. Ze gaven bijvoorbeeld altijd 45 minuten pleittijd, ongeacht 

de pleittijd die gevraagd werd. Wij hadden daardoor zittingen waarop we maar twee zaken 

behandelden met drie magistraten. Toen heb ik meteen de negatieve kanten van het collegiaal zetelen 

ervaren. Momenteel zit ik in een zeer goede samenstelling, maar dat is uitzonderlijk. Als je kan 

garanderen dat je altijd kan samenwerken met collega’s die vooruit willen en weten waarmee ze bezig 

zijn, zou de situatie heel anders zijn. Dan zetel ik zeer graag met drie, maar dan is het eerder voor mijn 

eigen comfort, terwijl het moet gaan om het belang van de rechtszoekende. Ik ben hier maar om brood 

te maken. Elk vonnis is een brood en ik moet zo goed en zo veel mogelijk brood maken. 

Eigenlijk is het allemaal wel fascinerend, want het staat vast dat deze machine moet veranderen en er 

zijn zeer veel mogelijkheden. Het is dus van zeer groot belang dat studenten daarover nadenken. Het 

enige waar ik een beetje bang voor ben, is dat wij het verpesten voor de volgende generatie. Als wij 

het zo bruin bakken, zullen mensen zeggen ‘die menselijke magistraten zijn prutsers, vervang ze door 

computers’. Op zich ben ik niet bang voor algoritmes en big data, maar wel van hoe lichtzinnig wij big 

data aan bepaalde mensen overgeven en niet controleren en dat er absoluut geen maatschappelijk debat 

over is. Ik hoop dus dat wij de fakkel nog even brandend zullen houden, zodat de volgende generatie 

die kan overnemen.”
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Bijlage 5 

Rechtbank van eerste aanleg Leuven 

Vragen en antwoorden van vier rechters 

- Kan u een schatting maken van het percentage burgerlijke zaken dat nog collegiaal wordt 

behandeld? (Of indien dit moeilijk in te schatten is: hoe vaak per week/maand wordt er nog per 

drie gezeteld?)  

R1: Bij mijn weten worden er op vandaag geen burgerlijke dossiers met drie rechters behandeld 

behalve wanneer dit niet anders kan. Dit zijn in de praktijk maar een beperkt aantal dossiers waarvan 

de behandeling werd aangevat met drie rechters (dossiers die vroeger met drie werden behandeld, bv. 

hoger beroepen vredegerecht, of dossiers die om één of andere reden met drie werden behandeld, bv. 

in het kader van een opleidingskamer). Op dit moment komen er bij mijn weten geen dossiers met drie 

rechter meer bij aangezien er geen burgerlijke opleidingskamer is. Ik heb ook geen weet van dossiers 

die omwille van hun complexiteit aan een kamer met drie rechters werden toegewezen. 

R3: 0%
426

, met uitzondering van de enkele zaken (sinds begin januari 2019: 1 zaak) die in het verleden 

met drie rechters werden aangevat, maar waarvoor de debatten werden heropend. 

 

- Verschilt dit percentage sterk wanneer het gaat om strafzaken? 

R1: In strafzaken ligt het percentage van dossiers die behandeld worden met drie rechters hoger dan in 

burgerlijke zaken, maar het blijft nog altijd een minderheid van de zaken. Op dit moment zijn er per 

maand maar vaste twee correctionele zittingen (gemeen strafrecht (17K)) met drie rechters. Daarop 

worden de betwiste zedenzaken behandeld en de grotere/zwaardere dossiers (drugsdossiers, diefstallen 

met verzwarende omstandigheden, …). Ad hoc wordt ook de 18de kamer gebruikt voor dossiers met 

drie rechters. Daarnaast is er wekelijks de zitting van de strafkamer in verkeerszaken (hoger beroep 

politierechtbank). Deze laatste zaken moeten wettelijk verplicht met drie rechters worden behandeld. 

Voor strafzaken gemeen strafrecht bestaat er maar uitzonderlijk een wettelijke verplichting tot 

behandeling met drie rechters. 

- De wet zegt sinds de inwerkingtreding van Potpourri I dat alleen de voorzitter van de rechtbank 

nog het recht heeft om zaken te verwijzen naar een collegiale kamer. Op de meeste hoven en 

rechtbanken is deze bevoegdheid gedelegeerd. Is dit in Leuven ook het geval? En zo ja, wie heeft 

in de praktijk de bevoegdheid om zaken naar een collegiale kamer te verwijzen? 

