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Eerste Boek

Eerste Boek. De wijze van procederen voor de 
 rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad

Eerste titel. Algemene bepalingen

Eerste afdeling. Rechtsmacht van de Nederlandse rechter

Artikel 1
Onverminderd het omtrent rechtsmacht in verdragen en EG-verordeningen 
bepaalde en onverminderd artikel 13a van de Wet algemene bepalingen 
wordt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter beheerst door de vol-
gende bepalingen.

Artikel 2
In zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid, heeft de 
Nederlandse rechter rechtsmacht indien de gedaagde in Nederland zijn 
woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

Artikel 3
In zaken die bij verzoekschrift moeten worden ingeleid, met uitzonde-
ring van zaken als bedoeld in de artikelen 4 en 5, heeft de Nederlandse 
rechter rechtsmacht indien:
a. hetzij de verzoeker of, indien er meer verzoekers zijn, een van hen, 
hetzij een van de in het verzoekschrift genoemde belang hebbenden in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft,
b. het verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding ingeleid of in te 
leiden geding ten aanzien waarvan de Nederlandse rechter rechtsmacht 
heeft, of
c. de zaak anderszins voldoende met de rechtssfeer van Nederland ver-
bonden is.

Artikel 4
1. Indien de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van de 

Europese Unie van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en 
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken 
en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van ver-
ordening (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338) niet van toepassing is, wordt 
de rechtsmacht van de rechter met betrekking tot echtscheiding, schei-
ding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van 
tafel en bed, nietigverklaring, alsmede nietigheid en geldigheid van het 
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huwelijk uitsluitend bepaald overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5 van 
deze verordening.

2. Heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht met betrekking tot echt-
scheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na 
scheiding van tafel en bed, nietigheid, nietigverklaring of geldigheid van 
huwelijken, dan heeft hij, voorzover de in het eerste lid genoemde veror-
dening daarop niet van toepassing is en onverminderd artikel 1, tevens 
rechtsmacht tot het treffen van voorlopige en bewarende maatregelen 
voorzover die verband houden met echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, nietig-
verklaring, alsmede nietigheid en geldigheid van huwelijken.

3. Heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht met betrekking tot echt-
scheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na 
scheiding van tafel en bed, nietigheid, nietigverklaring of geldigheid van 
huwelijken, dan heeft hij, voorzover de in het eerste lid genoemde ver-
ordening daarop niet van toepassing is en onverminderd artikel 1, tevens 
rechtsmacht ter zake van daarmee verband houdende nevenvoorzienin-
gen, met dien verstande
a. dat met betrekking tot de voorzieningen als bedoeld in artikel 827, 
eerste lid, onder d en e, de Nederlandse rechter uitsluitend rechtsmacht 
heeft als de woning in Nederland is gelegen, en
b. dat met betrekking tot verzoeken tot regeling van het gezag en het 
omgangsrecht de Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaart indien 
hij zich, wegens de geringe verbondenheid van de zaak met de rechtssfeer 
van Nederland, niet in staat acht het belang van het kind naar behoren 
te beoordelen.

4. Met betrekking tot het geregistreerd partnerschap zijn het eerste tot 
en met het derde lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat de Nederlandse rechter steeds rechtsmacht heeft indien het geregis-
treerd partnerschap in Nederland is aangegaan.

