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Belangrijkste regels voor procederen in appel

Bewijs
Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

INHOUD
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BELANGRIJKSTE REGELS 
PROCEDEREN IN APPEL



Twee conclusieregel
Grenzen van de rechtsstrijd: art. 24 en 25 Rv

Devolutieve werking

SUBONDERWERPEN
BELANGRIJKSTE REGELS VOOR PROCEDEREN IN APPEL

BELANGRIJKSTE REGELS 
PROCEDEREN IN APPEL
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TWEE CONCLUSIEREGEL
DE TWEEDE KANS IN APPEL

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

Controle van de eerste 
rechter

• Bezwaren tegen 
uitspraak

Verbetering door 
partijen

• Koersaanpassing/
aanvulling/verdieping

Nieuwe standpunten 
(moeten dus) kunnen
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Inhoudelijke grenzen: nauwelijks
• Gelet op strekking appel mag in beginsel ieder nieuw standpunt (hoewel overtuiging 

natuurlijk ook een aspect is)

Temporele grenzen: streng
• Enkele stukkenwisseling in appel
• Grondslag is de proceseconomie: gaat om concentratie van het debat 

NIEUWE STANDPUNTEN: GRENZEN

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL 7



Herhaling eerdere uitgangspunten
1. ‘In beginsel strakke regel’: grieven uiterlijk bij MvG
2. Ieder argument dat strekt tot vernietiging vonnis, is grief

Doorredeneren 1: als grief van appellant kwalificeert ook

• Eiswijziging
• Wijziging grondslag eis

• Nieuw verweer tegen (toegewezen) vordering 

WILLEMSEN/NOM 
(HR 20 JUNI 2008, NJ 2009, 21)
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Doorredeneren 2: hetzelfde geldt voor geïntimeerde

• Wijziging grondslag eis
• Nieuw verweer tegen (afgewezen) vordering (HR 9 december 2011, NJ 2013, 7, 

Doornenbal/Van der Spek)

Grief hoeft geen grief te heten om een grief te zijn

WILLEMSEN/NOM - VERVOLG
(HR 20 JUNI 2008, NJ 2009, 21)
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Géén strijd met in beginsel strakke regel indien
• Appellant na MvG

o Bij MvG aangevoerde grief verder uitwerkt

o Bij MvG gesteld feit nader bewijst n.a.v. betwisting door geïntimeerde: HR 27 
april 2012, NJ 2012, 293 (Hulskamp/Beeldbrigade)

Wel strijd indien
• Nieuw standpunt n.a.v. nieuw standpunt bij MvA: HR 22 juni 2007, NJ 2007, 244 

(Maclaine Pont/Haan)

NOVUM OF NADERE UITWERKING  
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Beeldbrigade

• computer-
programma
ondeugdelijk

Hulskamp in 
MvG

• beroep op 
verjaring

Beeldbrigade 
bij MvA

• gestuit; ‘eind 
2005’

schriftelijke
sommatie

Beeldbrigade 
bij pleidooi
• brief van 1 
december 2005

Hoge Raad

• vormt nadere 
uitwerking; 

geen tardieve
stelling

Overigens
HR sprak eerder over ‘in het verlengde liggen van het eerdere debat’ (Doornenbal/Van der Spek) - impliceerde ruimere 

mogelijkheden

HR 27 APRIL 2012, NJ 2012, 293 
(HULSKAMP/BEELDBRIGADE)
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• Nieuw standpunt n.a.v. nieuw verweer bij MvA 

HR 22 JUNI 2007, NJ 2007, 344 
(MACLAINE PONT/DE HAAN)

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

De Haan

Beroep op 
exoneratie; rb

honoreert

Maclaine in 
MvG

Vernietigbaar ex 
6:233 BW

De Haan bij 
MvA

Verjaard want niet 
tijdig

ingeroepen

Maclaine bij 
pleidooi

Nee, al eerder 
buitengerechtelijk 

vernietigd

Hoge Raad
Tardief: 

buitengerechtelijke 
vernietiging is 
eigen nieuwe 

grond tot 
vernietiging dictum
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• Strakke regel leidt m.i. soms tot vrijwel onwerkbare resultaten

Stel: 
Bij MvA eerst beroep op verjaring ex 3:310 lid 1, want al meer dan 5 jaar geleden bekend met 

1. aansprakelijke persoon en 

2. schade

• Moet appellant daarop ook reeds anticiperen met betoog dat pas later aan die vereisten is 
voldaan?

• Zo’n oprekking leidt tot zinloze passages in MvG: strijdt eerder met proceseconomie

GRENZEN AAN DE PROCESECONOMIE?
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“Onder omstandigheden” kunnen uitzonderingen worden aanvaard: 
HR 19 juni 2009, NJ 2010, 154 (Wertenbroek q.q./ Van den Heuvel c.s.)

• Ondubbelzinnige toestemming
• Aard van het geschil
• Juridische of feitelijke nova

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

UITZONDERINGEN 
OP DE IN BEGINSEL STRAKKE REGEL
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• Wordt aangenomen bij voorbehoudloos verweer (= rechtsstrijd aanvaard)

• ‘Ondubbelzinnige toestemming’ afleiden uit stilzwijgen? 
• Sommigen: ja, mits ‘bijzondere omstandigheden’

o A-G Wesseling-van Gent voor HR 29 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8692 
o Asser Procesrecht 4, Hoger beroep (2009)

ONDUBBELZINNIGE TOESTEMMING
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• Uitzonderingen i.v.m. aard van het geschil tot nu toe aanvaard in

o Faillissement
o Alimentatie

o Dwangsommen

AARD VAN HET GESCHIL
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• Nieuwe grief mogelijk ook toelaatbaar als zij

o Aanpassing beoogt aan juridische of feitelijke nova en 
o Ertoe strekt te voorkomen dat wordt beslist o.g.v. achterhaalde of onjuiste 

gegevens, of dat een nieuwe procedure zou moeten worden aangespannen
• Vgl. criteria voor terugkomen op bindende eindbeslissingen

• Nova: dienen eerst na memorie voor te vallen of te blijken

JURIDISCHE OF FEITELIJKE NOVA
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• Inventariseer alle eventuele nieuwe verweren van de wederpartij en anticipeer
daarop bij MvG (NB: devolutieve werking!)

• Breng die ‘anticiperende verweren’ zo mogelijk enigszins verhuld – om wederpartij 
niet op ideeën te brengen –, maar zeker niet te vaag

o ‘X is bij brief van 15 juli 2015 aansprakelijk gesteld voor’ 
o ‘De verjaring is op 15 juli 2015 gestuit’

• Aanvaard nóóit onvoorwaardelijk debat t.a.v. nieuwe stellingen: eerst protest (en 
akte daarvan in p-v), dan pas voorwaardelijk verweer

APPELLESSEN
N.A.V. TWEE CONCLUSIEREGEL
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Twee conclusieregel

Grenzen van de rechtsstrijd: art. 24 en 25 Rv
Devolutieve werking

SUBONDERWERPEN
BELANGRIJKSTE REGELS VOOR PROCEDEREN IN APPEL

BELANGRIJKSTE REGELS 
PROCEDEREN IN APPEL
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Art. 24 Rv

“De rechter onderzoekt en beslist de zaak 
op de grondslag van hetgeen partijen aan 

hun vordering, verzoek of verweer ten 
gronde hebben gelegd (…)”

Art. 25 Rv

“De rechter vult ambtshalve de 
rechtsgronden aan.”

