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Lieve BOEQ-abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je aan vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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Week 1: Procedure in eerste aanleg  
 

Wat moet je lezen? 

• A.S Rueb, E. Gras, R.G. Hendrikse & A.W. Jongbloed, Compendium Burgerlijk 

Procesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021 (hierna: Rueb). 

o Hoofdstuk 1.1-1.12;  

o Hoofdstuk 2;  

o Hoofdstuk 3.1, 3.2 tot aan 3.2.1, 3.5-3.8 

o Hoofdstuk 4.3 

o Hoofdstuk 5 

o Hoofdstuk 6.1-6.10 

o Hoofdstuk 11;  

o Hoofdstuk 13.1-13.4. 

• I. Giesen, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 

2015, nrs. 9-14.   

 

Jurisprudentie 

• EHRM 9 oktober 1979, ECLI:NL:XX:1979:AC1044, Airey/Ierland 

• EHRM 25 juni 1987, ECLI:NL:XX:1987:AC9931, Capuano/Italië  

• HR 16 maart 1939, ECLI:NL:HR:1939:AG1906, Rijwielzadel  

• HR 15 april 2011, ECLI:HR:2011:BP5612, De googlende rechter 
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Onderwerp 1: Doel, functie en beginselen van het burgerlijk procesrecht 

 

Doel en functie (Rueb)  

Het burgerlijk procesrecht kan grofweg in twee stukken worden verdeeld: het vermogensrecht 

en het personen- en familierecht.  

 

In het vermogensrecht staat de doelstelling van het procesrecht centraal om uit het privaatrecht 

voortvloeiende aanspraken (zoals eigendom, nakoming of ontbinding) op een efficiënte, 

effectieve en eerlijke wijze te verwezenlijken. Zo krijgt een crediteur een rechterlijke 

veroordeling, welke hij kan executeren met eventueel overheidshulp. Zo wordt voorkomen dat 

de crediteur bijv. eigenmachtig optreedt doormiddel van geweld (‘eigenrichting’). Het 

burgerlijk procesrecht stelt daarom middelen tot handhaving van de privaatrechtelijke 

rechtsorde ter beschikking, die met staatsmacht kunnen worden afgedwongen 

(‘tenuitvoerlegging’). De rechter heeft hier vooral een geschil beslechtende functie.  

 

In het personen- en familierecht heeft het procesrecht meer een ordenend karakter. Het 

burgerlijk procesrecht wordt hier ten eerste gebruikt als een eenvoudige weg tot de rechter voor 

wijziging van rechtstoestanden, zoals bijv. een echtscheiding of een adoptie. Daarnaast wordt 

het burgerlijk procesrecht hier gebruikt om de zorg van specifieke (kwetsbare) belangen uit te 

oefenen. De rechter moet in het personen- en familierecht namelijk rekening houden met andere 

belangen, zoals het belang van het kind. De rechter heeft daarom meer vrijheid in zijn beslissing 

op het gebied van het personen- en familierecht.  

 

Vindplaats: Rueb, H.1.1.  

 

Definitie van het burgerlijk procesrecht (I. Giesen): “Het burgerlijk procesrecht is, in mijn visie, 

dat deel van het door de overheid afgekondigde deel van het privaatrecht dat ziet op de 

inrichting van en de regels inzake de wijze waarop een openstaande vraag of geschil tussen 

particulieren over een vraag van privaatrechtelijke aard, afgewikkeld en beslist wordt door een 

overheidsrechter. Het burgerlijk procesrecht biedt de spelregels voor het – door een neutrale 

beslisser in de persoon van een overheidsrechter – vaststellen van de privaatrechtelijke rechten 

en plichten van (rechts)personen.”1 

 

Doelen van het burgerlijk procesrecht (I. Giesen) 

• Rechtsbescherming of rechtsverschaffing: Burgers kunnen middels de (overheids)rechter 

hun rechten verwezenlijken. Als daartoe een uitspraak is verkregen, kunnen burgers gebruik 

maken van een deurwaarder en eventueel de politie om dat vonnis te executeren. Via het 

burgerlijk procesrecht wordt dus een legitimatie tot dwanguitoefening verschaft.  

• Geschilbeslechting: Het burgerlijk procesrecht dient ertoe om geschillen van 

civielrechtelijke aard te beslechten. De rechter beslist dat een partij een bepaald recht of een 

bepaalde plicht heeft en lost zo het geschil op.  

 
1 Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/9.  
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• Belangenbehartiging: In het personen- en familierecht heeft het burgerlijk procesrecht een 

ordenende functie. Het burgerlijk procesrecht is gericht op het vaststellen van de 

rechtspositie van burgers, zoals bijv. een echtscheiding of een adoptie.  

• Eigenrichting tegengaan: Het burgerlijk procesrecht heeft het doel om de 

maatschappelijke orde te handhaven en het tegengaan van eigenrichting.  

• Rechtsvorming en rechtseenheid: Dit doel is meer een dienend doel, maar is zeker niet 

onbelangrijk. Door de civiele procedure en daarmee de toepassing van het materiële 

privaatrecht, ontstaat rechtsvinding, rechtsvorming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid. 