Artikel 5
Onverminderd artikel 1 heeft de Nederlandse rechter in zaken betref-
fende ouderlijke verantwoordelijkheid geen rechtsmacht indien het kind 
zijn gewone verblijfplaats niet in Nederland heeft, tenzij hij zich in een 
uitzonderlijk geval, wegens de verbondenheid van de zaak met de rechts-
sfeer van Nederland, in staat acht het belang van het kind naar behoren 
te beoordelen.
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Artikel 6
De Nederlandse rechter heeft eveneens rechtsmacht in zaken betreffende:
a. verbintenissen uit overeenkomst, indien de verbintenis die aan de eis 
of het verzoek ten grondslag ligt, in Nederland is uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd;
b. een individuele arbeidsovereenkomst of een agentuurovereenkomst, 
indien de arbeid gewoonlijk in Nederland of op een Nederlands zeeschip 
als bedoeld in artikel 695 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt verricht of laatstelijk gewoonlijk werd verricht;
c. een individuele arbeidsovereenkomst, indien de arbeid tijdelijk in 
Nederland wordt verricht, voorzover het betreft een rechtsvordering met 
betrekking tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, welke 
is gegrond op artikel 2 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie, artikel 7, 7a, 13 of 15 van de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag, artikel 2, zesde lid, van de Wet 
op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalin-
gen van collectieve arbeidsovereenkomsten, artikel 8 of 11 van de Wet 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs, alsmede artikel 5, eerste 
lid, onder b, d, e, of f, van de Algemene wet gelijke behandeling;
d. een overeenkomst die wordt gesloten door een partij die handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf en een natuurlijke persoon die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, indien die natuurlijke 
persoon in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft en 
de partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf aldaar 
commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit, of dergelijke activiteiten 
met ongeacht welke middelen richt op Nederland en de overeenkomst 
onder die activiteiten valt;
e. verbintenissen uit onrechtmatige daad, indien het schadebrengende 
feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen;
f. zakelijke rechten op, alsmede huur en verhuur, pacht en verpachting 
van in Nederland gelegen onroerende zaken;
g. nalatenschappen, indien de erflater zijn laatste woonplaats of gewone 
verblijfplaats in Nederland had;
h. de geldigheid, de nietigheid of de ontbinding van in Nederland geves-
tigde vennootschappen of rechtspersonen; de geldigheid, nietigheid of 
rechtsgevolgen van hun besluiten of die van hun organen, dan wel de 
rechten en verplichtingen van hun leden of vennoten als zodanig;
i. faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen indien het faillissement, de surséance van betaling 
of de toepassing van de schuldsaneringsregeling in Nederland is uit-
gesproken of verleend.
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Artikel 6a
Voor de toepassing van artikel 6, onderdeel a, is, tenzij anders is overeen-
gekomen, de plaats van uitvoering in Nederland gelegen:
a. voor de koop en verkoop van roerende zaken, indien de zaken volgens 
de overeenkomst in Nederland geleverd werden of geleverd hadden moe-
ten worden;
b. voor de verstrekking van diensten, indien de diensten volgens de over-
eenkomst in Nederland verstrekt werden of verstrekt hadden moeten 
worden.

Artikel 7
1. Indien in zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid de 

Nederlandse rechter ten aanzien van een van de gedaagden rechts-
macht heeft, komt hem deze ook toe ten aanzien van in hetzelfde geding 
betrokken andere gedaagden, mits tussen de vorderingen tegen de onder-
scheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van 
doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.

2. Indien in zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid de 
Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, komt hem deze ook toe ten aan-
zien van een vordering in reconventie en ten aanzien van een vordering 
tot vrijwaring, voeging of tussenkomst, tenzij tussen deze vorderingen en 
de oorspronkelijke vordering onvoldoende samenhang bestaat.

Artikel 8
1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht indien partijen met 

betrekking tot een bepaalde rechtsbetrekking die tot hun vrije bepaling 
staat, bij overeenkomst een Nederlandse rechter of de Nederlandse rech-
ter hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen welke naar 
aanleiding van die rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, 
tenzij daarvoor geen redelijk belang aanwezig is.

2. De Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht indien partijen met 
betrekking tot een bepaalde rechtsbetrekking die tot hun vrije bepaling 
staat, bij overeenkomst een rechter of de rechter van een vreemde staat 
bij uitsluiting hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen 
welke naar aanleiding van die rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen 
ontstaan.

3. Een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid laat de rechtsmacht 
van de Nederlandse rechter onverlet indien de zaak een individuele 
arbeidsovereenkomst betreft of een overeenkomst als bedoeld in arti-
kel 6, onder d.
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4. Het derde lid vindt geen toepassing indien:
a. de in het tweede lid bedoelde overeenkomst is aangegaan na het ont-
staan van het geschil, of
b. de werknemer, of de partij die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, zich op de overeenkomst beroept om zich tot de rechter 
van een vreemde staat te wenden.

5. Een overeenkomst als bedoeld in het eerste of het tweede lid wordt 
bewezen door een geschrift. Daarvoor is voldoende een geschrift dat 
een dergelijk beding bevat of dat verwijst naar algemene voorwaarden 
die een dergelijk beding bevatten, mits dat geschrift door of namens de 
wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard.

6. Een overeenkomst als bedoeld in het eerste of het tweede lid dient 
als een afzonderlijke overeenkomst te worden beschouwd en beoordeeld. 
De aangewezen rechter is bevoegd te oordelen over de rechtsgeldigheid 
van de hoofdovereenkomst waarvan een overeenkomst als bedoeld in 
het eerste of het tweede lid deel uitmaakt of waarop zij betrekking heeft.