                                                   
426 In familiezaken wordt wel nog collegiaal gezeteld in de gevallen waar dat wettelijk verplicht is.  
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R1: De toewijzing naar een kamer met drie rechters is bij mijn weten in Leuven niet gedelegeerd. Dit 

gebeurt door de voorzitter na overleg en/of op aangeven van de kamervoorzitter. 

R3: Neen. De voorzitter stelt telkens een beschikking op. 

R4: Voor de strafkamer met 3 rechters gebeurt de verwijzing door de voorzitter van de rechtbank die 

een beschikking maakt. De beschikking wordt voorbereid door de griffier van de collegiale kamer, in 

samenspraak met de voorzitter van de collegiale kamer. Vooraf zijn er afspraken gemaakt tussen zetel 

en parket welke zaken door 3 rechters zullen behandeld worden. In een enkel geval gebeurt het dat een 

enig rechter vraagt om een zaak door 3 rechters te laten behandelen wegens de omvang/complexiteit 

van de zaak. 

 

- Stel: de unusrechter verzoekt de verwijzing naar een collegiale kamer aan de voorzitter of zijn 

gedelegeerde. Wordt dit in de meeste gevallen toegewezen? Waarom wel of niet? 

R2: In mijn correctionele zitting als alleenzetelend rechter wordt de voorzitter eerder uitzonderlijk 

verzocht tot verwijzing naar een collegiale kamer.  

R3: In beginsel kan elk alleenzetelend burgerlijk rechter aan de voorzitter vragen om een beschikking 

te maken om de zaak te verwijzen naar een collegiale kamer. In de praktijk gebeurt dat al sinds 

verschillende maanden niet meer wegens een nijpend personeelstekort. 

- Worden er concrete criteria gehanteerd om de begrippen ‘complexiteit, ‘belang van de zaak’ en 

‘bijzondere, objectieve omstandigheden’ van artikel 92, §1/1 Ger.W. toe te passen? 

R1: Er worden volgens mij geen concrete criteria gehanteerd (in de zin van parameters). In strafzaken 

kan goed worden ingeschat of het aangewezen is om een dossier met drie rechters te behandelen. In 

burgerlijke zaken worden op vandaag geen dossiers toegewezen aan een kamer met drie rechters (zie 

hoger). 

R3: Niet van toepassing op burgerlijke zaken, die nooit nog collegiaal worden behandeld. 

R4: Voor de strafkamers niet. 

- Zijn er bepaalde categorieën van burgerlijke zaken die altijd of meestal naar een collegiale kamer 

worden verwezen? En zo ja, welke? (de wettelijke uitzonderingen buiten beschouwing gelaten) 

R3: Niet van toepassing op burgerlijke zaken, die nooit nog collegiaal worden behandeld. 
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- Zijn er bepaalde categorieën van strafzaken die altijd of meestal naar een collegiale kamer worden 

verwezen? En zo ja, welke? 

R2: Het hoger beroep tegen vonnissen gewezen in strafzaken door de politierechtbank, wordt 

toegewezen aan een kamer met drie rechters (art.58 van de wet van 22 oktober 2015 houdende 

wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie).  

De hogere beroepen van de politierechtbank (in strafzaken) , alsook de dossiers met louter burgerlijke 

belangen, worden in Leuven behandeld door een collegiale kamer. 

Sinds de inwerkingtreding van Potpourri I worden de dossiers met louter burgerlijke belangen in de 

beroepsprocedure door een collegiale kamer behandeld wegens de complexiteit of het belang van de 

zaken .  

In zware verkeersongevallen met dodelijke afloop of met zwaar gewonde slachtoffers is het wenselijk 

dat de beoordeling van de aansprakelijkheid en van de schade door drie rechters gebeurt. Er worden 

doorgaans door verschillende verkeersdeskundigen verslagen neergelegd die moeten worden 

geanalyseerd en door partijen omvangrijke besluiten neergelegd, zowel wat de aansprakelijkheid als 

wat de cijfers van de schadevergoeding betreft. 

Deze zaken raken de publieke opinie en de belangen zijn groot.  