Door het proces ontstaat er nieuw recht door de rechter en geeft de rechter uitleg aan 

bestaand recht.  

 

Vindplaats: I. Giesen, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht, Deventer: Wolters 

Kluwer 2015, nrs. 9-14.   

 

Regelingen van burgerlijk procesrecht 

Het Nederlandse procesrecht is te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

(Rv) en de Wet op de Rechtelijke Organisatie (RO). Ook staan er procesregels in het 

Burgerlijk Wetboek (BW). Daarnaast komen er ook regelingen van burgerlijk procesrecht 

voor in het Wetboek van Strafvordering.  

 

Hoofdbeginselen 

De wet kent meerdere normen voor een behoorlijke procedure. Wij bespreken hier kort de meest 

fundamentele beginselen van een behoorlijk procesrecht. Deze zijn mede afgeleid uit art. 6 

EVRM:  

• Toegang tot de rechter: De eisen van art. 6 EVRM eisen dat de rechterlijke procedure 

daadwerkelijk voor de rechtzoekende open moet staan. Hieruit volgt dat niet alleen de 

procedure zelf zo eenvoudig en informeel mogelijk is ingericht, maar ook dat er zo min 

mogelijk belemmeringen zijn om een procedure te starten. Denk daarbij aan financiële 

belemmeringen. Dit fundamenteel beginsel vereist daarom ook het recht op gefinancierde 

rechtsbijstand (zie EHRM Airey/Ierland). Dit recht is terug te vinden in art. 18 lid 2 

Grondwet. Daarin wordt bepaald dat de wet regels dient vast te stellen omtrent het verlenen 

van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. Het recht op toegang tot de rechter is ook 

geschonden als een rechterlijke uitspraak na lange tijd nog niet ten uitvoer kon worden 

gelegd. Dit vloeit ook voort uit art. 17 Grondwet.  

 

• Recht op een eerlijke behandeling: Art. 6 EVRM noemt het recht op een eerlijke 

behandeling (fair trial). De eis van een eerlijke behandeling vereist onder meer:  

o Het recht op hoor en wederhoor: Het recht op hoor en wederhoor is het meest 

fundamentele beginsel van het burgerlijk procesrecht. De rechter stelt partijen in de 

gelegenheid om zich over en weer in voldoende mate over de zaak uit te laten over 

elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure 

ter kennis van de rechter zijn gebracht, een en ander tenzij uit de wet anders 

voortvloeit. Bij zijn beslissing baseert de rechter zijn oordeel, ten nadele van een der 
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partijen, niet op bescheiden of andere gegevens waarover die partij zich niet 

voldoende heeft kunnen uitlaten (zie art. 19 Rv). Partijen moeten de mogelijkheid 

krijgen om zich uit te laten over de standpunten van de andere partij. Dit beginsel is 

uitgewerkt in vele regelingen van ons procesrecht.  

 

o De gelijkheid in procesposities: Het gaat erom dat de processuele positie van de ene 

partij niet minder is dan die van de andere partij (gelijkheid van processuele 

middelen). Beide partijen moeten dezelfde processuele mogelijkheden hebben, 

zoals bijv. het ondervragingsrecht van getuigen.  

 

o De motiveringsplicht van de rechter: De rechter moet redenen voor zijn beslissing 

geven. Deze eis heeft als doel om de partijdigheid van de rechter of willekeur tegen 

te gaan. Door de rechterlijke beslissing te motiveren, geeft de rechter inzicht in zijn 

gedachtegang zodat dit voor zowel derden als de partijen zelf controleerbaar is. Dit 

vloeit ook voort uit art. 121 Grondwet, art. 5 RO en art. 30, 230 en 287 Rv.  

 

• De openbaarheid van de behandeling: Op grond van art. 6 EVRM dient de behandeling 

in het openbaar te geschieden. Dit heeft als doel om de rechterlijke macht te laten 

controleren door het publiek om zo oneerlijke praktijken te voorkomen. Ook heeft dit als 

doel om het vertrouwen in de rechtspleging te ondersteunen en om de algemene doelstelling 

van art. 6 EVRM te verwezenlijken. Echter, de rechterlijke beraadslaging (het overleg 

tussen rechter) die tot het vonnis heeft geleid is geheim (art. 7 lid 3 RO). De openbaarheid 

van de rechtspraak is onder andere ook terug te vinden in art. 121 Grondwet, art. 4 RO en 

art. 27 en 28 Rv.  

 

• De redelijke termijn: Op grond van art. 6 EVRM dienen nationale overheden hun systeem 

zo in te richten dat er binnen een redelijke termijn een rechterlijke beslissing kan worden 

gegeven en geëxecuteerd. Dit heeft als doel om de spanning en frustratie van een 

rechterlijke procedure bij partijen zo kort mogelijk te houden. Dit vloeit ook voort uit art. 

