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De wijziging van art. 1017, eerste lid 

Ger.W.: zotte kosten?

In de laatste potpourriwet, Potpourri IV, die minister 

Koen Geens nog vlug onder de kerstboom heet  gescho-

ven (wet van 25  december 2016 «tot wijziging van de 

rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op 

de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake 

justitie», BS 30  december 2016) staat een bepaling over 

de gerechtskosten in burgerlijke zaken. Voortaan bepaalt 

art.  1017, eerste lid, in i ne Ger.W.: «Niettemin worden 

nutteloze kosten, met inbegrip van de rechtsplegings-

vergoeding bedoeld in artikel 1022, zelfs ambtshalve ten 

laste gelegd van de partij die ze foutief heet  veroorzaakt» 

(art. 81 Potpourriwet IV).

Krachtens art. 1017, eerste lid Ger.W. verwijst ieder eind-

vonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij 

in de kosten van het geding. De rechtspraak maakte op 

deze regel een uitzondering, met toepassing van het leer-

stuk van de onrechtmatige daad (art. 1382 e.v. BW), wan-

neer die kosten op foutieve wijze werden veroorzaakt. De 

wetgever geet  zelf voorbeelden, zoals die waarbij het pro-

ces overbodig was, de winnende partij niet loyaal heet  

meegewerkt aan de bewijsgaring, geprocedeerd werd zon-

der rekening te houden met de disproportionaliteit van de 

gerechtskosten, overbodige onderzoeksmaatregelen wer-

den uitgelokt en meer algemeen gezondigd werd tegen de 

beginselen van de proceseconomie en de procesloyauteit 

(Parl.St. Kamer DOC 54, nr. 1986/01, p. 53).

Met de wijziging van art. 1017, eerste lid Ger.W. wilde 

de wetgever oorspronkelijk dat de rechter nutteloze kos-

ten ten laste van de in het gelijk gestelde partij zou leg-

gen, ook wanneer deze partij geen onrechtmatige daad 

heet  begaan (bv. keuze voor een dagvaarding in plaats 

van een verzoekschrit , het instellen van hoger beroep bij 

gerechtsdeurwaardersexploot in plaats van bij verzoek-

schrit  of het instellen van een eis in rechte wanneer een 

schuld volgens de nieuwe procedure inzake onbetwiste 

geldschulden geïnd kon worden). De wetgever wil ook 

dat de rechter ambtshalve optreedt wanneer de in het 

ongelijk gestelde partij verstek liet gaan en dus niet heet  

kunnen vragen dat de nutteloze kosten ten laste van de 

in het gelijk gestelde partij zouden worden gelegd. Recht-

spreken is immers volgens de wetgever een kostbare zaak, 

ook voor de gemeenschap, zodat het zuinig daarmee om-

springen de openbare orde raakt, als gevolg waarvan de 

rechter ambtshalve moet ingrijpen wanneer de eiser een 

vermijdbare procedure instelt (Parl.St. Kamer DOC 54, 

nr. 1986/01, p. 54).

Wederom lijkt de wetgever de begrippen openbare 

orde en ambtshalve optreden van de rechter door elkaar 

te haspelen en wordt er aan het begrip openbare orde 

een zodanig ruime betekenis gegeven dat het begrip elke 

substantie verliest en door de geur van de opeenvolgende 

«potpourri’s» vervliegt tot een «bouche-trou»-concept.

Meest zorgwekkend is dat de wetgever zich geen reken-

schap meer blijkt te geven van het feit dat woorden in een 

wetsbepaling een betekenis hebben. Zo bepaalt art. 1017, 

eerste lid Ger.W., ingevolge een amendement op het oor-

spronkelijke wetsontwerp, dat de nutteloze kosten ten 

laste van de in het gelijk gestelde partij worden gelegd 

wanneer zij deze kosten foutief heet  veroorzaakt. Ofwel 

worden de termen «nutteloze kosten» en «foutief veroor-

zaakt» door de wet gelijkgesteld, wat dit amendement 

totaal nutteloos zou maken, ofwel is de vereiste van een 

onrechtmatige daad van de in het gelijk gestelde partij 

(foutief handelen) door dit amendement in de wetswijzi-

ging binnengeslopen. Deze wetswijziging verandert dus 

niets aan de rechtspraak die oordeelt dat nutteloze kosten 

enkel ten laste van de in het gelijk gestelde partij kunnen 

worden gelegd, wanneer deze partij deze kosten foutief 

gemaakt heet .

Het enige gevolg van deze wetswijziging is dat de rech-

ter nu ook ambtshalve moet optreden, ook bij verstek van 

de in het ongelijk gestelde partij. Dat de rechter ambts-

halve moet optreden, neemt niet weg dat hij het recht op 

tegenspraak van de verschijnende partij moet eerbiedi-

gen en deze partij in de gelegenheid moet stellen om een 

standpunt in te nemen over het nut en het rechtmatige 

karakter van de gerechtskosten. Het nieuwe art. 1017, eer-

ste lid, in i ne Ger.W. zal dan ook veelal een maat voor 

niets blijven. De wetgever had de kosten van deze nutte-

loze wetswijziging kunnen uitsparen.
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