Met een collegiale kamer kan efficiënter worden gewerkt met een goed onderbouwde uitspraak voor 

de rechtsonderhorige tot gevolg. In dergelijke belangrijke zaken is het ook nodig dat collegiaal wordt 

beraadslaagd. 

Wanneer de unusrechter in de zaken met uitsluitend burgerlijke vorderingen de verwijzing naar een 

collegiale kamer aan de voorzitter verzocht, werd dit tot op heden in de meeste gevallen toegewezen.  

R4: (Betwiste) zedenzaken waarin minderjarigen betrokken zijn, georganiseerde criminaliteit, 

zwaardere financieel-economische zaken. 

- Hoe verloopt de voorbereiding van een zaak die collegiaal behandeld wordt? Bereiden drie 

rechters de zaak samen voor of staat slechts één rechter in voor de voorbereiding? 

R1: De werkmethode hangt af van kamer tot kamer. Doorgaans wordt door elk van de drie rechters 

een aantal dossiers grondig voorbereid en wordt daarvan door die rechter een samenvatting/verslag 

gemaakt. De andere twee rechters kunnen van deze samenvattingen gebruik maken om de dossiers 

voor te bereiden (gaat uiteraard sneller). 
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R2: In de collegiale beroepskamer (hogere beroepen van de politierechtbank in strafzaken) bereidt elke 

rechter 1/3 van de dossiers voor. Elke rechter doet bij de aanvang van elke zaak een verslag over de 

procedure, de feiten en de tenlasteleggingen in de zaak. 

R4: We verdelen de voorbereiding van de zaken. De voorbereiding wordt schriftelijk gedaan en 

doorgestuurd naar de collega-rechters die op basis van deze voorbereiding makkelijker en vlugger de 

dossiers kunnen lezen. 

- Is er nog een collegiale opleidingskamer in burgerlijke zaken? 

R3: Neen. 

- Hoe snel worden rechters op vandaag gemiddeld als alleensprekend rechter ingezet vanaf hun 

benoeming? 

R3: Onmiddellijk – pas beginnende rechters volgen meestal wel gedurende korte tijd mee de zitting 

van een meer ervaren (alleenzetelend) rechter. 

R1: Op vandaag worden pas benoemde rechters bijna onmiddellijk als alleenzetelend rechter ingezet. 

- Gelooft u dat de veralgemening van de alleensprekende rechter in het kader van Potpourri I tot 

efficiëntere procedures heeft geleid specifiek op de rechtbank van eerste aanleg Leuven? 

R1: De veralgemening van de alleensprekende rechter heeft volgens mij niet geleid tot meer 

efficiëntie. Het is in se een besparingsmaatregel. In principe zou er iets meer capaciteit moeten zijn om 

dossiers te behandelen wanneer deze dossiers door één rechter worden behandeld in plaats van door 

drie. Anderzijds is een kamer met drie rechters essentieel om nieuw benoemde collega’s op te leiden. 

Indien zij onmiddellijk alleen moeten zetelen is dit ook niet efficiënt. Bovendien is het in bepaalde 

dossiers ook nuttig om deze met drie te behandelen omwille van de complexiteit of de aard van de 

zaak. Met drie weet je in principe meer dan alleen. 

R3: Er kunnen meer zaken worden behandeld. 

- Zijn er bepaalde positieve of negatieve aspecten van de regeling inzake samenstelling van de 

kamers sinds Potpourri I waarop u nog wil wijzen? 

R3: Tot aan de invoering van Potpourri werden de hogere beroepen in burgerlijke zaken collegiaal 

behandeld (wettelijk verplicht), en zetelde daarnaast ook één kamer recht sprekend in eerste aanleg, 

geregeld collegiaal. 

In beginsel belet niets een rechtbank om ook na de invoering van de gewijzigde wetgeving burgerlijke 

rechters de mogelijkheid te geven om collegiaal te zetelen.  



5 

 

De nijpende personeelstekorten door het niet invullen van de wettelijke kaders en het niet vervangen 

van langdurige afwezige collega’s heeft er echter toe geleid dat dit in de (kleine) rechtbank van 

Leuven in de praktijk niet meer gebeurt in burgerlijke zaken. Er werd gebruik gemaakt van de 

gewijzigde regels om collegiale burgerlijke kamers volledig af te schaffen.  

