
Inhoud

9Woord vooraf: de Spoedwet en dit boek

15Chronologisch overzicht van Kamerstukken

17WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

19Eerste Boek. De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge
Raad

19Eerste titel. Algemene bepalingen
19Eerste afdeling. Rechtsmacht van de Nederlandse rechter
24Tweede afdeling. Enkelvoudige en meervoudige kamers
25Derde afdeling. Algemene beginselen voor procedures
36Derde afdeling A. Algemene voorschriften voor procedures
47Vierde afdeling. Wraking en verschoning van rechters
48Vijfde afdeling. Het openbaar ministerie en de procureur-generaal bij de Hoge Raad
50Vijfde A afdeling. De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie
50Zesde afdeling. Exploten
59Zevende afdeling. Inlichtingen over buitenlands recht en communautair

mededingingsrecht
60Achtste afdeling. Herstel van verkeerd inleiden van een procedure, verwijzing door of

naar de kantonrechter en verwijzing bij absolute onbevoegdheid
62Negende afdeling. Slotbepaling
62Tweede titel. De vorderingsprocedure in eerste aanleg
62Eerste afdeling. Algemene bepalingen

103Tweede afdeling. Kantonzaken
108Derde afdeling. Relatieve bevoegdheid
110Vierde afdeling. Oproeping
117Vijfde afdeling. Verloop van de procedure
120Zesde afdeling. Reconventie
121Zevende afdeling. Verstek
121Achtste afdeling. Verzet
122Negende afdeling. Bewijs
140Tiende afdeling. Incidentele vorderingen
146Elfde afdeling. Schorsing en hervatting
147Twaalfde afdeling. Het vonnis
151Dertiende afdeling. Afbreking van de instantie
153Veertiende afdeling. Het kort geding
154Derde titel. De verzoekprocedure in eerste aanleg
155Eerste afdeling. Algemene bepaling
155Tweede afdeling. Relatieve bevoegdheid
158Derde afdeling. Oproeping
161Vierde afdeling. Verloop van de procedure
167Vierde titel
169Vijfde titel
169Zesde titel. Prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof

5



170Zevende titel. Hoger beroep in vorderingsprocedures
170Eerste afdeeling. Van de zaken aan hoger beroep onderworpen
171Tweede afdeeling. Van de termijn van beroep
174Derde afdeeling. Van de regtspleging in hooger beroep en de gevolgen van hetzelve
178Vierde afdeling. Hoger beroep tegen beschikkingen
179Achtste titel
179Negende titel. Verzet door derden
180Tiende titel. Herroeping
180Eerste afdeling. Herroeping van vonnissen
181Tweede afdeling. Herroeping van beschikkingen
181Tiende A titel. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
183Elfde titel. Cassatie
183Vijfde afdeling. Van beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest

187Tweede Boek. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen, beschikkingen
en authentieke akten

187Eerste titel. Algemene regels
190Tweede titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen registergoederen

zijn
190Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op roerende zaken die geen registergoederen

zijn
197Eerste afdeling A. Van executoriaal beslag op rechten aan toonder of order, aandelen

op naam en effecten op naam, die geen aandelen zijn
198Eerste afdeling B. Van executoriaal beslag op aandelen op naam in naamloze

vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
200Tweede afdeling. Van executoriaal beslag onder derden
207Tweede afdeling A. Van executoriaal beslag onder derden in zaken betreffende

levensonderhoud en uitkering voor de huishouding
208Tweede afdeling B. Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf
209Tweede afdeling C. Van executoriaal beslag op de rechten uit een sommenverzekering
211Derde afdeling. Van de verdeling van de opbrengst der executie
215Vierde afdeling. Van executie tot afgifte van roerende zaken, die geen registergoederen

zijn
217Derde titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op onroerende zaken
217Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op onroerende zaken
220Tweede afdeling. Van executoriale verkoop van onroerende zaken
223Derde afdeling. Van opvordering door derden
224Vierde afdeling. Van executie door een hypotheekhouder
226Vijfde afdeling. Van de verdeling van de opbrengst van de executie
227Zesde afdeling. Van gedwongen ontruiming
228Vierde titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van schepen en luchtvaartuigen
228Eerste afdeling. Van executoriaal beslag op en executie van schepen
234Tweede afdeling. Van executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen
238Vijfde titel. Van lijfsdwang en deszelfs tenuitvoerlegging en van dwangsom
238Eerste afdeling. Lijfsdwang
239Tweede afdeling. Tenuitvoerlegging en ontslag
242Derde afdeeling. Van dwangsom
243Zesde titel. Van het vereffenen van schadevergoeding
244Zevende titel. Van het stellen van zekerheid

