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Inleiding 5

Inleiding

De rechter moet beslissen op een vordering of verzoek. De betrokken 
procespartijen spelen daarbij een grote rol. Partijen bepalen immers 
de input van het civiele geding door het stellen van de relevante 
feiten, en zij bepalen ook de mogelijke output door het formuleren 
van de vordering. 
De rechter past het recht toe, en beantwoordt de vraag of de feiten 
moeten leiden tot toe- of afwijzing van de vordering. 

Als je eenmaal weet hoe de rechter een zaak beoordeelt, en dus ook 
hoe je als (advocaat van) eiser, dan wel gedaagde, de zaak het beste 
kunt presenteren, heb je een enorme voorsprong. Hoe worden de 
feiten tussen partijen vastgesteld, wie bepaalt welke rechtsregels van 
toepassing zijn en hoe wordt daaraan een beslissing gekoppeld? Wat 
is de taak van de advocaat, en wat is de taak van de rechter?

Deze cursus is bedoeld voor de advocaat die op zoek is naar kennis 
over de lastige materie van de stelplicht, het verweer voeren en de 
bewijslevering. Aan de hand van het beslismodel van de rechter 
wordt in stappen uiteengezet welke route je het beste kunt volgen. 
Hoewel in de cursus de dagvaardingsprocedure centraal staat, geldt 
veel van wat wordt beschreven ook voor de verzoekschriftprocedure. 

Deze juridische nascholing bestaat uit de volgende blokken:
Blok A Eiser
Blok B Gedaagde
Blok C Bewijs

Na afloop van deze juridische nascholing:
■● heeft u inzicht in het beslismodel van de rechter;
■● heeft u kennis over het effectief opzetten van een procedure;
■● kent u enige basisbeginselen van het bewijsrecht.

Deze cursus bestaat uit drie gedeeltes, Blok A (Eiser), Blok B 
(Gedaagde) en Blok C (Bewijs). Voor Blok A dient u circa twee uur 
uit te trekken, en voor Blok B en C samen circa een uur. 

U slaagt voor de eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen juist 
hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. C. (Corinne) Koopman is raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden. Daarvoor is zij lange tijd werkzaam geweest als 
advocaat. Zij is tevens medewerker van het Tijdschrift voor Familie- 
en Jeugdrecht en redactielid van de Kennisbank van Split-Online.

■n Doelstellingen

■n Opmerking

■n Criteria eindtoets

■n Over de docent
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Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennisniveau is van dit onderwerp, 
kunt u vrijblijvend de navolgende pre-toets maken. De resultaten van 
de pre-toets tellen niet mee voor uw eindscore.

1 Pieter heeft in 2017 een bedrag van € 10.000 uitgeleend aan Babet. Babet 
wilde met dit bedrag een wereldreis gaan maken, om zodoende een zinvol 
tussenjaar te hebben na het behalen van haar mbo-diploma. Afgesproken 
was dat Babet het bedrag zou terugbetalen zodra de nalatenschap van 
haar oma zou zijn afgewikkeld. Het wachten was onder meer op de 
verkoop van de woning van haar oma. In 2019 hoort Pieter via derden dat 
Babet inmiddels terug is, en ook haar aandeel uit de nalatenschap heeft 
ontvangen. Pieter stuurt Babet een mail op 30 maart 2019, en maant haar 
tot terugbetaling van het geleende bedrag. Babet laat daarop weten dat het 
geërfde bedrag inmiddels al op is, en dat zij bovendien dacht dat Pieter het 
bedrag aan haar had geschonken. Pieter besluit de zaak aan de rechter voor 
te leggen, en vordert dat Babet wordt veroordeeld aan hem te betalen een 
bedrag van € 10.000. Wat is de grondslag van de vordering van Pieter? 

A Babet te veroordelen een bedrag van € 10.000 aan Pieter te betalen. 
B Een geldlening.
C Nakoming van een verbintenis tot terugbetaling van de geldsom. 
D Verzuim van Babet.

2 Wat behelst de minimale stelplicht van Pieter ter onderbouwing van zijn 
vordering met het oog op de analyse van de rechter?

A Ik heb € 10.000 uitgeleend aan Babet en dat betaalt zij niet terug.
B Ik heb € 10.000 uitgeleend aan Babet; ze ging van dat geld op 

wereldreis; ze zou dat terugbetalen na ontvangst aandeel nalatenschap; 
de nalatenschap heeft ze inmiddels ontvangen; ik heb dat via derden 
moeten vernemen; ik heb haar aangemaand; Babet betaalt niets terug.