De veralgemeende toepassing van alleenzetelende rechters in burgerlijke zaken is voornamelijk een 

probleem voor pas beginnende rechters, die niet de mogelijkheid krijgen om op systematische wijze 

knowhow en ervaring op te bouwen. Er mag aangenomen worden dat een goed jurist zuiver juridische 

kennis kan opbouwen zonder al te veel hulp van ervaren collega’s, maar de vraag is of dat ook geldt 

voor de specifieke vaardigheden (en het zelfvertrouwen) die nodig zijn voor een juiste besluitvorming. 

De besluitvorming in burgerlijke zaken verschilt bovendien van die in strafzaken, zodat het niet 

volstaat dat een rechter (allleen) in strafzaken collegiaal zetelt om de vereiste vaardigheden te 

verwerven.  

Zelf heb ik gedurende een jaar collegiaal gezeteld, en heb ik ook gedurende verschillende 

daaropvolgende jaren geregeld deel uitgemaakt van een collegiale kamer. Deze ervaring was voor mij 

van onschatbare waarde voor mijn huidige praktijk. Ik heb daardoor mede geleerd om efficiënter tot 

een oordeel te komen.  De evolutie naar uitsluitend alleenzetelende burgerlijke rechters lijkt mij op 

termijn dan ook eerder contraproductief te zijn.  

Ik ben er bovendien van overtuigd dat het collegiaal zetelen de kwaliteit van de rechtspraak, ook die 

van meer ervaren rechters, ten goede komt. Het valt onder meer niet uit te sluiten dat een rechter 

gedurende geruime tijd dezelfde fouten blijft maken. Door, al was het maar sporadisch, collegiaal te 

zetelen, kan dat worden vermeden. 

Een vonnis van een kamer die collegiaal heeft gezeteld is bovendien uit zijn aard meer ‘gezaghebbend’ 

dan dat van een alleenzetelend rechter. Vooral bij delicate dossiers en bij hogere beroepen kan dit van 

belang zijn.
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Bijlage 6 

Bevraging advocaten verzoek tot verwijzing 

Vraag:  

Zoals u weet veranderde Potpourri I de regels omtrent de verdeling van zaken over een enkelvoudige 

of meervoudige zaken drastisch. In het kader van dit onderzoek heb ik een korte vraag voor u, die luidt 

als volgt:  

Wordt door de advocaten op uw kantoor sinds de inwerkingtreding van Potpourri I de verwijzing naar 

een collegiale kamer nog gevraagd? Zo ja, in hoeveel percent van de zaken wordt dit gevraagd? Wordt 

dit verzoek meestal ingewilligd of geweigerd? 

In het arrest van het Grondwettelijk Hof van 31 mei 2018 (nr. 62/2018) benadrukte het Hof dat een 

weigering van een dergelijk verzoek door de korpschef gemotiveerd moet worden. Gebeurt dit 

effectief in de praktijk?  

Antwoorden:  

1. Advocaat A  

Ik vraag geen collegiale kamers meer indien niet nodig en volg de standaardregeling. 

Mijn vrees is dat het verzoek tot collegiale kamers tot (nog) langere wachtduur zal leiden alvorens een 

fixatie te krijgen. Anderzijds zou ik wel collegialiteit wensen gezien ik dan een intern gespecialiseerde 

rechter of raadsheer zou kunnen krijgen, maar vorige motivering weerhoudt mij daarvan in het belang 

van de cliënt. De tijdsfactor is slopend in de praktijk. Ik heb dus ook geen weigeringen in bezit van 

enige korpschef. 

 

2. Advocaat B 

Ik kan u melden dat wij sinds Potpourri I geen enkele keer een verwijzing naar een kamer met 3 

rechters hebben gevraagd. Ik heb wel al enkele keren meegemaakt dat de voorzitter dit ambtshalve 

doet. 

 

3. Advocaat C 

Ik heb weet van één dossier waarin in graad van beroep specifiek gevraagd is om de zaak voor een 

kamer met drie raadsheren te brengen. Het gaat om een groot schadedossier en de zaak wordt 

momenteel in staat gesteld. In andere zaken vragen wij het de laatste jaren nooit meer. 

 

4. Advocaat D 

Er dient mijns inziens een onderscheid te worden gemaakt tussen twee niveaus; rechtbank van eerste 

aanleg versus hof van beroep. 
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Het kantoor gaat er van uit dat het juridisch niveau van de magistraten zetelend in het hof van beroep 

voldoende hoog is en dienvolgens een collegiale beslissing niet echt noodzakelijk is. Normaliter wordt 

bijgevolg de verwijzing op dit niveau niet gevraagd tenzij het om specifieke redenen toch aangewezen 

zou zijn. 

