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I I I .. H E T O N D E R W E R P V A N G E T U I G E N B E W I J S 

39.39. Eis en fundamentum petendi 

Dee dagvaarding moet volgens artikel 111 lid 2 sub d Rv de eis en de gronden 
daarvann vermelden. De eis waarvan hier sprake is, is wat het oude artikel 
55 lid 1 sub 3 Rv noemde de duidelijke en bepaalde conclusie, d.i. waartoe 
eiserr concludeert: de van de rechter gevorderde beslissing, de slotsom, het 
petitum.. Hierbij valt te denken aan de veroordeling van gedaagde iets te 
geven,, te doen of te laten (condemnatoir vonnis) of een verklaring voor 
rechtt (declatoir vonnis) of het scheppen, wijzigen of opheffen van een 
bepaaldee rechtstoestand (constitutief vonnis).71 

Dee gronden van de eis zijn, wat het oude artikel 5 lid 1 sub 3 noemde, de 
middelenn en het onderwerp van de eis en wat in het oude artikel 140 de 
omkledingg met redenen heette, ook wel aangeduid met het fundamentum 
petendi. . 
Tegenoverr de eis moet volgens artikel 128 lid 2 Rv de gedaagde zijn met 
redenenn omklede conclusie van antwoord nemen. "Zij n conclusie van ant-
woord""  betekent ook hier waartoe hij geconcludeerd heeft, de beslissing 
diee hij van de rechter vordert, zijn petitum, zoals onbevoegdheid van 
dee rechter, nietigheid der dagvaarding, niet-ontvankelijkheid van eiser, 
ontzeggingg ook wel afwijzing van eisers vordering. De omkleding met 
redenenn is zijn fundamentum petendi. 

40.40. Rekest en omkleding daarvan 

Voorr het verzoekschrift geldt hetzelfde. Het moet volgens artikel 278 lid 1 
Rvv een duidelijke omschrijving van het verzoek en van de gronden waarop 
hett berust, vermelden. Het woord "verzoek" betekent ook hier de aan de 
rechterr gevraagde beslissing, het petitum. De gronden waarop het verzoek 
berust,, vormen het fundamentum petendi. Iedere belanghebbende, 
waartoee in de eerste plaats de verweerder is te rekenen, kan volgens artikel 
2822 lid 1 Rv vóór de behandeling van het verzoekschrift of, als de rechter 
datt toestaat, in de loop van de behandeling een verweerschrift indienen. In 
datt geval moet het verweerschrift een duidelijk omschreven verzoek en de 
grondenn waarop het berust, vermelden. 

711 Star Busmann-Rutten-Ariëns t.a.p. nummer 10: Deze onderscheiding betekent niet dat 
eenn vonnis is of condemnatoir of declatoir of constitutief. Integendeel kan een vonnis de 
kenmerkenn zowel van het ene als van het andere, zelfs van alle drie, bevatten. 
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Dee gronden van de eis en van het verzoek zijn de feiten of het recht waarop 
dee eiser en de verzoeker zich beroepen. Hetgeen waarop de gedaagde of de 
belanghebbendee zich beroept, bestaat in een betwisting van die feiten of 
datt recht of in feiten die het ontstaan van de eis of het verzoek verhinderd 
off  tenietgedaan hebben of ook wel in een eigen recht. 

41.41. Zich beroepen op feiten 

Hett zich beroepen op feiten geschiedt niet alleen bij dagvaarding en 
conclusiee van antwoord, maar ook bij de in artikel 132 lid 1 Rv genoemde 
conclusiess van repliek en dupliek zelfs bij pleidooi en eventueel bij nog meer 
conclusies,, die de rechter volgens artikel 19 Rv - opgenomen in de afdeling 
diee algemene voorschriften voor procedures geeft - of volgens artikel 132 
lidd 3 Rv partijen kan toestaan, indien zulks naar zijn oordeel met het oog op 
dee goede instructie van de zaak noodzakelijk is. Maar wanneer de rechter 
ingevolgee artikel 131 Rv een comparitie van partijen heeft bevolen, blijven 
dee conclusies van repliek en dupliek en eventuele meerdere conclusies in 
elkk geval voorlopig achterwege en definitief achterwege als de rechter de 
zaakk voldoende geïnstrueerd acht (artikel 132 lid 2 Rv). "Hoewel in het 
wetsvoorstell  welbewust aan partijen geen zekerheid wordt geboden dat 
zijj  na een comparitie nog aan het woord komen, wil dat natuurlijk niet 
zeggenn dat de rechter niet terdege rekening behoort te houden met hetgeen 
partijenn wenselijk achten. Van de rechter mag verwacht worden dat hij 
terr comparitie met partijen overlegt over de verdere mogelijkheden om de 
proceduree af te handelen. Wanneer beide partijen gemotiveerd verzoeken 
omm gelegenheid voor verdere conclusiewisseling, zal de rechter in de regel 
eenn dergelijk verzoek niet snel naast zich kunnen neerleggen. Het laatste 
woordd daarover dient echter aan de rechter te zijn". Aldus de Memorie van 
Toelichtingg op artikel 132 Rv, blz. 112. 