Artikel 9
Komt de Nederlandse rechter niet op grond van de artikelen 2 tot en met 
8 rechtsmacht toe, dan heeft hij niettemin rechtsmacht indien:
a. het een rechtsbetrekking betreft die ter vrije bepaling van partijen 
staat en de gedaagde of belang hebbende in de procedure is verschenen 
niet uitsluitend of mede met het doel de rechtsmacht van de Nederlandse 
rechter te betwisten, tenzij voor rechtsmacht van de Nederlandse rechter 
geen redelijk belang aanwezig is,
b. een gerechtelijke procedure buiten Nederland onmogelijk blijkt, of
c. een zaak die bij dagvaarding moet worden ingeleid voldoende met de 
rechtssfeer van Nederland verbonden is en het onaanvaardbaar is van de 
eiser te vergen dat hij de zaak aan het oordeel van een rechter van een 
vreemde staat onderwerpt.

Artikel 10
De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in het geval, bedoeld in arti-
kel 767, alsmede indien dit voortvloeit uit andere wettelijke bepalingen 
tot aanwijzing van een bevoegde rechter dan die vervat in de derde afde-
ling van de tweede titel en de tweede afdeling van de derde titel.

Artikel 11
Het verweer dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft, wordt in 
zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid op straffe van verval 
van het recht daartoe gevoerd vóór alle weren ten gronde.
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Artikel 12
Indien een zaak voor een rechter van een vreemde staat aanhangig is 
gemaakt en daarin een beslissing kan worden gegeven die voor erkenning 
en, in voorkomend geval, voor tenuitvoerlegging in Nederland vatbaar 
is, kan de Nederlandse rechter bij wie nadien een zaak tussen dezelfde 
partijen over hetzelfde onderwerp is aangebracht, de behandeling aan-
houden totdat daarin door eerstbedoelde rechter is beslist. Indien die 
beslissing voor erkenning en, in voorkomend geval, voor tenuitvoer-
legging in Nederland vatbaar blijkt te zijn, verklaart de Nederlandse 
rechter zich onbevoegd. Indien het een zaak betreft die bij dagvaarding 
moet worden ingeleid, is artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13
De bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot het treffen van bewa-
rende of voorlopige maatregelen kan niet worden betwist op de enkele 
grond dat hij met betrekking tot de zaak ten principale geen rechtsmacht 
heeft.

Artikel 14
Voor de toepassing van de regels betreffende de rechtsmacht van de 
Nederlandse rechter wordt het Nederlandse gedeelte van het continenta-
le plat gelijk gesteld met het grondgebied van Nederland.

Tweede afdeling. Enkelvoudige en meervoudige kamers

Artikel 15
1. Bij de rechtbank worden zaken, behoudens in de wet genoemde 

uitzonderingen, behandeld en beslist door een enkelvoudige kamer.
2. Indien de zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer onge-

schikt is voor behandeling en beslissing door één rechter, verwijst zij deze 
naar een meervoudige kamer, bestaande uit drie leden. De enkelvoudige 
kamer kan ook in andere gevallen een zaak naar een meer voudige kamer 
verwijzen.

3. Verwijzing kan geschieden in elke stand van de procedure. De 
behandeling van een verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin 
zij zich bevindt.

4. De meervoudige kamer kan bepalen dat de behandeling geheel of 
gedeeltelijk zal geschieden door een zoveel als mogelijk uit haar midden 
aangewezen rechter-commissaris. De rechter-commissaris oefent daarbij 
de bevoegdheden uit, aan de rechtbank toegekend.
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5. De meervoudige kamer kan na het wijzen van een tussenvonnis de 
zaak verwijzen naar de enkelvoudige kamer voor verdere behandeling. 
Het tweede lid en het derde lid, tweede volzin, zijn van overeenkomstige 
toepassing.

Artikel 16
1. Bij het gerechtshof worden zaken, behoudens in de wet genoem-

de uitzonderingen, behandeld en beslist door een meervoudige kamer, 
bestaande uit drie raadsheren.

2. Tenzij de zaak in eerste aanleg door een meervoudige kamer is 
beslist, kan de meervoudige kamer naar een enkelvoudige kamer ver-
wijzen de zaken die aanhangig zijn gemaakt ingevolge het bij of krach-
tens Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde en die naar haar 
oordeel daarvoor geschikt zijn.

