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Proceskosten, waaronder kosten rechtbankdeskundigen en vertaalkosten 
 

Kosten rechtbankdeskundigen 

2.112. De rechtbank heeft bij tussenvonnissen van 26 februari 2014 en 8 juli 2015 bepaald dat de 
kosten van het deskundigenonderzoek, alsmede de vertaalkosten, voorlopig ten laste van de 
Staat dienen te komen. De rechtbank heeft daaraan ten grondslag gelegd dat de Staat de ruim 
gedocumenteerde stellingen van eisers tot dusver slechts in vrij globale zin, en aan de hand van 
een conceptversie van het rapport [partijdeskundige 2] , had betwist. 
 
2.113. De rechtbankdeskundigen hebben hun eindfacturen tegelijk met het definitieve rapport 
toegestuurd. 
De facturen van de rechtbankdeskundigen bedragen gezamenlijk € 134.027,72 aan bestede uren 
en onkosten. De rechtbankdeskundigen hebben in totaal 855 uur aan de zaak besteed. 
 
2.114. Partijen hebben op 4 oktober 2017 bij akte op de eindfacturen gereageerd. De Staat heeft 
ingestemd met de eindfacturen. Eisers hebben bezwaar gemaakt tegen de eindfacturen. Zij 
hebben aangevoerd dat het aantal uren (855) beduidend hoger ligt dan het door de rechtbank 
vooraf geschatte aantal uren van 200 per persoon (in totaal dus 600). Verder hebben zij 
aangevoerd dat de kwaliteit van het rapport onvoldoende is en dat ook daarom de eindfacturen 
niet redelijk zijn. 
 
2.115. De rechtbank is van oordeel dat het aantal door de rechtbankdeskundigen aan de zaak 
bestede uren redelijk is, mede gelet op de aard en omvang en mate van gedetailleerdheid van de 
reactie van de deskundigen van eisers op het concept-deskundigenrapport. De rechtbank ziet 
onder verwijzing naar de onderdelen 2.6 tot en met 2.18 van dit vonnis in hetgeen eisers over de 
kwaliteit van het rapport hebben aangevoerd geen aanleiding om de eindfacturen van de 
rechtbankdeskundigen onredelijk te achten en dus op een lager bedrag vast te stellen. 
 
2.116. De rechtbank ziet aanleiding om de Staat te veroordelen in de deskundigenkosten, nu de 
Staat weliswaar slechts gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, maar wel op essentiële punten. 
Bovendien blijft staan dat de Staat de ruim gedocumenteerde stellingen van eisers aanvankelijk 
slechts in vrij globale zin heeft weersproken, hetgeen mede heeft geleid tot de noodzaak om 
rechtbankdeskundigen te benoemen om deze stellingen afdoende te kunnen beoordelen. 
 
2.117. Nu de Staat de voorschotten van de rechtbankdeskundigen heeft voldaan en deze 
voorschotten toereikend zijn ter dekking van de definitieve rechtbankdeskundigenkosten zal in het 
dictum geen veroordeling van de Staat tot betaling van de deskundigenkosten worden 
opgenomen. 
 

Vertaalkosten 

2.118. In het tussenvonnis van 8 juli 2015 heeft de rechtbank ook bepaald dat de eventuele 
noodzakelijke vertaalkosten ten behoeve van het deskundigenonderzoek voorlopig ten laste van 
de Staat dienen te komen. Deze vertaalkosten zijn vervolgens daadwerkelijk gemaakt. De 
rechtbank is van oordeel dat hetgeen zij heeft overwogen over het dragen van de kosten van het 
deskundigenbericht evenzeer geldt voor de vertaalkosten. De rechtbank zal de Staat dus ook in 
de vertaalkosten veroordelen. Nu de Staat de vertaalkosten heeft voorgeschoten, geldt ook hier 
dat in het dictum geen veroordeling van de Staat tot betaling van de vertaalkosten zal worden 
opgenomen. 
 

Proceskostenveroordeling 

2.119. De Staat zal nu hij weliswaar gedeeltelijk maar wel op essentiële punten in het ongelijk is 
gesteld, worden veroordeeld in de proceskosten van eisers. Aangezien het gaat om twee 
gevoegde zaken, die door dezelfde advocaat en gelijktijdig zijn behandeld en waarin identieke 
processtukken zijn gewisseld, ziet de rechtbank aanleiding om bij de berekening van het salaris 
advocaat uit te gaan van één procedure. 
De proceskosten worden aldus begroot op een bedrag van € 4.346,50, bestaande uit een bedrag 
van € 75 respectievelijk € 199 aan griffierechten, en een bedrag van € 4.072,50 aan salaris 
advocaat (7,5 punten à € 543 (tarief II) per punt), te vermeerderen met de gevorderde wettelijke 
rente. De rechtbank zal de nakosten begroten overeenkomstig het daarop toepasselijke 
liquidatietarief. 