Dit gaat dus om een marginaal aantal zaken. Dergelijke verzoeken worden doorgaans ingewilligd. 

  

Op niveau van de rechtbank van eerste aanleg gold vroeger reeds het principe van de alleen zetelende 

rechter, behalve (in grote lijnen) in geval van “zware” correctionele zaken en beroepen tegen 

vonnissen van de vrederechters en de politierechters (voor deze laatste zowel zetelend als strafrechter 

en als burgerlijke rechter). Precies voor wat dit laatste betreft stelt er zich een probleem. De juridische 

kwaliteit van de rechters op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg is zeer ongelijk. Vonnissen 

van de ervaren vrederechters en politierechters worden thans beoordeeld door beroepsrechters van 

ongelijke kwaliteit, ingevolge gebrek aan juridische kennis dan wel enthousiasme. Bovendien wordt 

dan ook nog vaak, voor wat die kamers betreft, een beurtrolsysteem toegepast wat de zetelende 

rechters betreft. Dit betekent dat we vaak worden geconfronteerd met “waardeloze” beroepsvonnissen 

en het voor ons, als advocaat, zeer moeilijk wordt een gedegen beroepsadvies te formuleren. 

  

Er bestaat in Kortrijk niet echt een gewoonte de verwijzing naar drie rechters te vragen. Wij vroegen 

dit als kantoor éénmaal en bekwamen het ook. 

Bemerk dat het beroep tegen vonnissen van politierechters zetelend in strafzaken wel door drie 

rechters wordt behandeld. 

  

Besluitend, de kwaliteit van de vonnissen van vrederechters en politierechters (burgerlijk) bekomt men 

op het niveau van de eerste aanleg en zeker niet op niveau van het beroep. 

 

5. Advocaten E en F (zelfde kantoor) 

D: Ik moet toegeven dat het mij niet zo bekend is of en wanneer de verwijzing naar een collegiale 

kamer kan gevraagd worden (ook vroeger stond ik daar niet zeer bij stil) en dat ik dat dus nog niet 

gedaan heb tot op heden.  

Ik zie nu dat dit in artikel 92 § 1/1 staat. Ik zou er misschien meer moeten bij stilstaan, ik zal het toch 

eens wat meer indachtig zijn. 

Maar dus wat mijn ervaring betreft is het geen ingeburgerde praktijk om dat aan te vragen. 

 

E: Ik ben advocaat maar ook (sinds relatief kort) plaatsvervangend rechter en zetel af en toe in een 

kamer met drie rechters (meestal hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter).  
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Collega’s-advocaten van mijn kantoor en ikzelf zijn omzeggens nooit geneigd uitdrukkelijk naar een 

kamer met drie rechters te vragen. Eigenlijk zonder daar ook echt bij stil te staan (en wetende dat er – 

meestal toch - nog hoger beroep mogelijk is). 

Ik weet bijgevolg niet of en desgevallend hoe beslissingen over verzoeken tot een kamer met drie 

rechters worden gemotiveerd en of die beschikkingen worden meegedeeld aan de partijen of minstens 

de verzoekende partij . In een recent dossier van mij – eerste aanleg, te Brussel, over medische 

aansprakelijkheid – vroeg ik als eisende partij niet om drie rechters maar de zaak werd toch naar een 

kamer met drie rechters verwezen. De beslissing hieromtrent werd mij niet bezorgd (al werd ik 

natuurlijk niet afgewezen in een verzoek tot drie rechters en werd ik integendeel misschien geacht met 

die drie rechters meer te krijgen dan ik vroeg zodat motivering niet vereist was en (bijgevolg) ook 

geen mededeling van een gemotiveerde beslissing). 

  

De voorzitter van de kamer waarin ik zetel en/of de afdelingsvoorzitter beslist/beslissen – zo meen ik 

toch te weten - ambtshalve (en bijgevolg ook wanneer het niet gevraagd wordt door partijen) of er al 

dan niet wordt verwezen naar een kamer met drie rechters. Desgevallend gebeurt dit, zo lijkt mij, 

wanneer er niet-evidente juridische angels te verwerken zijn die toch belangrijke principiële waarde 

kunnen hebben. Ook mediagenieke zaken kunnen daartoe aanleiding zijn. 