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

GRENZEN VAN DE RECHTSSTRIJD
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1. Rechter mag niet buiten ingeroepen rechtsgevolg treden (art. 24 Rv)

2. Rechter mag zich niet baseren op niet gestelde rechtsfeiten = de grondslag van de 
vordering of het verweer (art. 24 Rv)

3. Rechter mag zich beperken tot beoordeling van de aangevoerde feiten en 
omstandigheden binnen door partijen daaraan gegeven strekking; daarbuiten geen 
verplichting tot aanvulling (art. 24 en 25 Rv)

DRIE REGELS - INRICHTING MEMORIE

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL 21



• Rechter moet zich beperken tot de 
ingeroepen rechtsgevolgen 

• Dus als (slechts) ontbinding is gevorderd, 
kan rechter niet vernietigen

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

AD1) INGEROEPEN RECHTSGEVOLG
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Onderzoek tot gestelde rechtsfeiten beperkt 

• Rechtsfeiten zijn de feiten waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg verbindt 

o Er is een overeenkomst gesloten
o A is overleden 

• Waaronder ook vallen de ‘bestanddelen’ van een juridische norm
o Er is sprake van ‘dringend nodig hebben voor eigen gebruik’ (7:296 BW)

o En ook: de gevolgen zijn in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar (6:248 
lid 2 BW)

AD2) INGEROEPEN RECHTSFEITEN

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL 23



AD 2) VAN DER VLIET/BERREGRATTE
(HR 29 JUNI 2012, NJ 2012, 411)

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

Berregratte zegde 
ex 7:228 lid 2 BW 
huurovereenkomst 
op met termijn van 

2 maanden

Van der Vliet bij rb
en hof: aanvullende 

werking leidt tot 
extra vereisten 

opzegging 
duurovereenkomst

Hof: alleen extra 
eisen bij misbruik 

van recht

Cassatiemiddel 
(terecht): 

derogerende 
werking kan tot 

extra eisen leiden
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• Onderscheid (nu) niet van belang want 
rechtsopvatting hof in ieder geval 
onjuist

• Denkbaar dat hof (na verwijzing) 
buiten grenzen rechtsstrijd treedt door 
beroep op 6:248 lid 2 BW te honoreren

HUYDECOPER EN HOGE RAAD

• Lastig, want derogerende werking is in 
feitelijke instanties nooit ingeroepen, 
dus hof hoefde daar niets mee

• Immers: essentieel rechtsfeit 
(onaanvaardbaarheid) ontbreekt 
waardoor hof daarover niet hoefde te 
oordelen

HUYDECOPER

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

VAN DER VLIET KOMT MET DE SCHRIK VRIJ

Zie ook bijv. HR 3 oktober 2003, NJ 2004, 50 (geen ambtshalve beoordeling o.g.v. 6:162 BW naast wanprestatie 
wegens ontbreken stellingen over samenloop)
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• Art. 24 Rv vereist dat onderzoek is beperkt tot hetgeen partijen aan vordering of 
verweer ten grondslag hebben gelegd

• Stellingen moeten daarom strekken tot toepassing van ingeroepen rechtsgrond: ze 
moeten die context hebben

• Cassatietechnische hobbel: uitleg processtukken is feitelijk van aard en dus aan het 
hof 
o Er is bij onderhandelingen geen melding gemaakt van ontbreken 

winkelinrichting
o In dwalingcontext aangevoerd, heeft zo’n stelling geen uitlegstrekking (zelfs al is 

de stelling relevant en is op zichzelf wel een uitlegberoep gedaan)
• Cassatieadvocaten ‘poetsen op’

AD 3) JUISTE JURIDISCHE CONTEXT
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• Art. 25 Rv verlangt aanvulling rechtsgronden indien gestelde feiten kunnen leiden tot 
toewijzing van vordering

• Vertrouw er niet teveel op. Stuit veelal op drie hiervoor gaande punten af:

o Aan te vullen rechtsgrond leidt tot ander rechtsgevolg
o Relevante rechtsfeiten zijn niet gesteld

o Stellingen zijn alleen in de context van een andere rechtsgrond ingeroepen
• Eigenlijk alleen interessant als (i) het hof wil aanvullen of (ii) de rechtsgrond wel is 

ingeroepen maar verkeerd is gepresenteerd

EN ART. 25 RV DAN?
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• Dunne grens tussen verboden aanvulling van de grondslag en toegestane staving 
ervan

• Hof mag (on)juistheid van een stelling wel ‘staven’ aan de hand van uit het 
procesdossier blijkende feiten: HR 15 september 2006, NJ 2006, 507 

o Werknemer vordert overuren, werkgever stelt dat urenadministratie niet klopt en 
wijst op verkeerd geregistreerde eet- en rustpauzes

o Hof honoreert verweer mede vanwege verkeerde woon/werkverkeeradministratie
o HR: geen verboden aanvulling verweer, want is staving van juistheid verweer

DUNNE GRENS 
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• Doe steeds op alle relevante rechtsgronden expliciet een beroep

• Zorg bij structurering steeds dat aangevoerde feiten/omstandigheden in context van 
iedere ingeroepen rechtsgrond terugkomen

o Val een vonnis niet ‘griefsgewijs’ aan 
o Vertel éérst het eigen verhaal, roep dan alle relevante rechtsgronden in 

o Verwijs bij iedere rechtsgrond terug naar relevante stellingen 
o Formuleer dan pas de ‘grieven’

APPELLESSEN N.A.V. ART. 24 EN 25 RV
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Twee conclusieregel

Grenzen van de rechtsstrijd: art. 24 en 25 Rv

Devolutieve werking

SUBONDERWERPEN
BELANGRIJKSTE REGELS VOOR PROCEDEREN IN APPEL

BELANGRIJKSTE REGELS 
PROCEDEREN IN APPEL
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• Negatieve zijde: de grieven bepalen de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep

• Rechtsstrijd wordt beperkt tot de door appellant bestreden voor hem negatieve 
beslissingen; aan niet bestreden negatieve beslissingen zit appellant vast

o Feitelijke vaststellingen (gebeurtenissen, mededelingen etc.)
o Juridische kwalificaties (opzet, onrechtmatig, roekeloos, eigen schuld etc.)

o In appel niet meer voorliggende rechtsgevolgen (vernietiging vs. ontbinding) (art. 
24 Rv)