3. Indien de verwezen zaak naar het oordeel van de enkelvoudige 
kamer ongeschikt is voor behandeling en beslissing door één raadsheer, 
wijst zij deze terug naar de meervoudige kamer.

4. Verwijzing of terugwijzing kan geschieden in elke stand van de pro-
cedure. De behandeling van een verwezen of teruggewezen zaak wordt 
voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt.

5. De meervoudige kamer kan bepalen dat de behandeling geheel of 
gedeeltelijk zal geschieden door een zoveel als mogelijk uit haar mid-
den aangewezen rechter-commissaris. De raadsheer-commissaris oefent 
daarbij de bevoegdheden uit, aan het gerechtshof toegekend.

Artikel 17
1. Bij de Hoge Raad worden zaken, behoudens in de wet genoemde 

uitzonderingen, behandeld en beslist door vijf leden van de meervoudige 
kamer.

2. De voorzitter van de meervoudige kamer kan bepalen dat een zaak 
die daarvoor naar zijn oordeel geschikt is, wordt behandeld en beslist 
door drie leden van die kamer. Indien de zaak naar het oordeel van een 
van deze leden ongeschikt is voor behandeling en beslissing door drie 
leden, wordt de behandeling voortgezet door vijf leden.

3. De leden kunnen bepalen dat de behandeling geheel of gedeel-
telijk zal geschieden door een uit hun midden aangewezen raadsheer- 
commissaris. De raadsheer-commissaris oefent daarbij de bevoegdheden 
uit, aan de Hoge Raad toegekend.
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Artikel 18
1. De kamer bij welke een zaak in behandeling is, kan deze, met toe-

stemming van het bestuur van het gerecht, verwijzen naar een andere 
kamer van gelijk getal. Tegen de verwijzing staat geen voorziening open.

2. Vonnissen, arresten en beschikkingen, gewezen onderscheidenlijk 
gegeven door een meervoudige kamer, kunnen worden uitgesproken 
door een enkelvoudige kamer.

Derde afdeling. Algemene beginselen voor procedures

Artikel 19
1. De rechter stelt partijen over en weer in de gelegenheid hun stand-

punten naar voren te brengen en toe te lichten en zich 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 partijen, niet op bescheiden of andere 
gegevens waarover die partij zich niet voldoende heeft kunnen uitlaten.

2. De rechter neemt ambtshalve of op verlangen van een van de 
partijen alle beslissingen die nodig zijn voor een goed verloop van de 
procedure.

Artikel 20
1. De rechter waakt tegen onredelijke vertraging van de procedure 

en treft, zo nodig, op verzoek van een partij of ambtshalve maatregelen.
2. Partijen zijn tegenover elkaar verplicht onredelijke vertraging van 

de procedure te voorkomen.

Artikel 21
Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten 
volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet 
nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij 
geraden acht.

Artikel 22
1. De rechter kan in alle gevallen en in elke stand van de procedu-

re partijen of een van hen bevelen bepaalde stellingen toe te lichten of 
bepaalde, op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen.

2. Partijen kunnen dit, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, wei-
geren of de rechter mededelen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen 
van de toelichting onderscheidenlijk de bescheiden.
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3. De rechter beslist of de in het tweede lid bedoelde weigering onder-
scheidenlijk de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is.

4. Indien de rechter beslist dat de weigering onderscheidenlijk de 
beperking niet gerechtvaardigd is, kan hij daaruit de gevolgtrekking 
maken die hij geraden acht.

5. Indien de rechter heeft beslist dat de weigering gerechtvaardigd is, 
vervalt de verplichting.

6. Indien de rechter heeft beslist dat de beperking van de kennis-
neming gerechtvaardigd is, kan hij slechts met toestemming van de ande-
re partijen mede op de grondslag van die toelichting onderscheidenlijk 
die bescheiden uitspraak doen. Indien de toestemming wordt geweigerd, 
wordt de zaak verwezen naar een andere kamer.

Artikel 22a
1. De rechter kan, indien de vrees bestaat dat kennisneming van 

stukken door een partij haar lichamelijke of geestelijke gezondheid 
zou schaden, bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een 
gemachtigde die advocaat of arts is dan wel daarvoor van de rechter 
bijzondere toestemming heeft gekregen.

2. De rechter kan, indien kennisneming van stukken door een par-
tij de persoonlijke levenssfeer van een ander onevenredig zou schaden, 
bepalen dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde 
die advocaat of arts is dan wel daarvoor van de rechter bijzondere toe-
stemming heeft gekregen.