6

Inhoud



245Derde Boek. Van regtspleging van onderscheiden aard
245Eerste titel. Van rechtspleging in zaken van verkeersmiddelen en vervoer
245Eerste afdeling. Algemene bepalingen
250Tweede afdeling. Van rechtspleging inzake beperking van aansprakelijkheid van

scheepseigenaren
257Tweede titel. Van procedures betreffende een nalatenschap of een gemeenschap
257Eerste afdeling. Van de verzegeling
259Tweede afdeling. Van ontzegeling
260Derde afdeling. Van boedelbeschrijving
261Vierde afdeling. Van geschillen in verband met verzegeling, ontzegeling en

boedelbeschrijving
261Vierde afdeling A. Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures betreffende een

nalatenschap
262Vijfde afdeling. Van de verdeling van een gemeenschap
264Vierde titel. Van middelen tot bewaring van zijn recht
264Eerste afdeling. Algemene bepalingen
267Tweede afdeling. Van conservatoir beslag in handen van de schuldenaar
267Derde afdeling. Van conservatoir beslag op aandelen op naam, en effecten op naam die

geen aandelen zijn
268Vierde afdeling. Van conservatoir beslag onder derden
269Vijfde afdeling. Van conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf
269Vijfde afdeling A. Van conservatoir beslag op de rechten uit een sommenverzekering
269Zesde afdeling. Van conservatoir beslag op onroerende zaken
270Zesde afdeling A. Van conservatoir beslag op schepen
270Zesde afdeling B. Van conservatoir beslag op luchtvaartuigen
272Zevende afdeling. Van conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen
274Achtste afdeling. Van conservatoir beslag tegen schuldenaren zonder bekende woonplaats

in Nederland
275Negende afdeling. Van middelen tot bewaring van zijn recht op goederen der

gemeenschap
276Vijfde titel. Rekenprocedure
278Zesde Titel. Rechtspleging in zaken betreffende het personen- en Familierecht
278Eerste afdeling. Rechtspleging in andere zaken dan scheidingszaken
283Tweede afdeling. Rechtspleging in scheidingszaken
291Zevende titel. Enige bijzondere rechtsplegingen
291Eerste afdeling. Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen
292Afdeling 1A. Toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van

mededingingsrecht
293Tweede afdeling. Van gerechtelijke bewaring
301Negende titel. Van de formaliteiten, vereist voor de tenuitvoerlegging van in vreemde Staten

tot stand gekomen executoriale titels
301Eerste afdeling. Algemene bepalingen
303Tweede afdeling. Bijzondere bepalingen
303Tiende titel. Van rechtspleging in zaken van rechtspersonen
304Elfde titel
305Twaalfde titel. Van rechtspleging in zaken betreffende onredelijk bezwarende bedingen in

algemene voorwaarden
306Titel 13. Van rechtspleging in zaken betreffende de teruggave van cultuurgoederen
307Titel 14. Van rechtspleging in zaken betreffende de verbindendverklaring van overeenkomsten

strekkende tot collectieve schadeafwikkeling

7

Inhoud



311Titel 15. Van rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom
314Titel 15a. Van rechtspleging in zaken betreffende bescherming van bedrijfsgeheimen
316Titel 16. Van rechtspleging in pachtzaken
318Titel 17. Van rechtspleging in deelgeschillen betreffende letsel- en overlijdensschade
321Titel 18. Van rechtspleging in zaken betreffende een arbeidsovereenkomst op grond waarvan

de werknemer arbeid verricht op het continentaal plat

323Vierde Boek. Arbitrage
323Eerste titel. Arbitrage in Nederland
323Eerste afdeling. De overeenkomst tot arbitrage
324Eerste A afdeling. De overeenkomst tot arbitrage en de bevoegdheid van de gewone

rechter
324Eerste B afdeling. Het scheidsgerecht
327Tweede afdeling. Het arbitraal geding
332Derde afdeling. Het arbitraal vonnis
336Derde A afdeling. Arbitraal hoger beroep
338Vierde afdeling. De tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis
339Vijfde afdeling. De vernietiging en de herroeping van het arbitraal vonnis
342Zesde afdeling. Het arbitraal vonnis, houdende een vergelijk tussen de partijen
342Zevende afdeling. Slotbepalingen
344Tweede titel. Arbitrage buiten Nederland

347Bijlagen
349Bijlage I. Boek I HR
613Bijlage II. Spoedwet KEI
621Bijlage III. Besluit tot inwerkingtreding van de Spoedwet KEI
625Bijlage IV. Overgangsrecht Spoedwet-KEI
633Bijlage V. De gefaseerde inwerkingtreding en het overgangsrecht van de KEI-wetten
643Bijlage VI. Digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
649Bijlage VII. Inwerkingtredings-KB KEI-wetten
657Bijlage VIII. Landelijk Procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven

KEI
693Bijlage IX. Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken
711Bijlage X. Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven
733Bijlage XI. Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton

743Auteursoverzicht

745Over de auteurs

8

Inhoud