DEVOLUTIEVE WERKING
NEGATIEVE ZIJDE IS EENVOUDIG PRINCIPE

BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL 31



BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

• Positieve zijde: slagende grief tegen negatief oordeel partijdebat > binnen grenzen 
rechtsstrijd (weer) ten volle afhandelen

o Rechtbank: schadevergoeding wegens OD toegewezen, wanprestatie niet 
behandeld of afgewezen

o Gedaagde appelleert: slagende grieven tegen OD > alsnog onderzoeken (debat 
over) wanprestatiegrondslag 

o Maar dus niet: afgewezen dwalingsberoep of ontbinding > leidt immers tot 
vernietiging resp. ontbinding en niet (enkel tot) schadevergoeding

POSITIEVE ZIJDE
HERBEOORDELING DEBAT BINNEN GRENZEN GRIEVEN 
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BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

• Appellant/gedaagde moet bij MvG anticiperen op in appel weer opkomende 
vorderingsgrondslagen
o Grief tegen toegewezen OD slaagt > (her)beoordeling wanprestatie 
o Grief tegen toegewezen opzegging wegens slecht huurderschap slaagt > 

(her)beoordeling dringend eigen gebruik (7:296 BW)
o Anticipeer en voer verweer!

• Geïntimeerde/eiser moet bij MvA anticiperen op opkomende verweren tegen 
verscholen grondslag 
o Grief tegen toegewezen OD slaagt: wanprestatiedebat ligt weer voor
o Verjaringsberoep wanprestatie gedaagde komt boven: anticipeer!

ANTICIPEER OP VERSCHOLEN DEBAT
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BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

• Als uitgangspunt alleen incidenteel hoger beroep als oordeel ‘onder de streep’ 
negatief is voor geïntimeerde (rest devolueert immers)

o Bij toegewezen schadevergoeding op grond van OD en afgewezen op grond van 
wanprestatie dus geen incidenteel beroep geïntimeerde/eiser nodig

o Wél indien een deel van de gevorderde schadevergoeding is afgewezen
• Houd art. 24 Rv in de gaten! 

o Ander rechtsgevolg: geen devolutievewerking

o Dus afgewezen ontbinding of vernietiging: wel incidenteel bestrijden = is immers 
negatief

WANNEER INCIDENTEEL BEROEP?
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BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

• Incidenteel beroep geldt als zelfstandig appel

• Steeds mogelijkheid appellant om alsnog MvA in het incidenteel beroep te nemen

• Geeft extra ronde; zonde als incidenteel beroep niet nodig was

INCIDENTEEL BEROEP APARTE PROCEDURE
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BELANGRIJKSTE REGELS PROCEDEREN IN APPEL

• Bij MvA inc. beroep gevoerd verweer tegen incidenteel beroep wel tijdig: HR 8 
februari 2013, NJ 2014, 175 (A./LTO) 

• Maar: niet voor zover het een verweer betreft in het principaal beroep

o Stel: incidenteel beroep geïntimeerde/eiser tegen afgewezen deel 
schadevordering 

o Verweer gedaagde/appellant bij MvA inc. dat afgewezen vordering is verjaard

o Meenemen in debat over afgewezen deel, maar telt niet als verweer tegen 
toegewezen deel

APARTE PROCEDURE
GEVOLGEN VOOR TWEECONCLUSIEREGEL
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• Fafianie vordert loon op basis van een arbeidsovereenkomst: 
20 november 2007 - 20 mei 2008

• KSN: primair: geen arbeidsovereenkomst, subsidiair hoogstens loon van 1 januari 
2008 - 1 april 2008

• Kantonrechter: 
1. Wel arbeidsovereenkomst

2. Loon 1 januari 2008 - 1 april 2008 toegewezen

3. Loon overige periode afgewezen
• Fafianie appelleert tegen 3

• Vraag: wat moet het hof doen met verweer tegen 1?

EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT: 
FAFIANIE / KSN
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• Maak onderscheid tussen afgewezen deel en toegewezen deel en

• In het principaal beroep tegen het afgewezen deel moet hof alsnog alle weren 
nogmaals beoordelen, dus ook bestaan arbeidsovereenkomst

• Tegen toegewezen deel is incidenteel appel nodig (want is negatief voor KSN)

OPLOSSING VOLGENS HOOFDREGEL
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• Niet bestreden deel uitspraak ktr krijgt zonder inc. hoger beroep gezag van gewijsde

• Leidt tot tegenstrijdige uitspraken: ktr > wel arbeidsovk, hof > geen arbeidsovk
o Dat zou in opvolgende procedures dus tot problemen kunnen leiden

Overtuigt wat mij betreft niet
• Eenvoudige systematiek wordt verlaten
• Hofuitspraak krijgt in gezag van gewijsde-discussie voorrang

• Berusting in toegewezen deel niet mogelijk, want moet volgens HR bestreden 
worden

DE HOGE RAAD
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• Inventariseer verschillende vorderingsgrondslagen en hun rechtsgevolgen

• Appelleer (incidenteel) alleen tegen negatieve beslissingen ‘onder de streep’, tenzij 
niet bestrijden zou leiden tot tegenstrijdigheid rb. en hof

• Inventariseer welk debat door het slagen van de grieven weer boven komt en 
anticipeer daarop

• Wijs de appelrechter op het nog af te handelen debat 

APPELLESSEN NAAR AANLEIDING VAN 
DEVOLUTIEVE WERKING
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BEWIJS



BEWIJS

Bewijs algemeen
Bewijslastverdeling

Bewijsaanbod



• Art. 149 Rv

o Rechter mag slechts die feiten/rechten aan zijn beslissing ten grondslag leggen 
die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen

o Feiten/omstandigheden van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels 
mogen echter door rechter aan beslissing ten grondslag worden gelegd 
(ongeacht of deze zijn gesteld)

o Feiten/rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet 
(voldoende) zijn betwist, moet rechter als vaststaand beschouwen (tenzij zou 
leiden tot rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat)

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

BEWIJS 43



• Bewijs kan, tenzij de wet anders bepaald, worden geleverd door alle middelen 
(152 lid 1 Rv)

o Geldt tevens voor tegenbewijs

• Bewijsovereenkomsten blijven buiten toepassing indien afwijkingen van wettelijke 
bewijsrecht betrekking hebben op feiten met rechtsgevolgen die niet ter vrije 
bepaling van partijen staat

• Onrechtmatig verkregen bewijs niet noodzakelijkerwijs buiten beschouwing, 
bijkomende omstandigheden nodig (HR 18 april 2014, NJ 2015, 20)

VRIJE BEWIJSLEER

BEWIJS 44



• De rechter is vrij in waardering bewijs (tenzij de wet anders bepaalt) (152 lid 2 Rv)

o Vereist is een redelijke mate van zekerheid

o Rechterlijke beslissing dient zodanig te worden geformuleerd dat zij voldoende inzicht 
geeft in de daarin ten grondslag liggende gedachtegang (HR 16 oktober 1998, NJ 1999, 
7) 

o Bewijswaardering kan in cassatie (niet op juistheid en dus slechts beperkt) worden 
getoetst (HR 14 december 2001, NJ 2002, 105)