20 Rv.  

 

• De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter: Voor een behoorlijke 

rechtspleging is ex. art. 6 EVRM vereist dat er voldoende waarborgen zijn voor de 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Dit is onder andere terug te vinden in 

art. 117 Grondwet en art. 36 e.v. Rv.  

o De onafhankelijkheid van de rechter houdt in dat de rechter onafhankelijk is van 

andere machten in de staat, met name de uitvoerende macht. De onafhankelijkheid 

wordt in Nederland o.a. gewaarborgd door de rechter voor het leven te benoemen. 

Rechters kunnen zo niet gechanteerd worden met bijv. hun ontslag (art. 117 

Grondwet). 

o De onpartijdigheid van de rechter houdt in dat de rechter onpartijdig over de zaak 

kan oordelen zonder voorkeur voor een van de partijen. Dit beginsel houdt ook in 

dat de rechter de indruk moet voorkomen dat hij partijdig zou zijn. Dit is bijv. 
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uitgewerkt in de eis dat de rechter nevenbetrekkingen moet melden en dat deze 

openbaar moeten worden gemaakt.  

 

• Onmiddellijkheidsbeginsel: Ook dit beginsel vloeit voort uit art. 6 EVRM (recht op 

oral hearing). Dit houdt in dat partijen het recht hebben op het geven van een 

mondelinge toelichting op de zaak ten overstaan van de behandelende rechter(s).  

 

Vindplaats: Rueb, Hoofdstuk 1 en 2.   
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Onderwerp 2: De absolute en relatieve competentie van de rechter in eerste aanleg 

Art. 112 Grondwet draagt aan de rechterlijke macht de berechting van geschillen over 

burgerlijke rechten op. De vraag is nu welke rechter de bevoegde rechter is om over het geschil 

te oordelen. Wij laten de internationale bevoegdheid buiten beschouwing en gaan ervan uit dat 

de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft.2 

 

De regels van de absolute en relatieve competentie zijn ervoor om te bepalen voor welk gerecht 

de zaak moet worden voorgelegd. De regels van de absolute competentie zijn opgenomen in 

de Wet RO. De regels van de relatieve competentie zijn opgenomen in het Wetboek van 

Rechtsvordering.  

 

Absolute competentie 

Absolute competentie houdt in welke type gerecht bevoegd is om kennis te nemen van een 

bepaalde zaak. De regels van de absolute bevoegdheid zijn van openbare orde (art. 72 Rv). Het 

staat partijen niet vrij om overeen te komen dat een ander gerecht dan die, welke door de regels 

van de absolute bevoegdheid wordt aangewezen, van hun geschil mag kennisnemen. 

 

1. Eerste aanleg 

In eerste aanleg moeten, behoudens in de wet bepaalde uitzonderingen, alle zaken bij de 

rechtbank aanhangig gemaakt worden (art. 42 RO). De rechtbank is dus in eerste aanleg, 

behoudens in de wet bepaalde uitzonderingen, de absoluut competente rechter.  

 

De rechtbank is o.a. onderverdeeld in een kamer voor kantonzaken, bemand door de 

kantonrechter. De kantonrechter is dus een onderdeel van de rechtbank. De kantonrechter 

behandelt binnen het civiel recht (ex. art. 93 e.v. Rv):  

• Civiele zaken tot een bedrag van €25.000, de tot aan de dag van dagvaarden verschenen 

rente daarbij ingegrepen;  

• Zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen 

bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan €25.000 (denk aan 

vorderingen van nakoming, afgifte, ontbinding en ontruiming);  

• Zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een cao of algemeen verbindend verklaarde 

bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst;  

• Alle vorderingen betreffende huurzaken.  

• Consumentenkoopzaken of consumentenkredieten van ten hoogste €40.000.  

 

Tip 

Lees art. 93 e.v. Rv goed door. Vaak komt de absolute competentie van de kantonrechter terug 

op een tentamen.  

 

2. Hoger beroep  

 
2 Voor meer informatie over de internationale rechtsmacht, zie Rueb, Hoofdstuk 3.  
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In hoger beroep is het gerechtshof absoluut competent: het gerechtshof behandelt het hoger 

beroep van in ressort uitgesproken rechtbankvonnissen en -beschikkingen (art. 60 RO). In 

enkele gevallen oordeelt een bijzonder daartoe aangewezen hof als rechter in eerste aanleg:  

• Aan het Amsterdamse hof is de ondernemingskamer verbonden, die kennisneemt van Boek 

2 BW-zaken (rechtspersonen, fusie, enquête), jaarrekeningen en zaken over art. 26 Wet op 

de ondernemingsraden en de Wet collectieve afwikkeling massaschade (zie art. 66 RO).  

• Het Haagse gerechtshof neemt bij uitsluiting kennis van rechtsvorderingen tot generieke 

ongeoorloofdverklaring van bedingen, die deel uitmaken van algemene voorwaarden (art. 

6:241 BW).  

 

3. Cassatie 

In cassatie is de Hoge Raad de absoluut competente rechter. Zij behandelt de cassatieberoepen 

tegen rechterlijke uitspraken (art. 78 RO en art. 118 lid 2 Grondwet). De functie van de Hoge 

Raad wordt vooral gezien in haar functie van het bevorderen van de rechtsontwikkeling (zie 

ook art. 81 RO).   