C Er is sprake van een geldlening en verzuim. 
D Ik heb € 10.000 uitgeleend aan Babet; ze zou terugbetalen na ontvangst 

van haar aandeel in de nalatenschap; die nalatenschap heeft ze 
inmiddels ontvangen.

3 Babet voert in haar conclusie van antwoord aan dat zij het geld inderdaad 
van Pieter heeft ontvangen, maar geheel ongevraagd. Hij had al tijden een 
oogje op haar, en bood zelf aan om haar wereldreis te bekostigen. Kennelijk 
hoopte hij daarmee bij Babet in de smaak te vallen. Hoe moeten we het 
betoog van Babet kwalificeren?
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A Als een zelfstandig verweer.
B Als een betwisting.
C Als een erkenning.
D Als een referte.

4 Wie moet wat bewijzen?

A Pieter moet bewijzen dat hij geld aan Babet heeft uitgeleend.
B Babet moet bewijzen dat het geld door Pieter aan haar is geschonken.
C Pieter moet bewijzen dat hij geld aan Babet heeft uitgeleend en Babet 

moet bewijzen dat het geld door Pieter aan haar is geschonken.
D Geen van beiden moet iets bewijzen.

5 Stel nu dat Babet allerlei mails in het geding heeft gebracht, waaruit blijkt 
dat Pieter verliefd op haar was, en waarin hij onder meer heeft geschreven: 
‘ik schenk je vanuit mijn gulle hart € 10.000, ik kan het gemakkelijk missen, 
veel plezier op je reis, en denk ook nog eens aan mij’. Verder heeft Babet 
de overboeking waarop Pieter heeft gezet ‘kadootje voor je wereldreis 
xxx’ en een printscreen van de Facebookpagina van Pieter in mei 2019 
waarop staat: ‘Stank voor dank, zelfs met 10.000 euries kun je geen harten 
kopen’. Pieter gaat daar verder niet op in, en heeft zelf ook geen stukken 
overgelegd. Wel heeft hij een bewijsaanbod gedaan. Wat is dan nu het 
antwoord op vraag 4?

A Pieter heeft de vordering ingesteld, en heeft bewijs aangeboden, de 
rechter moet daar op ingaan.

B Het is nog steeds zo dat Babet de schenking (nader) moet bewijzen.
C Pieter heeft, in het licht van de stevige onderbouwing van de betwisting 

van Babet, onvoldoende onderbouwd dat het geld als lening is verstrekt. 
Pieter mag dus niets meer bewijzen.

D Zowel Pieter als Babet moeten hun stellingen bewijzen. 

6 Ingevolge art. 1:160 BW eindigt de alimentatieverplichting van een gewezen 
echtgenoot wanneer de ex-echtgenoot opnieuw in het huwelijk treedt, een 
geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenwonen met 
een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten 
registreren. De constructie van de ‘voorshandse aannemelijkheid’ komt 
met enige regelmaat voor in art. 1:160 BW-procedures. De rechter acht dan 
voldoende bewezen dat sprake is van een situatie waarin de vrouw met 
haar partner is gaan samenleven in de zin van art. 1:160 BW, en stelt de 
vrouw dan in de gelegenheid tegenbewijs te leveren. Is dit fenomeen:

A Een wettelijk bewijsvermoeden.
B Een rechterlijk bewijsvermoeden.
C Een omkering van de bewijslast.
D Een omkering van het bewijsrisico.
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7 Advocaat Jansen zet standaard boven zijn conclusie van antwoord: 
Gedaagde betwist alle stellingen van eiser, tenzij in het hierna volgende enige 
stelling van eiser wordt erkend. Heeft deze passage zin?

A Natuurlijk, anders zie je misschien een betwisting over het hoofd. 
B Natuurlijk, dan weet je zeker dat er geen feiten worden erkend, tenzij dat 

wordt aangegeven.
C Natuurlijk niet, een erkenning moet expliciet gebeuren.
D Natuurlijk niet, een betwisting moet gemotiveerd gebeuren.

8 In een burenruzieprocedure tussen buurman A en buurman B wil de 
advocaat van buurman B een filmopname in het geding brengen. Welke 
stelling is juist?