• Voor geslaagd tegenbewijs is voldoende het ontzenuwen van door ander geleverd bewijs 

o Vereist is het zaaien van voldoende twijfel

BEWIJSWAARDERING
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Art. 151 Rv

• Dwingend bewijs: rechter is verplicht de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen als 
waar aan te nemen dan wel de bewijskracht te erkennen die de wet aan 
bepaalde gegevens verbindt

• Tegenbewijs staat echter vrij, tenzij de wet anders bepaalt (bijv. de ‘zwarte lijst’ 
ex 6:236 BW)

DWINGEND BEWIJS
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• Schriftelijk bewijs

• Elektronische onderhandse akte
• Getuigenbewijs

• Bewijs door middel van deskundige
• Bewijs door middel van ‘partij-deskundige’

• Overig (want ‘alle middelen rechtens’): bijv. beeldmateriaal of geluidsopname

• NB art. 201 Rv: mogelijkheid tot verzoek plaatsopneming / bezichtiging

SOORTEN BEWIJS

BEWIJS 47



BEWIJS

• Geen wettelijke regeling schrijft voor dat producties in het Nederlands dienen te zijn

• Bij gebreke wettelijke regeling, eisen behoorlijke rechtspleging bepalend bij producties in vreemde taal

• HR: ”Bij de beoordeling van het geschil dient acht te worden geslagen op behoorlijk in het geding 
gebrachte producties die in een vreemde taal zijn gesteld en waarop door een partij een beroep is 
gedaan, als de rechter en de wederpartij een vertaling niet nodig hebben voor een goede beoordeling 
van de inhoud van die producties. Het overleggen van een vertaling van een productie is in beginsel 
niet noodzakelijk als die productie is gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal. De rechter kan echter 
een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, mede gelet 
op de belangen van de wederpartij. Een vertaling is in beginsel wel noodzakelijk als een productie is 
gesteld in een andere vreemde taal.” (HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65)

• Indien vertaling ontbreekt, maar naar oordeel rechter wel noodzakelijk / wenselijk is, behoort partij die 
de productie in het geding heeft gebracht, gelegenheid te krijgen vertaling over te leggen

o Dit is slechts anders indien de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten

SCHRIFTELIJK BEWIJS: TAAL PRODUCTIES
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Art. 156 Rv

• Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen
• Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt 

door ambtenaren
• Onderhandse akten zijn alle akten die geen authentieke akten zijn

Art. 159 Rv

• Geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte, geldt als zodanig, 
behoudens bewijs tegendeel

SCHRIFTELIJK BEWIJS: AKTEN (1/2)

BEWIJS 49



• Authentieke akte: dwingend bewijs tegenover een ieder ten aanzien van verklaringen van een 
bevoegd ambtenaar (157 lid 1 Rv)

• Partijverklaringen in een akte (zowel authentiek als onderhands): dwingend bewijs tegenover de 
wederpartij (omtrent hetgeen akte tbv wederpartij bestemd is te wijzen), tenzij zou kunnen leiden 
tot rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat (157 lid 2 Rv)
o Huurovereenkomst heeft in de verhouding huurder/verhuurder derhalve te gelden als een 

akte die dwingende bewijskracht heeft
• Partijverklaringen in akte hebben tegenover derden (niet zijnde rechtverkrijgenden) slechts vrije 

bewijskracht
• Onderhandse akte waarvan ondertekening “stellig” wordt ontkend, levert geen bewijs op, zolang 

niet is bewezen van wie ondertekening afkomstig is (159 Rv)
• Dwingende bewijskracht van strafrechtelijk vonnis dat op tegenspraak is gewezen en in kracht 

van gewijsde is gegaan (161 Rv)
• Art. 160 Rv: kracht schriftelijk bewijs à oorspronkelijke akte

SCHRIFTELIJK BEWIJS: AKTEN (2/2)
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BEWIJS

Art. 156a Rv

• Onderhandse akten kunnen op andere wijze dan bij geschrift worden opgemaakt, 
indien degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert in staat wordt gesteld de 
inhoud daarvan op te slaan op een duurzame drager 

• Indien de wet het verschaffen van een onderhandse akte verplicht stelt, kan slechts 
gebruik worden gemaakt van een elektronische akte, indien degene aan wie de akte 
moet worden verschaft daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd (lid 2)

o Instemming is niet vereist indien de akte eveneens is ondertekend door degene aan wie 
de akte op grond van de wet moet worden verschaft

ELEKTRONISCHE ONDERHANDSE AKTE
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• Getuigenverklaring kan slechts als bewijs dienen voor zover betrekking op aan 
getuigen uit eigen waarneming bekende feiten (163 Rv)

• Art. 165 Rv: getuigplicht, behoudens verschoningsrecht (familiale en functionele 
verschoningsrecht en ‘nemo tenetur’)

• Art. 172 Rv: rechter kan bevelen getuige door openbare macht wordt gebracht
• Art. 173 Rv: mogelijkheid van gijzeling, behalve bij partijgetuige

• Mogelijkheid veroordeling in kort geding te getuigen op straffe van een dwangsom 
(geldt niet voor partijgetuige, HR 6 april 2012, NJ 2012, 363)

GETUIGENBEWIJS (1/3)
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Ook partijen kunnen optreden als getuige (164 Rv); partijverklaring kan enkel 
aanvullend bewijs opleveren voor door partijgetuige te bewijzen feiten
• Partij? - Peilmoment tijdstip waarop is gehoord 

(HR 25 maart 2011, NJ 2011, 138)
• Rechtspersoon? - onderscheidend criterium: bevoegd om rp te vertegenwoordigen 

(HR 22 december 1995, NJ 1997, 22 en HR 23 mei 2008, JBPr 2008, 41)
• Beperking bewijskracht geldt alleen voor feiten waarvoor betreffende partij 

bewijsrisico draagt (bijv. HR 7 april 2000, NJ 2001, 32)
• Aanbod partij om zich zelf als getuige te doen horen, mag niet worden gepasseerd 

op de grond dat geen aanvullend bewijs voorhanden is 
(HR 18 april 2008, NJ 2008, 243)

GETUIGENBEWIJS (2/3)
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BEWIJS

• Art 164 lid 2 Rv ziet op de bewijskracht van een verklaring die een partij ten 
overstaan van de rechter heeft afgelegd

• Een schriftelijke verklaring van een partij levert bewijs door geschrift op en 
kwalificeert derhalve niet als bewijs door getuigen (HR 24 januari 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AE9384) > bewijswaardering van dergelijke schriftelijke 
verklaringen is – volgens de hoofdregel van art. 152 lid 2 Rv – overgelaten aan het 
oordeel van de rechter 

• Rechter is niet gehouden te motiveren waarom hij aan de verklaring van een 
bepaalde getuige geen geloof hecht, of daar minder gewicht aan toekent, dan aan 
die van andere getuigen (HR 11 februari 1994, NJ 1994, 651)