 

Vindplaats: Rueb, H.3.5.  

 

Relatieve competentie 

Relatieve competentie gaat over bij welke rechter, geografisch gezien, geprocedeerd moet 

worden.  

 

Hoofdregel (art. 99 Rv): de zaak moet worden voorgelegd aan de rechter in wiens rechtsgebied 

de gedaagde zijn woonplaats of zijn werkelijk verblijf heeft. Als is vastgesteld welke de 

absoluut bevoegde rechter is, moet worden achterhaald in welk rechtsgebied van deze soort 

rechter de gedaagde woont. Ook moet achterhaald worden welke zittingsplaats, waar zaken van 

de betreffende soort worden behandeld, binnen dat rechtsgebied het dichtst bij de woonplaats 

van de gedaagde is gelegen.  

 

Keuzemogelijkheden (art. 100-107 Rv): In een aantal gevallen is er naast de hoofdregel een 

andere rechter relatief bevoegd om van de vordering kennis te nemen. De wet geeft de eiser 

dan een keuzemogelijkheid om te kiezen bij welke rechter hij de zaak wil voorleggen.  

• Arbeidsovereenkomst: de rechter van de plaats waar de (tijdelijke) arbeid gewoonlijk 

wordt of werd verricht (art. 100 Rv). 

• Consumentenzaken: als de consument eiser is, de rechter van de woonplaats van de 

consument bevoegd (art. 101 Rv) 

• Onrechtmatige daad: de rechter van de plaats waar het schadetoebrengende feit zich heeft 

voorgedaan (art. 102 Rv).  

• Onroerende zaken: de rechter van de plaats waar de onroerende zaak is gelegen.  

o Let op: gaat het over huur van woonruimte of bedrijfsruimte, dan is alleen deze 

rechter relatief competent en niet de rechter van de woonplaats van de gedaagde 

(art. 103 Rv). 

• Nalatenschappen: de rechter van de woonplaats van de erflater (art. 104 Rv).  
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• Rechtspersonen en hun besluiten: de rechter van de woonplaats of de plaats van vestiging 

van de rechtspersoon (art. 105 Rv).  

• Faillissement: de rechtbank uit wier midden de R-C is benoemd die met het toezicht op de 

bewindvoerder respectievelijk curator is belast (art. 106 Rv).  

• Meerdere gedaagden: de rechter van ieder der gedaagden, mits tussen de vorderingen 

tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige  

 

Forumkeuze: Partijen zijn in beginsel vrij om in hun overeenkomst een andere (relatief 

bevoegde) rechter aan te wijzen dan die volgens de wettelijke regeling relatief bevoegd is (art. 

108 Rv).  

 

Vindplaats: Rueb, H.3.6.  

 

Tip 

Lees de gehele derde afdeling van Rv (art. 99-110 Rv) een keertje door zodat je weet waar je 

alles kunt vinden. Op het tentamen komt er altijd wel een casusvraag over de relatieve of 

absolute competentie van de rechter. De vraag is dan welke gerecht (absoluut en relatief) 

bevoegd is om over het feitencomplex te oordelen.  

 

Wat gebeurt er als er niet voor de juiste rechter is gedagvaard?  

In de dagvaarding moet de eiser de rechter aanwijzen die van de zaak kennisneemt (art. 

111 lid 2 onder e Rv). Daarin moet staan:  

• Welk gerecht absoluut bevoegd is;  

• Welke rechter relatief bevoegd is;  

• Of de civiele rechter of de kantonrechter bevoegd is (gelet op de taakverdeling).  

 

Onbevoegde rechter 

• Absoluut competent: Wanneer de rechtsmacht ontbreekt, dan verklaart de rechter 

zich, zo nodig ambtshalve, onbevoegd om van de zaak kennis te nemen (art. 72 Rv).  

• Relatief competent: Wanneer gedagvaard is voor een rechter die volgens de 

bepalingen van de relatieve bevoegdheid onbevoegd is van het geschil kennis te 

nemen, zal de rechter zich in het algemeen niet ambtshalve onbevoegd mogen 

verklaren, maar alleen als door de gedaagde tijdig op de onbevoegdheid een beroep 

is gedaan. Als de rechter zich onbevoegd heeft verklaard, omdat hij van oordeel is 

dat de zaak bij een andere rechter had moeten worden aangebracht, dan dient hij de 

zaak naar deze rechter te verwijzen (art. 73, 110 lid 2 en 221 Rv).  

 

Verkeerde taakverdeling (civiel/kanton) 

Wordt in een zaak die door de kantonrechter zou moeten worden behandeld, gedagvaard 

voor de afdeling civiel (of andersom), dan is er geen sprake van onbevoegdheid. De 
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kantonrechter maakt immers deel uit van de rechtbank. Er zal dan wel aan de orde 

kunnen komen of de zaak intern moet worden verwezen (zie de regeling van art. 71 Rv).   

