
Inhoud

9InleidingI

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

13Grondbeginselen van burgerlijk procesrechtII

14Algemeen3
14Fundamentele beginselen van burgerlijk procesrecht4

19
Overige beginselen van burgerlijk procesrecht en goede
procesorde

5

20Partijautonomie6
22Actieve civiele rechter7
24Waarheidsvinding8

25Deelnemers aan de civiele procedureIII

25Partijen9
27Advocaten, gemachtigden10
29Openbaar Ministerie11
29De deurwaarder12
30De rechter13
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34
Bevoegdheid van de burgerlijke rechter in Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden

IV

35Staatsrechtelijke bevoegdheid14
36Internationale en interregionale bevoegdheid15
37Absolute bevoegdheid16
39Relatieve bevoegdheid van het Gerecht in eerste aanleg17

46Procedure in eerste aanleg algemeenV

46Algemeen18

52Vorderingsprocedure in eerste aanlegVI

52Algemeen19
56Verzoekschrift, aantekening in het register en oproeping20
57Inhoud van het verzoekschrift21
58Aantekening in het register22
59Oproeping23
66Termijn van oproepen24
67Inhoud van het oproepingsexploot25
68Nietigheid van de oproeping26
69Wijziging van de eis27
70De rol28
72Al dan niet verschijnen van de gedaagde in de procedure29
74Conclusie van antwoord30
78Eis in reconventie31
81De comparitie van partijen32
84Overige stukkenwisseling en pleidooi33
86Uitspraak34
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86Vonnis35
93Werking van het vonnis36
95Uitvoerbaarheid bij voorraad37
96Proceskosten38

100Verbetering van een vonnis39
102Aanvulling van een vonnis40

103Betrekken van derden in de vorderingsprocedureVII

104Interventie41
105Vrijwaring42
108Gedwongen deelname van derden via art. 12a Rv43

110Overige incidenten in de vorderingsprocedureVIII

110Verwijzing en voeging van zaken44
111Schorsing van de procedure45
112Afbreking van instantie46
113Doorhaling op de rol47
114Afstand van instantie48
114Verval van instantie49
115Ontslag van instantie50

116Voorlopige voorzieningenIX

116Kort geding51
121Voorlopige voorziening binnen de bodemprocedure52
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123Verzoekprocedure in eerste aanlegX

123Algemeen53
127Verzoekschrift54
128Wijziging van het verzoek of de gronden van het verzoek55
129Verloop van de procedure na indiening verzoekschrift56
130Verweerschrift57
131Mondelinge behandeling58
132Uitspraak en beschikking59
134Werking van de beschikking60
135Uitvoerbaarheid bij voorraad61
136Proceskosten62
136Overige processuele kwesties63

139BewijsXI

139Algemeen64
144Bewijslastverdeling65
151Bewijsmiddelen66
153Schriftelijk bewijs67
157Exhibitieplicht68
159Getuigenbewijs69
162Verschoningsrecht70
167Partijgetuige71
169Voorlopig getuigenverhoor72
172(Voorlopig) deskundigenbericht73
175(Voorlopige) plaatsopneming en bezichtiging74
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177RechtsmiddelenXII

177Inleiding75
178Verzet76
183Hoger beroep algemeen77
185Hoger beroep in vorderingsprocedures78
197Hoger beroep in verzoekprocedures79
199Cassatie80
207Herroeping81
209Verzet door derden82

211Trefwoordenregister
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