GETUIGENBEWIJS (3/3)
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• Op verzoek van een partij of ambtshalve (194 lid 1 Rv)

• Geen recht op bewijs dmv deskundigenadvies (woordje ‘kan’ en bijv. HR 6 
december 2002, NJ 2003, 63)

• Overleg met partijen over wie als deskundige wordt benoemd, rechter beslist (HR 31 
mei 1991, NJ 1991, 524)

• De opdracht aan de deskundige volgt uit het vonnis (194 lid 1 Rv)

• De deskundige volbrengt de opdracht onpartijdig en naar beste weten (198 lid 1 Rv)

BEWIJS DMV EEN DESKUNDIGE (1/2)
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• Partijen moeten voldoende gelegenheid krijgen tot opmerkingen / verzoeken (198 lid 
2 Rv) en om op deskundigenrapport te reageren (6 EVRM en bijv. EHRM 18 maart 
1997, NJ 1998, 278)

• Partijen zijn verplicht medewerking te verlenen (198 lid 3 Rv)

• Rechter is niet gebonden aan conclusies deskundige, afwijking dient deugdelijk te 
worden gemotiveerd (HR 5 december 2003, NJ 2004, 74)

• Art. 195 Rv: kostenbegroting

BEWIJS DMV EEN DESKUNDIGE (2/2)
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BEWIJS

Art. 200 Rv
• Ook niet door de rechter benoemde deskundige kan worden gehoord (partij-deskundige)

o Discretionaire bevoegdheid: indien de partij-deskundige niet kan verklaren over zijn eigen 
waarneming, is het aan de rechter of hij de partij-deskundige wenst te horen (HR 13 
februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:311)

• Indien de rechter besluit de partij-deskundige niet te horen, dient de rechter alsnog de door 
deze deskundige opgestelde schriftelijke verklaring – die tot de processtukken behoort – te 
betrekken bij zijn beoordeling (het is daarom altijd zinvol een partij-deskundige een 
schriftelijke verklaring te laten opstellen!) 

o De waardering van dergelijke verklaringen is aan het oordeel van de rechter overgelaten

BEWIJS DMV EEN PARTIJ-DESKUNDIGE
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BEWIJS

Bewijs algemeen

Bewijslastverdeling
Bewijsaanbod

58BEWIJS



Hoofdregel 150 Rv: partij die zich beroept op rechtsgevolgen gestelde feiten/rechten, 
draagt daarvan in beginsel de bewijslast

BEWIJSLASTVERDELING EX 150 RV (1/2) 

BEWIJS

Als partij meer stelt dan nodig voor inroepen gewenste rechtsgevolg, 
komt bewijslast van meerdere niet bij die partij te liggen

(HR 9 september 2005, NJ 2005, 468)
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Uitzonderingen op de hoofdregel (150 Rv): andere bewijslastverdeling 
(bewijslastomkering) kan voortvloeien uit

• Enige bijzondere regel (geschreven – bijv. 6:99 BW, alternatieve causaliteit – of 
ongeschreven– bijv. HR 9 maart 1990, NJ 1990, 561 – )  

• De redelijkheid & billijkheid (slechts met terughoudendheiden onder bijzondere 
omstandigheden, bijv. HR 20 januari 2006, NJ 2006, 78)

BEWIJSLASTVERDELING EX 150 RV (2/2) 
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• Bewijsvermoedens: uit een vaststaand feit afleiden van een ontbrekend feit 

o Wettelijke bewijsvermoedens: bijv. aansprakelijkheid huurder ex art. 7:218 lid 2 
BW & schadeloosstelling ex art 7:309 lid 3 BW

o Rechterlijke bewijsvermoedens: bijv. HR 24 december 1993, NJ 1994, 214 
(inzake verwonding door fles)

OVERIGE TEGEMOETKOMINGEN 
BEWIJSLASTDRAGER (1/3)
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• Nauw verwant met bewijsvermoedens: voorshandse aannemelijkheid – rechter gaat 
er voorlopig van uit dat partij op wie bewijslast rust een bepaald feit heeft bewezen

• Verzwaarde stelplicht: plicht van degene op wie bewijslast niet rust tot verstrekking 
feitelijke gegevens ter motivering betwisting stellingen bewijslastdrager, teneinde 
laatstgenoemde aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen
o Met name bij aansprakelijkstelling van partij die over specifieke deskundigheid 

beschikt (arts, notaris, werkgever), zie bijv. HR 20 november 1987, NJ 1988, 50

OVERIGE TEGEMOETKOMINGEN 
BEWIJSLASTDRAGER (2/3)
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Omkeringsregel
• Indien door een als OD of wanprestatie aan te merken gedraging risico op ontstaan 

schade in het leven is geroepen en dit risico zich vervolgens verwezenlijkt, is 
daarmee het causaal verband tussen gedraging en ontstane schade in beginsel 
gegeven, behoudens tegenbewijs dat schade ook zonder die gedraging zou zijn 
ontstaan (bijv. HR 26 januari 1996, NJ 1996, 607)

• Leidt er (dus) toe dat rechter het bestaan van causaal verband tussen gedraging 
waarop de aansprakelijkheid berust en schade voorshands aannemelijk acht, 
behoudens te leveren tegenbewijs (vgl. HR 9 juli 2004, NJ 2005, 78)

OVERIGE TEGEMOETKOMINGEN 
BEWIJSLASTDRAGER (3/3)
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• Voor de verdeling van de bewijslast is voorts van belang wat voor soort verweer de 
gedaagde voert
o De gemotiveerde betwisting (‘nee, want…-verweer’)
o Het bevrijdend (of zelfstandig) verweer (‘ja, maar…-verweer’)

• Indien gedaagde gemotiveerd betwist, blijft eiser belast met het bewijs van de 
relevante feiten

• Indien gedaagde een bevrijdend verweer voert, is hij belast met het bewijs van de 
relevante feiten

• In de praktijk is het verschil tussen een ‘nee, want…-verweer’ en een ‘ja, maar…-
verweer’ niet altijd even duidelijk, zie uiteenzetting A-G Van Peursem van 2 oktober 
2015 (ECLI:NL:PHR:2015:2046)

SOORT VERWEER GEDAAGDE 
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• Een beslissing houdende een bewijsopdracht is een tussenvonnis in de zin van 337 
lid 2 (of tussenbeschikking in de zin van 358 lid 3) Rv

• Hoger beroep slechts mogelijk tegelijk met hoger beroep tegen eindvonnis/-
beschikking, tenzij rechter anders heeft bepaald

• NB Hof Amsterdam 22 maart 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:1081): (enkele) passeren 
bewijsaanbod geen doorbrekingsgrond

APPELLABILITEIT
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Op wie rust de bewijslast?
• Beëindiging huurovereenkomst; kosten herstel 

(HR 5 december 2003, NJ 2004, 75)
• Beëindiging huurovereenkomst door verhuurder wegens dringend eigen gebruik 