A De rechter en buurman A moeten hiermee instemmen.
B De rechter moet hiermee instemmen, wanneer buurman A bezwaar 

maakt.
C Buurman A moet instemmen in verband met zijn privacy.
D Niemand hoeft hiermee in te stemmen. 

9 De regels met betrekking tot verkrijgende verjaring:

A Dient de rechter ambtshalve toe te passen.
B Mag de rechter alleen toepassen als daarop door eiser een beroep is 

gedaan.
C Mag de rechter alleen toepassen als daarop door gedaagde een beroep 

is gedaan.
D Is ter vrije keuze aan de rechter.

10 Peter en Yvonne strijden in een procedure over de uitleg van hun 
echtscheidingsconvenant. Peter meent dat in het convenant de (niet 
genoemde) banksaldi zijn begrepen. Yvonne stelt dat deze zijn over-
geslagen. Aan de totstandkoming van het convenant is corres pondentie 
tussen de advocaten voorafgegaan. Deze correspondentie heeft een 
vertrouwelijk karakter, niet alleen omdat hierin schikkingsonderhandelingen 
zijn gevoerd maar ook omdat de advocaten expliciet vertrouwelijkheid 
hebben bedongen. Uit de brieven kan echter blijken wat partijen hebben 
bedoeld overeen te komen. Yvonne biedt in de procedure dan ook aan de 
correspondentie in het geding te brengen. Moet de rechter Yvonne in de 
gelegenheid stellen deze correspondentie alsnog over te leggen?

A Nee, want het is vertrouwelijke correspondentie.
B Nee, dan had ze dat maar uit zichzelf moeten doen.
C Ja, als Yvonne schriftelijk bewijs aanbiedt moet zij daartoe in de 

gelegenheid worden gesteld.
D Ja, maar pas nadat de betreffende advocaat of de deken toestemming 

heeft gegeven.
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Blok A Eiser

A1 Inleiding

casus 1 KlusBeter en Abma
KlusBeter exploiteert een bedrijf in bouwmaterialen, waaronder kozijnen. 
Abma heeft net een woning gekocht, en is bezig met de renovatie daarvan.
Abma heeft op basis van een offerte van KlusBeter kunststof kozijnen van 
KlusBeter gekocht, die KlusBeter begin juli aan Abma heeft geleverd. 
KlusBeter heeft bij factuur van 9 juli een bedrag van € 7.653,70 voor de 
kozijnen aan Abma in rekening gebracht.
Abma is ontevreden over de geleverde kozijnen. Hij retourneert de 
kozijnen op 23 juli aan KlusBeter door deze, nadat KlusBeter weigert de 
kozijnen in ontvangst te nemen, in de berm bij het bedrijf van KlusBeter 
achter te laten. 
KlusBeter vordert betaling van de openstaande factuur van 9 juli, 
vermeerderd met rente en (proces)kosten. 

a Wat is de grondslag van de vordering van KlusBeter?

b Wat zal KlusBeter moeten stellen?

c Moet KlusBeter ook aantonen dat er door Abma niet is betaald?

d KlusBeter weet dat Abma vond dat de kozijnen er veel te ‘plastic’ uitzagen 
en dat hij had verwacht dat ze meer op echt hout hadden geleken. Moet 
KlusBeter dit in de dagvaarding vermelden?
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Bij de basisbeginselen van het procederen staat een aantal artikelen 
uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering centraal. Het gaat 
om art. 19 Rv (het beginsel van hoor en wederhoor), art. 20 en 21 Rv 
(de informatieplicht van partijen), art. 23 Rv (de rechter beslist over 
al hetgeen is gevorderd of verzocht), art. 24 Rv (de grondslag moet 
door partijen zijn gesteld), art. 25 Rv (de rechter vult ambtshalve de 
rechtsgronden aan) en art. 149 Rv (een aantal grondbeginselen van 
het burgerlijk procesrecht). 

De rechter is in beginsel lijdelijk en houdt zich bezig met het recht op 
basis van de feiten die partijen zélf aandragen. De rechter beoordeelt 
namelijk of de door partijen gestelde feiten, gegeven het toepasselijke 
recht, tot toewijzing van de eis kunnen leiden. Het begrip lijdelijkheid 
ziet met name op het gebied van de feiten en de vordering. De rechter 
mag deze feiten niet aanvullen en de rechter mag niet méér of iets 
anders toewijzen dan is gevorderd. Op het daar tussenin liggende 
terrein van het recht is de rechter niet lijdelijk maar actief. De rechter 
dient het juiste recht toe te passen en moet dit zelfs aanvullen als dat 
nodig is. In de hiernavolgende onderdelen zal dit verder worden 
uitgelegd.