 

6. Advocaat G 

Bij ons op kantoor wordt gebruikelijk geen verwijzing gevraagd. Ik heb ook geen weet van 

gemotiveerde verzoeken of beslissingen in dat verband of van verwijzingen tout court.
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Bijlage 7 

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge 

Vraag verwijzingsrecht  

Vraag:  

Wordt door de advocaten sinds de inwerkingtreding van Potpourri I de verwijzing naar een collegiale 

kamer nog gevraagd?  

Zo ja, in hoeveel percent van de zaken wordt dit gevraagd? Wordt dit verzoek meestal ingewilligd of 

geweigerd?  

In het arrest van het Grondwettelijk Hof van 31 mei 2018 (nr. 62/2018) benadrukte het Hof dat een 

weigering van een dergelijk verzoek door de korpschef gemotiveerd moet worden. Gebeurt dit 

effectief in de praktijk? 

Antwoord kamervoorzitter Filip De Loof:  

Verzoekschriften tot hoger beroep worden dikwijls neergelegd in gestandaardiseerde vorm (ik denk 

dat “de balie” dat ooit eens ter beschikking heeft gesteld), waarin onder meer de “schrappen wat niet 

past” was voorzien met “behandeling door één rechter” of “behandeling door drie rechters”.   

Ik heb de indruk (net nog gecontroleerd) dat dat model is aangepast na Potpourri I en nu niet meer die 

opties voorziet (ten onrechte, gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof).  

Ik heb het sinds Potpourri I in elk geval maar één keer meegemaakt (op 120 dossiers op 

(kalender)jaarbasis) dat een collegiale kamer werd gevraagd, dit –enkel- middels het aankruisen van 

die standaard voorziene optie, en dus zonder enige motivering.  

Ook voordien las ik overigens nooit een concrete motivering … 

Om op uw vraag te antwoorden : uiteraard hebben wij kennis van het arrest van het Grondwettelijk 

Hof en uiteraard passen wij dit toe. 

U vindt als bijlage het daartoe uitgewerkte model (evenals het model van toewijzing). 

Een zaak wordt enkel aan een Kamer met drie rechters toegewezen als op basis van de betwisting 

zoals omschreven, het lijkt te gaan om een principiële kwestie (bijvoorbeeld, onder het oude recht : 

kan een procedure over de wijziging van de lasten in een gedwongen mede-eigendom alleen tegen de 

VME gevoerd worden).  
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Ook discussies over zakelijke rechten (waarvoor dikwijls meerdere, oude notariële akten samen 

gelezen moeten worden) worden nogal gemakkelijk toegewezen aan een collegiale kamer, omdat het 

dan dikwijls aankomt op een interpretatie op basis van enkele vermeldingen en de insteek van 

meerdere rechters dan echt wel nuttig is. 

Of het gaat om veel of weinig geld, is zelden doorslaggevend.  

Model weigering verwijzing naar een collegiale kamer: 

KABINET AFDELINGSVOORZITTER      RECHTBANK     EERSTE      AANLEG 

West-Vlaanderen, afdeling      Brugge 

 
 

Wij, Wim De Backer, afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 

afdeling Brugge; 

 
 

Gelet op de zaak met rolnummer @/A, aanhangig voor de kamer B.1 van deze rechtbank en 

afdeling. Gelet op artikel 91 en 92 Ger.W. 

Gelet op de beschikking van de waarnemend voorzitter van 31 december 2015 houdende delegatie 

aan de afdelingsvoorzitters van de bevoegdheid tot ambtshalve toewijzing van zaken aan een 

kamer met drie rechters. 

 
 

* * * 

 
 

Appellante@ heeft in haar verzoekschrift hoger beroep gevraagd om de zaak te laten behandelen 

door een collegiale kamer. 

 
Dit verzoek werd op geen enkele wijze gemotiveerd. 

 
Er zijn geen redenen van complexiteit, het belang van de zaak of bijzondere, objectieve 

omstandigheden op grond waarvan (ambtshalve) tot een verwijzing moet worden beslist. 

 
 
 

OM DEZE REDENEN 

 
Wijzen het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een collegiale kamer, af. 

 
Aldus gegeven te Brugge op @ 2018. 

 

W. De Backer  

Afdelingsvoorzitter
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