 

Vindplaats: Rueb, H.3.7.   

 

Onderwerp 3: Dagvaardingsprocedure of verzoekschriftprocedure 

Over het algemeen is er bij een dagvaardingsprocedure een geschil tussen partijen en hebben 

deze partijen tegengestelde belangen. Denk bijv. aan een vordering uit onrechtmatige daad. Bij 

een verzoekschriftprocedure wil de ene partij een rechtswijziging van een bepaalde situatie. 

Een partij vraagt aan de rechter om iets te doen. Denk bijv. aan een adoptie, verzoek om een 

echtscheiding of alimentatie uit te spreken of om een ontbinding van een arbeidsovereenkomst.  

- De taak van de (burgerlijke) rechter om vermogensrechtelijke geschillen te beslissen en 

afdwingbare veroordelingen uit spreken wordt eigenlijke rechtspraak genoemd en wordt 

ingeleid door de dagvaardingsprocedure.  

- De ‘bemoeienis’ van de rechter op het terrein van personen- en familierecht wordt 

oneigenlijke rechtspraak genoemd en wordt ingeleid door de verzoekschriftprocedure.  

 

Verschillen tussen de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure:  

1. De dagvaardingsprocedure vangt meestal aan met een dagvaarding. De verzoekschrift-

procedure wordt ingeleid met een schriftelijk verzoek.  

2. In dagvaardingszaken is in beginsel de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd. 

In verzoekschriftzaken is in beginsel de rechter van de woonplaats van de verzoeker 

bevoegd.  

3. De voortgang van het geding is anders.  

4. De opstelling van de rechter in de dagvaardingsprocedure is minder actief dan in de 

verzoekschriftprocedure. Er is in de verzoekschriftprocedure veel minder ruimte voor 

procesautonomie.  

 

Herkenning in de wet  

• De termen ‘vordering’ en ‘vorderen’ duiden op een dagvaardingsprocedure.  

• De termen ‘verzoek’ en ‘verzoeken’ duiden op een verzoekschriftprocedure. In het 

materiële recht moet worden gekeken naar de term ‘verzoeken’ om vast te stellen dat er een 

verzoekschrift gestart moet worden.  

Bijvoorbeeld: In art. 6:162 BW komt de term ‘verzoeken’ niet voor, waardoor er mag worden 

geconcludeerd dat er een dagvaardingsprocedure moet worden gestart.  

 

Vindplaats: Rueb, H.13.  
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Onderwerp 4: Verloop van de rolprocedure in eerste aanleg  

Civiele procedure (sector civiel) 

1. De deurwaarder brengt de dagvaarding uit. De hoofdregel is dat de deurwaarder de 

dagvaarding uitbrengt aan de gedaagde in persoon (art. 46 Rv). Vanaf de dag dat de 

deurwaarder de dagvaarding heeft uitgebracht, is het geding aanhangig (art. 125 lid 1 Rv). 

Het geding is vanaf dit moment een feit.  

2. Om de procedure te starten bij de rechter, is het nodig dat de zaak in de administratie van 

de rechtbank wordt opgenomen. Dat is de taak van de advocaat van de eiser. Deze zorgt 

ervoor dat hetgeen wat is betekend (de dagvaarding) ten minste op de dag vóór de 

roldatum, waartegen de gedaagde is opgeroepen, ter griffie wordt ingediend om op de rol 

te worden ingeschreven (art. 125 lid 2 en 4 Rv). 

3. Op de rolzitting, de dag waartegen de gedaagde is gedagvaard, controleert de rechter of 

de dagvaarding goed is uitgebracht en hoe de procedure verder gaat. Bij de rolzitting worden 

procedurele beslissingen genomen. Bij de sector civiel gebeurt de ‘traditionele rolzitting’ 

tegenover de rechter, schriftelijk. Conclusies en akten worden bij die gerechten per post, 

koerier of bode ingestuurd. Partijen en advocaten zijn niet aanwezig bij een rolzitting. Op 

de eerste roldatum is de eiser een griffierecht verschuldigd.  

4. De gedaagde dient te verschijnen op de eerste roldatum. Dit doet hij doordat op de eerste 

roldatum zich voor hem een advocaat stelt (art. 79 lid 2 Rv). De gedaagde verschijnt door 

te reageren op de dagvaarding.  

a. De gedaagde kan schriftelijk reageren (art. 128 lid 2 Rv). Dat doet de gedaagde 

door via zijn advocaat een brief te sturen waarin hij reageert op de inhoud van de 

dagvaarding. Deze brief heet de conclusie van antwoord. De advocaat dient daarbij 

zoveel mogelijk bewijsstukken mee te sturen. De advocaat stuurt de conclusie van 

antwoord naar de rechtbank.  

b. De gedaagde reageert niet of reageert zonder advocaat, of gedaagde heeft het 

griffierecht niet betaald: de rechter gaat dan na of de dagvaarding aan de eisen 

voldoet. Als dat zo is, zal de rechter nagaan of de vordering hem ongegrond of 

onrechtmatig voorkomt. Is dit niet zo, dan zal hij verstek verlenen aan de gedaagde 

en de vordering toekennen aan de eiser.  