Voordat de rechter een oordeel geeft en een vonnis wijst, zal hij 
de zaak grondig analyseren. De rechter werkt daarbij meestal 
systematisch. Het is daarom van groot belang dat je als advocaat 
inzicht hebt in de analyse van de rechter. Alleen dan kun je de 
zaak – met deze analyse in het achterhoofd – helder en logisch 
presenteren.

Het schema van de rechter ziet er doorgaans als volgt uit: 
 
Stap 1: Wat is de eis? 
Stap 2: Wat is de juridische grondslag van de eis? 
Stap 3: Welke feiten zijn daarvoor nodig?
Stap 4: Is er voldaan aan de stelplicht?
Stap 5: Zijn de relevante feiten voldoende betwist?
Stap 6:  Bewijslastverdeling (en daarna de bewijsopdracht, -levering 

en -waardering).

Een zelfstandig verweer zal verder in onderdeel B3 worden 
besproken, en wordt volgens precies hetzelfde schema bekeken.

In het hiernavolgende gedeelte zullen de stappen worden besproken. 
Waar over ‘eiser’ en ‘dagvaarding’ wordt gesproken, geldt dit 
natuurlijk ook voor de eis in reconventie, evenals voor de verzoeker 
in een verzoekschriftprocedure. 

■n Basisbeginselen

■n De analyse van de 
rechter
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A2 Eis en juridische grondslag (stap 1 en 2)

De eerste vraag die een advocaat zichzelf dient te stellen, is de vraag 
wat de grondslag is van de vordering (‘vordering’ is hetzelfde als ‘eis’; 
stap 1), die in het petitum van de dagvaarding is opgenomen. Aan de 
hand van een voorbeeld zal eerst worden uitgelegd wat nu eigenlijk 
moet worden verstaan onder termen als ‘rechtsgevolg’, ‘rechtsgrond’ 
of ‘grondslag van de vordering’ en ‘feitelijke grondslag’, omdat deze 
termen terugkomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Stel, partij A heeft in januari 2015 aan partij B een geldbedrag 
geleend van € 3.000. Afgesproken is dat dit bedrag uiterlijk op 
31 december 2015 door B aan A zal worden terugbetaald. Inmiddels 
is het 2016, en B heeft niets aan A voldaan. A wil het uitgeleende 
bedrag alsnog terug ontvangen. De eis van A luidt dan ook: ‘gedaagde 
te veroordelen aan eiser te betalen een bedrag van € 3.000’. 
In deze casus zijn de navolgende elementen te onderscheiden:
■● Het beoogde rechtsgevolg (de eis; stap 1 = art. 23 Rv)  betaling 

door B aan A van € 3.000. 
■● De rechtsgrond, ook wel genoemd (juridische) grondslag van de 

vordering (stap 2 = art. 25 Rv)  nakoming (van de verbintenis 
uit geldlening).

■● De feitelijke grondslag (stap 3 = art. 24 Rv)  A en B hadden een 
afspraak inhoudende dat A € 3.000 uitleende aan B en dat B dit 
uiterlijk op 31 december 2015 terug zou betalen. Het is nu 2016, en 
B heeft niets terugbetaald. 

Het beoogde rechtsgevolg (stap 1) is de vordering van de eiser 
waarop de rechter heeft te beslissen (art. 23 Rv). Dit rechtsgevolg mag 
door de rechter niet worden aangevuld. Als je als advocaat dus veel 
opsomt, maar daar geen gevolg aan verbindt, kan er ook niets worden 
toegewezen. Ook al weet iedereen wat er wordt bedoeld, de rechter 
mag niet zelf bedenken wat er wordt gevorderd; de rechter mag 
namelijk niet méér of anders toewijzen dan wat is gevorderd. Zorg er 
dus altijd voor dat de vordering duidelijk staat omschreven in het 
petitum van de dagvaarding. 
Voorbeelden van rechtsgevolgen zijn: ontbinding of vernietiging van 
een overeenkomst, betaling van een geldsom, afgifte van een zaak.