(HR 25 oktober 1991, NJ 1992, 148)
• Niet nakoming betaling huurtermijnen 

(HR 27 november 2009, WR 2010, 28)
• Beroep op bewijsnood 

(Hof ‘s-Hertogenbosch 2 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6721)
• Verplichting tot gebruik woonruimte 

(Hof Amsterdam 15 december 2009, JIN 2011, 162)

BEWIJSLASTVERDELING IN DE PRAKTIJK
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• Verhuurder: stelt dat huurders bij oplevering tekort zijn geschoten in verplichting oplevering 
woning in behoorlijke staat en vordert betaling van herstelkosten

• Gedaagden: stellen dat hun huurovereenkomst al eerder beëindigd was; hetgeen verhuurder 
betwist

• Kantonrechter: (ex-)huurders dienen te bewijzen dat huurovereenkomst reeds was 
geëindigd (veronderstelling: huurders bevrijdend verweer)

• HR: toewijsbaarheid vordering van verhuurder is afhankelijk van vraag of huurovereenkomst 
reeds geëindigd was à verhuurder bewijslast tijdstip beëindiging (veronderstelling: huurders 
gemotiveerde betwisting van feit dat verhuurder nodig heeft voor beoogde rechtsgevolg)

BEWIJSLASTVERDELING IN DE PRAKTIJK 
(HR 5 DECEMBER 2003)
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• Rechtbank: verhuurder kan geen beroep doen op dringend eigen gebruik wanneer 
hij andere mogelijkheden heeft om in zijn behoeften te voorzien

• HR: klopt alleen indien benutten van andere mogelijkheden voldoende in de rede ligt 
om van verhuurder te vergen dat zulks doet

• HR: het ligt in beginsel op de weg van huurder om te stellen en aannemelijk te 
maken dat verhuurder andere mogelijkheden ten dienste staan en dat het benutten 
daarvan voldoende in de rede ligt

BEWIJSLASTVERDELING IN DE PRAKTIJK 
(HR 25 OKTOBER 1991) 
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• Verhuurder: vordert betaling achterstallige huurtermijnen (= vordering tot nakoming)

• Huurder: huurtermijnen zijn al betaald

• Bevrijdend verweer à bewijslast bij huurder

• Voor gevorderde ontbinding wegens wanprestatie geldt (in dit geval) dezelfde 
bewijslastverdeling

BEWIJSLASTVERDELING IN DE PRAKTIJK 
(HR 27 NOVEMBER 2009)
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• Partijen zijn overeengekomen dat een deel van de huur contant dient te worden 
voldaan

• Verhuurder: stelt dat huurder de contante termijnen niet heeft voldaan

• Huurder: betalingen zijn voldaan à bevrijdend verweer: huurder draagt de 
bewijslast

• Huurder: ik verkeer in bewijsnood; verhuurder weigerde kwitanties af te geven

• Hof: in casu geen reden om op grond van r&b tot andere bewijslastverdeling te 
komen, huurder heeft bewijsnood mede aan zich zelf te danken

BEWIJSLASTVERDELING IN DE PRAKTIJK 
(HOF ‘S-HERTOGENBOSCH 2 APRIL 2013)
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• De beslotenheid van het huiselijk leven kan meebrengen dat verhuurder moeite 
heeft met bewijsverzameling

• Toch heeft verhuurder de bewijslast van de stelling dat huurder het gehuurde niet als 
hoofdverblijf gebruikt (huurder had gemotiveerd betwist)

• Alleen anders indien contractueel bedongen dat bewijslast t.a.v. gebruik woning op 
huurder rust

BEWIJSLASTVERDELING IN DE PRAKTIJK 
(HOF AMSTERDAM 15 DECEMBER 2009)

BEWIJS

Voorbeeld

Hof Amsterdam 8 maart 2011, WR 2012, 3 (krachtens 
huurovereenkomst huurder bewijslast onafgebroken hoofdverblijf in 
gehuurde; ook los van overeengekomen bewijslastverdeling dient 

huurder gemotiveerd te betwisten)
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BEWIJS

Bewijs algemeen

Bewijslastverdeling

Bewijsaanbod
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• Schriftelijk bewijs en getuigenbewijs

• Eisen bewijsaanbod
• Bewijsaanbod in appel

• Horen van getuigen in appel
• Tegenbewijs

• Enige rechtspraak
• Aandachtspunten

BEWIJSAANBOD 
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• Schriftelijk bewijs: rechter hoeft geen gelegenheid te geven à meteen overleggen

• Getuigenbewijs: rechter moet gelegenheid geven als aan eisen is voldaan (166 Rv)

o Rechter mag getuigenbewijsaanbod niet passeren op grond van een prognose 
omtrent het resultaat van de bewijslevering (HR 1 april 2005, NJ 2006, 5)

• Onderscheid tussen bewijsaanbod en tegenbewijsaanbod
o Zwaardere eisen bewijsaanbod gelden voor bewijslastdrager
o Lichtere eisen tegenbewijsaanbod gelden voor betwistingslastdrager 

BEWIJSAANBOD ZIET ENKEL OP GETUIGEN 
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• Duidelijk en concreet (niet impliciet of terloops)

• Tijdig

• Toelaatbaar

• Relevante feiten

EISEN AAN BEWIJSAANBOD
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Toets: goede procesorde
• Onaanvaardbaar laat?

o HR 1 november 1991, NJ 1992, 121

§ Kan nog bij appelpleidooi
§ Twee conclusieregel geldt niet (aanbod is immers geen ‘grief’)

TIJDIG BEWIJSAANBOD
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Soms alleen akte toegestaan als bewijsmiddel 
• Bestaan VOF (22 K)
• Borgtocht tegenover borg (7:859 BW)

• Arbitrageovereenkomst (1021 Rv)
• Forumkeuze (108 lid 3 Rv)

GETUIGENBEWIJS MOET ZIJN TOEGESTAAN

BEWIJS 77



Het aanbod moet zien op
• Gestelde (maar betwiste) feiten
• Die relevant zijn 

Geen bewijs nodig van gestelde feiten die
• Zijn erkend
• Niet (voldoende) zijn betwist

RELEVANTE FEITEN
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Stelling: Y heeft het aanbod bij de bespreking op 11 juni 2012 mondeling aanvaard

Bewijsaanbod: X biedt aan haar stelling (inhoudende dat Y het aanbod bij de 
bespreking op 11 juni 2012 mondeling heeft aanvaard) te bewijzen, in het bijzonder 
door middel van het horen van getuigen, waaronder A, B en C

En wat te denken van: “Voor zover op pij bewijslast rust, biedt pij bewijs aan (…)”?