5. Vaak zal de rechter na de conclusie van antwoord een comparitie gelasten. De rechter zal 

dan de standpunten tijdens een zitting bespreken samen met de partijen. De rechter kan ook 

een tweede schriftelijke ronde gelasten:  

a. Heeft de gedaagde gereageerd, dan mag de eiser als eerste reageren op de conclusie 

van antwoord. Dit doet de advocaat van de eiser door een brief te sturen aan de 

rechter. Deze brief heet een conclusie van repliek. De termijn voor het indienen 

van een conclusie van repliek is 6 weken.  

b. De gedaagde kan weer reageren op de conclusie van repliek door de advocaat een 

brief te laten sturen aan de rechter. Deze brief heet een conclusie van dupliek. De 

termijn voor het indienen van een conclusie van dupliek is 6 weken.  

6. De rechter kan nu:  

a. Een tussenvonnis geven waarin hij vraagt om extra bewijs.  

b. De eiser en de gedaagde (met hun advocaten) uit te nodigen voor een zitting. 

c. Einduitspraak doen.  
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Civiele procedure (sector kanton) 

1. De deurwaarder brengt de dagvaarding uit. De hoofdregel is dat de deurwaarder de 

dagvaarding uitbrengt aan de gedaagde in persoon (art. 46 Rv). Vanaf de dag dat de 

deurwaarder de dagvaarding heeft uitgebracht, is het geding aanhangig (art. 125 lid 1 Rv). 

Het geding is vanaf dit moment een feit. De gerechtsdeurwaarder stuurt de dagvaarding naar 

de kantonrechter. 

2. Bij de kantonrechter geldt het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging niet. 

Een advocaat is niet verplicht. Ook hoeft de gedaagde bij de kantonrechter geen griffierecht 

te betalen. De gedaagde heeft nu drie mogelijkheden: 

a. Schriftelijk reageren: de gedaagde kan zelf (dus ook zonder advocaat) de 

kantonrechter een brief sturen waarin de gedaagde reageert op de inhoud van de 

dagvaarding. Dit is het conclusie van antwoord. 

b. Mondeling reageren (art. 82 lid 1 Rv): anders dan bij de civiele procedure, heeft 

de kantonrechter wel een traditionele rolzitting. De gedaagde kan zijn verhaal doen 

tijdens de zitting aan de kantonrechter.  

c. Niet reageren: de rechter gaat dan na of de dagvaarding aan de eisen voldoet. Als 

dat zo is, zal de rechter nagaan of de vordering hem ongegrond of onrechtmatig 

voorkomt. Is dit niet zo, dan zal hij verstek verlenen aan de gedaagde en de 

vordering toekennen aan de eiser. 

3. Tijdens de rolzitting controleert de rechter of de dagvaarding goed is uitgebracht, of de 

tegenpartij heeft gereageerd, en beslist de rechter hoe de procedure verder gaat. De eiser is 

niet verplicht om te komen naar de rolzitting.  

4. De rechter zal na de rolzitting vaak een comparatie gelasten. De rechter zal dan de 

standpunten tijdens een zitting bespreken samen met de partijen. De rechter kan ook een 

tweede schriftelijke ronde gelasten:  

a. Heeft de gedaagde gereageerd, dan mag de eiser als eerste reageren op de conclusie 

van antwoord. Dit doet de advocaat van de eiser door een brief te sturen aan de 

rechter. Deze brief heeft een conclusie van repliek. De termijn voor het indienen 

van een conclusie van repliek is 6 weken.  

b. De gedaagde kan weer reageren op de conclusie van repliek door de advocaat een 

brief te laten sturen aan de rechter. Deze brief heet een conclusie van dupliek. De 

termijn voor het indienen van een conclusie van dupliek is 6 weken.  

5. De rechter kan nu:  

a. Een tussenvonnis geven waarin hij vraagt om extra bewijs.  

b. De eiser en de gedaagde (met hun advocaten) uit te nodigen voor een zitting. 

c. Einduitspraak doen.  

 

Let op de verschillen t.o.v. de rechtbankprocedure bij de afdeling civiel recht:  

- Geen verplichte procesvertegenwoordiging (art. 79 lid 1 Rv). Partijen kunnen in persoon 

procederen.  

- Conclusies en akten kunnen in de procedure bij de kantonrechter mondeling worden 

genomen (art. 82 lid 2 Rv). 

- Er geldt een iets actievere rol van de rechtbank (art. 82 lid 2 Rv; art. 84 Rv).  
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EHRM Airey/Ierland 

 

Relevantie: Dit arrest geeft een voorbeeld van de werking van de beginselen van procesrecht. 

Een aantal van deze beginselen worden als zo wezenlijk beschouwd dat afwijking niet of alleen 

in bijzondere gevallen is toegestaan. Dit zijn de fundamentele beginselen. Daarnaast zijn er 

regels voor een goed ingericht en functionerend procesrecht. Dit zijn de functionele beginselen. 

