
Inhoud

9InleidingI

9Functie en aard van het burgerlijk procesrecht1
9Waar is het burgerlijk procesrecht te vinden?2

12Grondbeginselen van burgerlijk procesrechtII

13Algemeen3

13
Fundamentele grondbeginselen van burgerlijk
procesrecht

4

18
Overige beginselen van burgerlijk procesrecht en goede
procesorde

5

19Partijautonomie6
21Actieve civiele rechter7
23Waarheidsvinding8

24Deelnemers aan de civiele procedureIII

24Partijen9
27Advocaten, gemachtigden10
28Openbaar Ministerie11
29De gerechtsdeurwaarder12
30De rechter13
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34
Bevoegdheid van de Nederlandse burgerlijke
rechter

IV

35Art. 112 Gw14
36Internationale bevoegdheid/rechtsmacht15
38Absolute bevoegdheid16
45Relatieve bevoegdheid van de rechtbank17

53Procedure in eerste aanleg algemeenV

53Algemeen18
58Verkeerde keuzes en wisselbepalingen19
59Digitaal of op papier procederen20

60
Vorderingsprocedure in eerste aanleg rechtbank,
kamer niet-kantonzaken/advocaatzaken

VI

60Algemeen21
64Procesinleiding en oproepingsbericht22
76Inhoud van de procesinleiding23
78Inhoud van het oproepingsbericht24
80Nietigheid van het oproepingsbericht25
83Wijziging van de vordering26

84
Al dan niet verschijnen van de verweerder in de
procedure

27

88Verweerschrift28
93Tegenvordering en tegenverzoek29
96Mondelinge behandeling30

100Overige stukkenwisseling31
102Uitspraak32
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104Vonnis33
111Werking van het vonnis34
113Uitvoerbaarheid bij voorraad35
115Proceskosten36
119Verbetering van een vonnis37
121Aanvulling van een vonnis38

123Betrekken van derden in de vorderingsprocedureVII

123Interventie39
125Vrijwaring (gedwongen tussenkomst)40
129Gedwongen deelname van derden via art. 30g Rv41

131Overige incidenten in de vorderingsprocedureVIII

131Verwijzing en voeging van zaken42
133Schorsing van de procedure43
134Afbreking van instantie44
135Doorhaling ter griffie45
135Afstand van instantie46
136Verval van instantie47
137Ontslag van instantie48

139
Vorderingsprocedure in eerste aanleg rechtbank,
kamer voor kantonzaken/kantonrechter

IX

139Algemeen49

139

Afwijkingen van de procesinleiding en het
oproepingsbericht in eerste aanleg inzake
niet-kantonzaken

50
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142Voorlopige voorzieningenX

143Kort geding51
150Voorlopige voorziening op grond van art. 223 Rv52

152Verzoekprocedure in eerste aanlegXI

152Algemeen53
157Procesinleiding54
159Wijziging van het verzoek of de gronden van het verzoek55
159Verloop van de procedure na indiening procesinleiding56
161Verweerschrift57
163Griffierecht verzoeker en belanghebbende (art. 282a Rv)58
163Mondelinge behandeling59
164Uitspraak en beschikking60
167Werking van de beschikking61
168Uitvoerbaarheid bij voorraad62
169Proceskosten63
169Overige processuele kwesties64

172BewijsXII

172Algemeen65
178Bewijslastverdeling66
185Bewijsmiddelen67
187Schriftelijk bewijs68
191Exhibitieplicht69
193Getuigenbewijs70
196Verschoningsrecht71
202Partijgetuige72
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204Voorlopig getuigenverhoor73
207(Voorlopig) deskundigenbericht74
210(Voorlopige) plaatsopneming en bezichtiging75

212RechtsmiddelenXIII

212Inleiding76
214Verzet77
220Hoger beroep algemeen78
224Hoger beroep in vorderingsprocedures79
239Hoger beroep in verzoekprocedures80
242Cassatie81
251Herroeping82
253Verzet door derden83

Trefwoordenregister 255
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