HET NIET TE PASSEREN BEWIJSAANBOD
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Hogere eisen in appel (art. 166 jo. 353 Rv)

• Bijv. HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 (OZ/Roozen): bewijsaanbod moet voldoende 
specifiek zijn

o Specifiek aangegeven op welke stelling het bewijsaanbod ziet
o Niet: “alle stellingen met alle middelen rechtens”

o Zo mogelijk wie waarover kan verklaren (niet: wat ze kunnen verklaren)
• Bevestigd door HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3009 en HR 15 januari 2016 

ECLI:NL:HR:2016:49

BEWIJSAANBOD IN APPEL
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Getuigen al gehoord óf schriftelijke verklaringen overgelegd?
• HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 (OZ/Roozen)

o In hoeverre kunnen getuigen meer / anders verklaren?

o Rechter mag niet aan bewijsaanbod voorbijgaan ogv waardering eerder afgelegde 
verklaringen / schriftelijke verklaringen 

• Aanbod getuigenbewijs kan in appel niet worden gepasseerd om reden dat partij in 
eerste aanleg gelegenheid had om getuige te horen, maar geen gebruik van heeft 
gemaakt (HR 9 maart 1990, NJ 1990, 414)

OPNIEUW HOREN VAN GETUIGEN IN APPEL
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BEWIJS

Getuigen nog niet gehoord?
• Indien nieuwe getuigen worden gehoord (en te bewijzen feiten ter zake dienend zijn), 

kan niet de eis worden gesteld dat “wordt toegelicht in welk opzicht de verklaringen 
van deze getuigen afbreuk zouden kunnen doen aan eerder afgelegde verklaringen 
door andere getuigen.” (HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3009)
o Hof mocht bewijsaanbod niet passeren op enkele grond dat in bewijsaanbod 

vermelde getuigen niet rechtstreeks bij onderhandelingen overeenkomst 
betrokken zijn geweest

HOREN VAN NIEUWE GETUIGEN IN APPEL
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Aanbod niet nodig bij gelast getuigenverhoor
• Recht op contra-enquête (168 Rv)

In andere gevallenwel (166 Rv), bijv. ontzenuwen vermoedens
• In beginsel geen specificiteitseis (151 Rv) 

“biedt tegenbewijs aan, te leveren door alle middelen rechtens”
• Niet nodig dat bewijsaanbod met zoveel woorden vermeldt dat tegenbewijs betreft 

(HR 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7458)
• Prognoseverbod: HR 17 februari 2012, JOR 2012, 84 (X/Dexia) 
• Opnieuw horen: ‘meer of anders’-toelichting vereist 

TEGENBEWIJSAANBOD
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• Aanbod bewijs d.m.v. stukken 
o HR 9 maart 2012, NJ 2012, 174

• Voldoende specifiek bewijsaanbod?
o HR 28 januari 2011, NJ 2012, 603 (Dexia/X)

• Voldoende gesteld om tot bewijslevering te worden toegelaten?
o HR 24 februari 2006, JBPR 2006, 77

ENIGE RECHTSPRAAK
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• Uitleg echtscheidingsconvenant: saldo rekeningen op naam man verdelen of 
niet?

• Vrouw: in convenant vergeten te delen; aanbod overlegging confraternele
correspondentie

• Hof: passeert aanbod, niet relevant (‘niet specifiek’)
• HR:

o Onbegrijpelijk oordeel dat correspondentie niet relevant is

o Maar: vrouw had correspondentie eigener beweging moeten overleggen, geldt 
óók bij vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten

AANBOD BEWIJS D.M.V. STUKKEN 
(HR 9 MAART 2012)
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• Dexia vordert betaling o.g.v. in 2000 gesloten effectenleaseovereenkomst

• Gedaagde: overeenkomst in 2004 door echtgenote buitengerechtelijk vernietigd 
• Dexia: 

o Verjaring: echtgenote wist al langer dan drie jaar vóór het uitbrengen van de 
verklaring van de overeenkomst 

o Beroep op ‘algemene ervaringsregels’ mbt gebruik binnen gezinsverhoudingen
• Bewijsaanbod Dexia: echtgenote pij wist al langer dan drie jaar van bestaan 

overeenkomst

AANBOD VOLDOENDE SPECIFIEK? (1/2) 
(HR 28 JANUARI 2011) 
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• Hof: geen concrete feiten gesteld waaruit wetenschap echtgenote volgt à passeert 
bewijsaanbod

• HR vernietigt:
o Hof heeft op zich zelf kunnen oordelen dat gedaagde stelling van Dexia dat 

echtgenote eerder daadwerkelijk bekend was met overeenkomst voldoende 
gemotiveerd heeft betwist à geen grond om voorshands aan te nemen 
echtgenote op de hoogte

o Hof kon echter ‘bezwaarlijk’ van Dexia verlangen dat nadere feiten verstrekt over 
wetenschap echtgenote

o Relevante omstandigheden zijn van subjectieve aard, liggen geheel in domein 
van gedaagde

AANBOD VOLDOENDE SPECIFIEK? (2/2) 
(HR 28 JANUARI 2011)
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Tussen William House en Delta Lloyd staat ter discussie of huurovereenkomst in zijn 
geheel is opgezegd
• William House aantal vorderingen tegen DL ingesteld, erop gebaseerd dat 

huurovereenkomst mbt 40% van het pand nog doorloopt
• Ktr: vorderingen afgewezen
• Hof: DL heeft haar stellingen dat zij tijdig aan verhuurder had medegedeeld dat 

afzag van gebruikmaken huuroptie onvoldoende concreet met feiten onderbouwd; 
het bewijsaanbod dient als ‘te vaag’ te worden gepasseerd

• HR: hof heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting àHR verwerpt 
het cassatieberoep 

VOLDOENDE GESTELD? 
(HR 24 FEBRUARI 2006)
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• Schriftelijk bewijs in beginsel meteen overleggen

• Stelplicht essentieel
• Bewijsaanbod moet zien op voldoende concrete en relevante feiten/omstandigheden

• Grotere specificiteit in appel
• Geen specificiteit vereist bij tegenbewijsaanbod

• Uitleg bij opnieuw horen van getuigen (anders/meer-vereiste)

AANDACHTSPUNTEN 
BIJ OPSTELLEN APPELSTUKKEN
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PREJUDICIËLE VRAGEN AAN DE HOGE RAAD



Aanleiding en doel
Formele regeling

Inhoudelijke eisen
Praktijkaanbevelingen

PREJUDICIËLE VRAGEN 
AAN DE HOGE RAAD



Rapport ‘Versterking van de cassatierechtspraak’ (2008)
• Rechtsontwikkeling gaat te traag (Dexia!)
• Bestaande instrumentencassatie in het belang der wet / sprongcassatie boden

onvoldoende oplossing
o Cassatie in het belang der wet moet op voordracht P-G en heeft geen partijgevolgen

o Sprongcassatie (van rechtbank naar HR) kost partijen een feitelijke instantie

§ Meer concentratie door HR op rechtsontwikkeling noodzakelijk 

AANLEIDING 1/2
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Aanbevelingen rapport versterking
• Kwaliteitseisencassatiebalie (art. 9j en 28 Adv.wet + Verordening)
• ‘Selectie aan de poort’ (art. 80a lid 1 RO)

• Introductie prejudiciële procedure bij civiele kamer Hoge Raad (art. 81a RO)