De rechtsgrond/grondslag van de vordering (stap 2) is de rechtsregel 
waaruit het beoogde rechtgevolg voortvloeit. Veel voorkomende 
grondslagen van vorderingen zijn: onrechtmatige daad, wanprestatie, 
onverschuldigde betaling en nakoming van een verbintenis. Het is 
niet noodzakelijk dat deze juridische term als zodanig wordt 
genoemd (zie verderop over het aanvullen van de rechtsgronden). 
Het is natuurlijk wel aan te raden. Alleen wanneer je je als advocaat 
bewust bent van de grondslag van de vordering, kun je immers de 
daarvoor benodigde feiten stellen. Het ligt ook op het bordje van de 

■n Terminologie

■n Stap 1: Rechtsgevolg

■n Stap 2: Rechtsgrond
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partij die een bepaald rechtsgevolg beoogt, om de daartoe nood-
zakelijke feiten aan te voeren. Dit noemen we de stelplicht. Deze 
stelplicht vindt zijn grond in onder andere art. 24 Rv: de rechter 
onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen 
aan hun vordering en verweer ten gronde hebben gelegd. Zie over de 
stelplicht en het stellen verder onderdeel A3.

Mocht je onverhoopt de fout ingaan met het opplakken van het juiste 
etiket, of dit zelfs helemaal vergeten, dan is er geen man overboord. 
De rechter moet namelijk ambtshalve de rechtsgronden aanvullen 
(art. 25 Rv). Als je als advocaat dus alle feiten hebt gesteld die horen 
bij ‘wanprestatie’, maar je noemt het vervolgens per ongeluk 
‘onrechtmatige daad’, dan zal de rechter toch kunnen vaststellen 
dat deze aangevoerde feiten tezamen de juridische grondslag voor 
wanprestatie vormen. Partijen leveren dus de feiten aan (net als de 
vordering), maar de rechter geeft uiteindelijk het recht. Overigens 
kent dit beginsel wel grenzen. De advocaat mag niet zomaar kale 
feiten over de schutting gooien (het vertellen van ‘het verhaal’), en 
dan maar hopen dat de rechter daar wel wat van maakt en het wel 
goed zal komen. De Hoge Raad heeft bij herhaling benadrukt dat het 
de rechter niet vrijstaat zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of 
verweren, die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het 
geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de 
betreffende partij niet aan haar vordering ten grondslag zijn gelegd. 
De wederpartij wordt daardoor anders tekortgedaan in zijn recht zich 
daartegen naar behoren te kunnen verdedigen (vgl. HR 17 februari 
2006, ECLI:NL:HR:2006:AU5663). Het draait dus allemaal om het 
debat dat partijen hebben gevoerd. Wie meer over dit onderwerp wil 
lezen wordt verwezen naar de noot bij HR 30 oktober 2015, 
ECLI:NL:HR:2015:3195).1

Ook bij aanvulling van de rechtsgronden vindt de Hoge Raad 
verzuimen met betrekking tot hoor en wederhoor en het recht zich te 
kunnen verweren onvergeeflijk. Bij het aanvullen van de rechts-
gronden, dus wanneer de rechter constateert dat er een ander ‘etiket’ 
op de vordering moet worden geplakt, zal de rechter daarom aan 
partijen moeten vragen zich daarover uit te laten. 

Bepaalde rechtsgronden mogen niet ambtshalve worden aangevuld. 
Op die rechtsgronden moet in de procedure expliciet of impliciet een 
beroep zijn gedaan. Te denken valt aan zelfstandige of bevrijdende 
verweren als bevrijdende verjaring, het teniet zijn gegaan van een 
verbintenis (bijvoorbeeld doordat deze is betaald), een beroep op een 
opschortings- of retentierecht, overmacht, vernietigingsgronden, het 
toepasselijk zijn van een contractueel beding of het feit dat een eerder 
gegeven uitspraak gezag van gewijsde heeft. Als een partij zich 
bijvoorbeeld niet op (bevrijdende) verjaring wenst te beroepen, staat 
het de rechter niet vrij de zaak met een beroep op verjaring af te 
doen. Art. 3:322 BW bepaalt immers met zoveel woorden dat de 

■n Ambtshalve aanvullen 
rechtsgronden

■n Verboden ambtshalve 
aanvullingen 