In art. 6 EVRM is vastgelegd aan welke eisen de rechter en de rechtsgang in civiele, straf- en 

bestuurszaken ten minste moeten voldoen. Deze eisen kunnen (zonder twijfel) als fundamenteel 

worden aangemerkt.  

 

De afzonderlijke fundamentele vereisten die mede uit art. 6 EVRM voortvloeien zijn:  

• De toegang tot de rechter 

• De eerlijke behandeling  

• De openbaarheid van de behandeling  

• De redelijke termijn  

• De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter  

• Het recht op oral hearing 

 

De uitspraken van het EHRM die zijn voorgeschreven geven hier een goed inzicht in. Deze 

worden hieronder kort besproken. In deze uitspraak komt het fundamentele vereiste van 

‘toegang tot de rechter’ naar voren. Dit houdt in dat de gerechtelijke procedure daadwerkelijk 

voor de rechtzoekende open moet staan. Daarvoor is niet alleen nodig dat de procedure 

eenvoudig en informeel is ingericht, maar dit beginsel vereist ook dat er zo min mogelijk 

financiële en wettelijke belemmeringen bestaan om de procedure te beginnen en te doorlopen.  

 

Relevante feiten: Mevrouw Airey wil opheffing van de plicht tot samenwonen aanvragen. Zij 

kan echter geen rechtshulpverlener vragen die bereid is om te helpen, en zelf kan ze er geen 

betelen. Ierland had op dat moment nog geen systeem voor financiering van rechtsbijstand. Ze 

diende een klacht in bij de Europese Commissie.  

 

Rechtsvraag: Is het feit dat Ierland geen systeem had voor financiering van rechtsbijstand in 

strijd met het beginsel van de toegang tot de rechter ex art. 6 EVRM?  

 

Beoordeling door het EHRM: Het Europees Hof bepaalde dat art. 6 EVRM niet alleen 

theoretisch, maar ook praktisch een effectief toegang geeft tot recht op toegang tot bij de wet 

gestelde gerechten. Staten moeten het recht tot toegang tot de rechter waarborgen. Het Hof 

spreekt uit dat Mrs. Airey geen effectief recht had op toegang tot het recht en dat art. 6 EVRM 

geschonden is. Indien procesvertegenwoordiging (een advocaat) is verplicht gesteld, dan moet 

soms recht op vergoeding van de kosten van rechtsbijstand bestaan (zie par. 4).  
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EHRM Capuano/Italië 
 

Relevantie: Ook dit arrest geeft een voorbeeld van de doorwerking van de beginselen van 

procesrecht. Zie de relevantie bij het vorige arrest. In deze uitspraak komt het fundamentele 

vereiste van ‘redelijke termijn’ naar voren. Nationale overheden hebben de plicht hun 

rechtssysteem zo in te richten dat een uitspraak binnen een redelijke termijn kan worden 

gegeven en geëxecuteerd.  

 

Relevante feiten: Capuano kocht op 24 juli 1971 een appartement aan zee. Capuano stelde een 

civiele actie in tegen de verkoper. Voordat er überhaupt een appeluitspraak was gedaan waren 

er al 10 jaren verstreken. Capuano diende een klacht in bij de Europese Commissie voor de 

rechten van de mens omtrent de duur van de civiele procedure.   

 

Rechtsvraag: Is het feit dat het 10 jaar duurde voordat er een appeluitspraak was gedaan in 

strijd met het beginsel van een ‘redelijke termijn’ ex art. 6 EVRM?  

 

Beoordeling door het EHRM: Het EHRM noemt de volgende dingen:  

• Ook indien partijen de zeggenschap hebben over de voortgang van de procedure, wordt de 

rechter niet ontslagen van de verplichting om partijen te beschermen tegen excessieve 

vertragingen (par. 25).  

• Ook de ‘due dillegence’ van partijen ontslaat de rechter niet van deze verplichting. De 

rechter draagt alsnog de verantwoordelijkheid van een redelijke termijn en heeft hierin geen 

lijdelijke rol. In deze zaak wordt het feit dat de deskundige er lang over deed volledig 

toegerekend aan de nationale rechter (par. 32, eerste zin).  

• Het EHRM oordeelde dat art. 6 EVRM is geschonden (par. 35).  
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HR Rijwielzadel 
 

Relevantie: De rechter heeft als verplichting om zelfstandig na te gaan welke rechtsregels op 

de feiten in het proces van toepassing zijn en of deze rechtsregels tot toe- of afwijzing leiden. 

Dit wordt de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden genoemd en is gecodificeerd in art. 

