
 

   

 
Coördinator: prof. Stefaan Voet, hoofddocent KU Leuven, gastprofessor UHasselt 
 
Voorzitters: Johan Boon, kamervoorzitter Hof van Beroep te Brussel; Paul Dauw, vrederechter 3de kanton te 
Brugge; Bart Van Den Bergh, raadsheer Hof van Beroep te Antwerpen, Beatrijs Deconinck, afdelingsvoorzitter Hof 
van Cassatie 
 
Thema’s 
Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van … 
 
- … de gedingkosten 
Gerechtskosten blijven voor de rechtspracticus een heet hangijzer. Deze bijdrage beoogt de belangrijkste actuele 
ontwikkelingen binnen dit boeiende domein te schetsen. Zo hebben onze hoogste rechtscolleges zich de afgelopen 
jaren opnieuw en bij herhaling uitgesproken over de omslag van de kosten, de vrijstelling van kosten, diverse 
aspecten van de rechtsplegingsvergoeding, … Die rechtsplegingsvergoeding is sinds kort ook verschuldigd in 
procedures voor de Raad van State. En het systeem van de rolrechten is ingrijpend hervormd, met een centrale rol 
voor de zgn. pro fisco verklaring. Stof genoeg dus voor een praktijkgericht overzicht. 
 
- … het bewijsrecht 
In tegenstelling tot heel wat andere domeinen in het burgerlijk procesrecht, is het bewijsrecht gedurende de 
afgelopen drie jaar niet aan wettelijke hervormingen onderworpen. Toch deden zich in de rechtspraak van het Hof 
van Cassatie en de hoven van beroep een aantal interessante ontwikkelingen voor (zoals met betrekking tot de 
bewijsrisicoverdeling). Daarnaast kristalliseerden bepaalde tendensen uit het verleden zich verder uit (o.a. de leer 
van het ongeoorloofd bewijs en de loyale medewerking van partijen aan de bewijsvoering). De bijdrage strekt ertoe 
die belangrijke ontwikkelingen onder de aandacht van de rechtspractici te brengen. 
 
- … het hoger beroep 
Deze bijdrage schetst enerzijds een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het (civielrechtelijk) hoger 
beroep. De belangrijkste rechtspraak en rechtsleer wordt besproken. Anderzijds wordt stilgestaan bij de 
wijzigingen die de zgn. Potpourri-I wet (19/10/2015) heeft aangebracht aan het hoger beroep, alsook bij de 
wijzigingen in de toekomstige Potpourri wetten. 
 
- … het recht op een eerlijk proces 
In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkelingen inzake het recht op een eerlijk proces in civiele 
rechtspleging. De aandacht zal daarbij uitgaan naar de (recente) rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens met betrekking tot artikel 6 EVRM en de rechtspraak van het Hof van Cassatie. 
 
Vindt plaats op 
Donderdag 20 april 2017 (14:00 - 18:00) te Leuven (eveneens te volgen via livestream) 
Maandag 24 april 2017 (17:30 - 21:30) te Kortrijk   
Dinsdag 2 mei 2017 (17:30 - 21:30) te Hasselt   
Donderdag 4 mei 2017 (14:00 - 18:00) te Brussel 
 

Alle informatie en mogelijkheid tot inschrijven via www.pvthemis.be  

  

   

  

 
 

     U bent van harte welkom! 

Uitnodiging Themisstudiedag 
Gerechtelijk Recht 

http://www.pvthemis.be/


 