3. De rechter kan, indien kennisneming van stukken door een partij 
de bescherming van een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel 1 van de 
Wet bescherming bedrijfsgeheimen onevenredig zou schaden, bepalen 
dat deze kennisneming is voorbehouden aan een gemachtigde die advo-
caat is dan wel daarvoor van de rechter bijzondere toestemming heeft 
gekregen. Artikel 1019ib, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22b
De rechter kan door partijen verschafte gegevens en bescheiden buiten 
beschouwing laten indien zij op zijn verzoek niet aangeven ter toelichting 
of staving van welke stelling de gegevens of bescheiden zijn bedoeld en 
welk onderdeel daartoe van belang is.

Artikel 23
De rechter beslist over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht.
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Artikel 24
De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen 
partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben 
gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

Artikel 25
De rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan.

Artikel 26
De rechter mag niet weigeren te beslissen.

Artikel 27
1. De zitting is openbaar. De rechter kan evenwel gehele of gedeelte-

lijke behandeling met gesloten deuren of slechts met toelating van 
bepaalde personen bevelen:
a. in het belang van de openbare orde of de goede zeden,
b. in het belang van de veiligheid van de Staat,
c. indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de per-
soonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of
d. indien openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig 
zou schaden.

2. Indien iemand op een zitting de orde verstoort, kan de rechter hem 
laten verwijderen.

Artikel 28
1. Het is aan partijen verboden aan derden mededelingen te doen 

omtrent:
a. het verhandelde op een zitting met gesloten deuren of een zitting waar-
bij slechts bepaalde personen zijn toegelaten;
b. andere gegevens uit een procedure, indien de rechter zulks heeft 
bepaald.

2. De rechter kan het verbod, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van 
een der partijen geheel of gedeeltelijk opheffen.

Artikel 29
1. De uitspraak geschiedt in het openbaar.
2. Onverminderd de artikelen 231, eerste lid, en 290, derde lid, ver-

strekt de griffier aan een ieder die dat verlangt afschrift van vonnissen, 
arresten en beschikkingen, tenzij verstrekking naar het oordeel van de 
griffier ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waar-
onder die van partijen, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd. 
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In het laatste geval kan de griffier volstaan met verstrekking van een 
geanonimiseerd afschrift of uittreksel van het vonnis, het arrest of de 
beschikking.

3. Onder vonnissen, arresten en beschikkingen zijn begrepen stukken 
die bij de uitspraak zijn gevoegd. Van andere tot een procesdossier beho-
rende stukken wordt geen afschrift of uittreksel aan derden verstrekt.

4. Van vonnissen, arresten en beschikkingen in zaken die met gesloten 
deuren zijn behandeld, wordt uitsluitend een geanonimiseerd afschrift of 
uittreksel verstrekt.

5. Een verzoek om afschrift als bedoeld in het tweede lid dient te wor-
den gericht tot de griffier van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan. 
Deze zal bij inwilliging van het verzoek een griffierecht in rekening bren-
gen dat wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 21, tweede lid, van de 
Wet griffierechten burgerlijke zaken.

6. Gedurende twee weken na de dagtekening van een gehele of gedeel-
telijke weigering om aan een verzoek om afschrift te voldoen, kan ver-
zoeker daartegen schriftelijk in verzet komen bij de voorzieningenrechter.

7. Tegen de beslissing van de voorzieningenrechter staat geen voor-
ziening open.

8. Ingevolge artikel 15, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1/2003 
van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de 
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het 
Verdrag (PbEG 2003, L 1) verstrekt de griffier onverwijld een afschrift 
van vonnissen, arresten en beschikkingen met betrekking tot de toepas-
sing van artikel 81 of 82 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. De 
verstrekking geschiedt, behalve wanneer het arresten of beschikkingen 
van de Hoge Raad betreft, door tussenkomst van de Raad voor de recht-
spraak. Wanneer naar het oordeel van de griffier de bescherming van 
zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, daar-
toe aanleiding geeft, kan de griffier volstaan met de verstrekking van een 
geanonimiseerd afschrift van het vonnis, het arrest of de beschikking.

Artikel 30
Vonnissen, arresten en beschikkingen houden de gronden in waarop zij 
rusten, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

Derde Afdeling A. Algemene voorschriften voor procedures

Artikel 30a
[Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden.]
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