25 Rv. Hiermee wordt bedoeld dat de rechter niet gebonden is aan de door partijen ingeroepen 

rechtsregels. De rechter moet dan zeker weten dat de eiser/gedaagde zijn vordering ook met 

behulp van een andere rechtsregel toegewezen zou willen zien. De rechter mag namelijk niet 

ongevraagd rechtsgronden aanvullen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de eiser expres geen beroep 

doet op de rechtsregel die van toepassing is. Het is denkbaar dat de eiser zijn ingeroepen 

rechtsregel uitgelegd wil zien o.i.d. Het ongevraagd aanvullen van de rechtsgronden zou de 

materieelrechtelijke partijautonomie schaden. Daarnaast is het (zeer) van belang dat de gestelde 

feiten tot toepassing leiden van de rechtsregel. Vaak zal dit niet het geval zijn, omdat partijen 

de feiten hebben geselecteerd met het oog op de volgens hen toepasselijke rechtsregel. De 

rechter mag namelijk niet de feitelijke grondslag aanvullen of wijzigen: de rechter mag geen 

feiten aanvullen. Door dit verbod wordt de corrigerende werking van art. 25 Rv beperkt.  

 

Relevante feiten: De Lang, eiser, dagvaardt Knoop op grond van een onrechtmatige daad. Hij 

zou volgens de overeenkomst 7.5 cent ontvangen voor elk zadel. Knoop ging echter het zadel 

zelf namaken en verkopen onder zijn eigen naam. Knoop komt zijn contractuele verplichting 

niet na.  

 

Rechtsgang:  

• De rechtbank oordeelt dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatige daad, maar dat uit de 

aangevoerde feiten wel blijkt dat De Lang zijn schade kan verhalen via de weg van 

wanprestatie. De rechter vult de rechtsgronden ambtshalve aan en kent de vordering toe.  

• Het hof oordeelt dat er geen sprake is van een onrechtmatige daad en dat De Lang geen 

wanprestatie heeft gevorderd. Het Hof vernietigt het vonnis en kent de vordering niet toe.  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt dat het hof enkel heeft getoetst aan 

de grondslag die is aangevoerd door de partijen. Het hof heeft echter art. 25 (48 oud) Rv 

geschonden, door als rechter niet na te gaan of de door de dagvaarding gestelde feiten andere 

wettelijke regels van toepassing zijn om de vordering toe te kennen. De Hoge Raad vernietigt 

het arrest van het hof.  

 

De rechtbank heeft in casu terecht de rechtsgrond aangevuld met wanprestatie. De rechter moet 

dus de vordering van de eiser toewijzen op grond van een andere rechtsregel dan die welke de 

eiser daaraan ten grondslag legde, indien hij mocht aannemen dat de eiser zijn vordering ook 

met behulp van die rechtsregel toegewezen zou willen zien. De vaststaande feiten leveren in 

casu wellicht geen onrechtmatige daad op, maar wel een wanprestatie. De vordering dient te 

worden toegewezen.  
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HR Googelende rechter 
 

Relevantie: Het meest fundamentele beginsel van het burgerlijk procesrecht is het beginsel 

van hoor en wederhoor. Het EHRM definieert dit als: “(…) the right to adversarial 

proceedings: each party must in principle have an opportunity not only to make known any 

evidence needed for his claims to succeed, but also to have knowledge of and comment on all 

evidence adduced or observations filed with a view to influencing the court’s decision (…)” 

Ook de Nederlandse wetgever heeft dit beginsel gecodificeerd, zie art. 19 Rv. Dit voorschrift 

is uitgewerkt in vele procesbepalingen en vormt de grondslag van ons procesrecht.  

 

Een bijzondere toepassing van het beginsel van het recht op hoor en wederhoor is: De rechter 

mag geen gegevens, die niet van algemene bekendheid zijn, aan zijn beslissing ten grondslag 

leggen als hij zich deze buiten aanwezigheid van partijen heeft verschaft. Partijen moeten 

namelijk in de gelegenheid worden gebracht om kennis te nemen van deze informatie en om 

zich daarover uit te laten. Het arrest HR Googelende rechter is hier een illustratief voorbeeld 

van. 

 

Voor specifieke toepassingen van het recht op hoor en wederhoor wordt verwezen naar: Rueb, 

Hoofdstuk 2.3.1.  

 

Relevante feiten: In deze casus ging het om een vordering tot beëindiging van een 

huurovereenkomst. De kantonrechter oordeelde dat er geen huuropzegging kon plaatsvinden. 

Het hof had echter vastgesteld dat de huurovereenkomst wel kon worden opgezegd. De eiser in 

cassatie klaagde o.a. over het feit dat het hof zijn oordeel heeft gebaseerd op feiten die niet door 

partijen zijn aangevoerd. Hierdoor hebben partijen niet de gelegenheid gekregen om kennis te 

nemen van deze feiten, en hierover uit te laten. Daarbij wordt gedoeld op de gegevens die het 

hof heeft ontleend aan de website van de apotheek.   

 

Rechtsvraag: Hebben partijen de mogelijkheid gekregen kennis te nemen van de feiten en 

daarop te reageren?    

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad achtte deze klacht gegrond. Het hof heeft op 

eigen beweging foto’s op de website van de apotheek opgezocht en daaraan zijn beslissing ten 

grondslag gelegd. Hierdoor zijn de partijen niet in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen 

van deze feiten en zich daarover uit te laten. Deze gedraging is in strijd met het beginsel van 

hoor en wederhoor (r.o. 3.6.2).   

 

 

 

 

 

 

 