• Alles per 1 juli 2012 in werking getreden

• Prejudiciële vragenaanvankelijk beperkt tot civiele kamer
o Sinds januari 2016 ook aan fiscale kamer

AANLEIDING 2/2
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• Bewerkstelligen dat zaken die rechtsvragen behelzen die vanuit maatschappelijk 
oogpunt snelle beantwoording behoeven (tijdig) de Hoge Raad bereiken

• Bevordering van rechtsontwikkeling en rechtseenheid

• Bijdragen aan rechtsvormende taak Hoge Raad

DOEL PREJUDICIËLE PROCEDURE
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• Belangrijke huurrechtontwikkelingen via prejudiciële procedure

• HR 9 januari 2015, NJ 2015, 43 (art. 39 Fw van toepassing op roerende zaken)
• HR 16 oktober 2015, WR 2016, 2 (huurbemiddeling)

Oorzaken: 
o Belangen in huurzaken veelal te klein voor drie instanties

o Stukken goedkoper dan cassatietraject

• Lopende vragen: rechtspraak.nl > over ons > bijzondere taken HR en PG > 
prejudiciële vragen

• Bijv. Hof Arnhem-Leeuwarden 10 november 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:8436 
(verhuisvergoeding bij renovatiewerkzaamheden)

PREJUDICIËLE VRAGEN
MOTOR VOOR HUURRECHT
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Aanleidingen doel

Formele regeling
Inhoudelijke eisen
Praktijkaanbevelingen

PREJUDICIËLE VRAGEN 
AAN DE HOGE RAAD



• Art. 392 Rv bevat formele en inhoudelijkeeisen voor stellen vraag door feitenrechter

• Art. 393 Rv beschrijft de procedure bij de Hoge Raad

• Art. 394 Rv regelt de procedure bij de feitenrechterna beantwoording vragen

WETTELIJKE GRONDSLAG: ART. 392-394 RV
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• Rechter stelt vraag op verzoekpartij(en) of ambtshalve (art. 392 lid 1 Rv)
o Geen verplichting om verzoek te honoreren

• Partijuitlating voornemen en inhoud vragen (art. 392 lid 2 Rv)
o Opportuniteit (uit oogpunt van financiën en rechtsontwikkeling) en inhoud staan centraal: 

geef zelf sturing

• Zaak wordt aangehouden tot aan uitspraak HR (art. 392 lid 5 Rv)

• NB: in vergelijkbare zaken kan rechter ook aanhouden (art. 392 lid 6 Rv)

ART. 392 RV: 
BELANGRIJKSTE FORMELE EISEN BIJ FEITENRECHTER
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• HR (gehoord de P-G) kan direct afzien van beantwoording als van oordeel
o Vraag leent zich niet voor beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing of 
o Vraag is van onvoldoende gewicht om beantwoording te rechtvaardigen 

(art. 393 lid 1 jo lid 8 Rv)

• Zo niet, partijen gelegenheid tot maken schriftelijke opmerkingen (art. 393 lid 1 Rv): door 
advocaat bij de Hoge Raad 

• Ook derden indien HR hen toelaat (art. 393 lid 2 Rv)

• Eventueel schriftelijke of mondelinge toelichting (art. 393 lid 4 Rv): mag door iedere advocaat

ART. 393 RV: PROCEDURE BIJ HOGE RAAD

PREJUDICIËLE VRAGEN AAN DE HOGE RAAD 99



• Conclusie P-G (art. 393 lid 6 Rv)

• Borgersbrief
• Eventuele herformulering vraag door HR (art. 393 lid 7 Rv) en beantwoording

• Afzien van beantwoording (art. 393 lid 8 Rv) of prejudiciële beslissing met 
kostenbegroting (art. 393 lid 10 Rv) 
o NB: forfaitair conform verzoekschriftprocedure

o NB 2: kosten derden blijven voor eigen rekening

PREJUDICIËLE PROCEDURE 
PROCEDURE BIJ HR
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• Toezending beslissing naar feitenrechter (art. 393 lid 11 Rv) 

• Rechter geeft pp gelegenheid zich uit te laten over uitspraak HR, beslist met 
inachtneming van uitspraak en proceskostenveroordeling (art. 394 lid 1 en lid 2 Rv)

• Duur prejudiciële procedure: zes tot twaalf maanden

ART. 393 EN 394 RV: 
VERVOLG PREJUDICIËLE PROCEDURE
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Aanleidingen doel

Formele regeling

Inhoudelijkeeisen
Praktijkaanbevelingen

PREJUDICIËLE VRAGEN 
AAN DE HOGE RAAD



PREJUDICIËLE VRAGEN AAN DE HOGE RAAD

• Enkel rechtsvragen en ‘gemengde’ vragen
• Dubbele inhoudelijke eis:

1) Antwoord op vraag is nodig om de zaak te beslissen
en
2) Rechtstreeksvan belang voor

a. (Kortweg) ‘massavorderingen’ 

of
b. Beslechting van talrijke andere feitelijk vergelijkbare zaken met dezelfde 

(rechts)vraag

ART. 392 LID 1: INHOUDELIJKE EISEN
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• Geen act clair of act éclairé (vgl. HvJ EU)

• Het debat moet niet reeds op een ander punt afgedaan kunnen worden
• Onder omstandigheden kan tijdens prejudiciële procedure nutteloosheid blijken (bijv. 

schikking)
o HR kan (niet: moet) toch uitspraak doen (art. 393 lid 9) met het oog op de vergelijkbare 

procedures 

• Als in appel andere feiten blijken, is prejudiciële procedure mogelijk nutteloos
o Kans op tweede cassatieprocedure 

AD (1) NODIG OM ZAAK TE BESLISSEN
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• Vereist is een ‘zaaksoverstijgend’ belang
o Niet algemeen te zeggen wanneer daaraan is voldaan
o Gelet op doel regeling moet er een breder maatschappelijk belang zijn

• Steeds voldoende vaststaande feiten vereist om in zijn algemeenheid voor 
zoveel zaken uitspraak te kunnen doen over de gestelde vraag
o Hoge Raad kan vraag onbeantwoord laten als onvoldoende zekerheid bestaat 

over de feiten (bijv. teveel betwist of onvoldoende gesteld)

• HR kan oordelen dat het rechtsvormende taak te buiten gaat

AD (2) MASSAVORDERINGEN 
OF  VERGELIJKBARE ZAKEN
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Aanleidingen doel

Formele regeling

Inhoudelijke eisen
Praktijkaanbevelingen

PREJUDICIËLE VRAGEN 
AAN DE HOGE RAAD



• Wel behoefte aan prejudiciële vragen 
o Wijs op zaaksoverstijgend belang
o Voer alle voor de zaak relevante feiten aan
o Wijs op eventuele belanghebbende derden

• Geen behoefte aan prejudiciële vragen
o Wijs op eventuele mogelijkheid om zaak nog op andere grondslag af te doen
o Wijs op de kosten in verhouding tot het belang
o Benadruk onzekerheid over de feiten

STURING DOOR PARTIJEN
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