InIn de zaak HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (CJHB) had het Hof beslist dat 
hett pleidooi niet de plaats is om met nieuwe feiten te komen, maar de Hoge 
Raadd besliste: "De opvatting dat het pleidooi niet de gelegenheid is om 
mett nieuwe feiten te komen is in haar algemeenheid niet juist. Wel brengen 
regelss van een goede procesorde mee dat de rechter eerst bij pleidooi 
gesteldee feiten ter zijde kan laten op de grond dat de tegenpartij daarop 
niett voldoende heeft kunnen reageren of dat zij een nader onderzoek nodig 
zoudenn maken waarvoor het betreffende geding geen gelegenheid meer 
biedt".. De rechter mag voor het eerst bij pleidooi aangevoerde feiten aan 
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zijnn beslissing ten grondslag leggen, als die feiten door de wederpartij erkend 
off  niet weersproken zijn. Maar ook als zij niet erkend ofwel weersproken 
zijn,, mogen zij deel uitmaken van de grondslag van het geding, behalve als 
dee wederpartij bijvoorbeeld wegens onbekendheid met die feiten daarop 
niett heeft kunnen reageren of als die feiten een nader onderzoek nodig 
maken,, waarvoor het geding geen gelegenheid meer biedt.72 

42.42. Onderzoek en beslissing op grond van de fundamenta petendi; lijdelijkheid 
vanvan de rechter met betrekking tot de feiten 

Dee rechter onderzoekt en beslist de zaak - aldus artikel 24 Rv - op het-
geenn partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten grondslag hebben 
gelegd.. Ten grondslag gelegd zijn de feiten waarop zij zich tot het bestaan 
off  tot tegenspraak van enig recht hebben beroepen. Als de rechter bewijs 
opdraagtt van feiten waarop partijen zich niet hebben beroepen, vult hij 
dee grondslag van het geding aan, hetgeen hem niet is toegestaan. Dat 
wordtt afgeleid uit artikel 25 Rv - het oude artikel 48 Rv - dat zegt dat de 
rechterr de rechtsgronden ambtshalve moet aanvullen. Artikel 25 geeft een 
positievee opdracht: het aanvullen van de rechtsgronden en impliciet een 
negatievee opdracht: het niet aanvullen van de feiten. Wanneer is er sprake 
vann aanvulling van de feiten?73 

Toenn de eiser in zijn cassatiemiddel aanvoerde dat de rechtbank aan haar 
beslissingg met betrekking tot het gevorderde niet alleen de door haar in 
dee inleidende dagvaarding en conclusie van de eis gestelde feiten, maar 
ookk alle ten processe aangevoerde respectievelijke vaststaande feiten ten 
grondslagg mocht leggen nu van enig protest daartegen van een der partijen 
niett was gebleken, besliste de Hoge Raad bij arrest van 16 maart 1956, NJ 
1958,, 423: "De rechter mag een eis niet toewijzen op grond van alle in 
gedingg gebleken feiten, uit welke voortvloeit dat gedaagde het gevorderde 
eenn eiser schuldig is, doch slechts op grond van feiten welke eiser zelf hetzij 
bijj  inleidende dagvaarding dan wel tijdens het geding aan zijn vordering 
tenn grondslag heeft gelegd". Aangesproken wegens beschadiging van in het 
motorschipp Cawi vervoerde goederen hadden de vervoerders een beroep 
gedaann op de gevaren en onheilen der zee zijnde het hevige slingeren van 
hett schip als gevolg van de weersomstandigheden en de hoge zee die zij 
buitengaatss ontmoetten. Het Hof had dit beroep verworpen omdat vol-
genss het Hof de kapitein reeds te IJmuiden had kunnen waarnemen dat 
dee weersomstandigheden en de deining dusdanig waren dat het vertrek 

722 Over "nieuwe feiten bij pleidooi" zie de noot van Brunner onder HR 6 april 1979, NJ 
1980,34. . 
733 Hierover T.F.E. TjongTjin Tai in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2002, nr. 2, 
blz.. 29 e.v. De rechterlijke vrijheid en de feitelijke grondslag: "Het gaat hier om de essentiële 
rechtsfeitenn die door de desbetreffende partij moeten worden ingeroepen ter ondersteuning 
vann de vordering of van het verweer". 
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naarr zee uitgesteld diende te worden teneinde beschadiging van de lading 
tee vermijden. Daaromtrent hadden partijen echter niets gesteld zodat het 
Hoff  zijn beslissing had doen steunen op een niet door partijen aangevoerde 
feitelijkee grond. 
Dee rechter mag ook naar de Hoge Raad heeft beslist bij arrest van 29 
januarii  1965, NJ 1965, 172 de vordering van eiser niet afwijzen op grond 
vann een de rechter gebleken feit dat gedaagde niet aan zijn verweer ten 
grondslagg heeft gelegd. 
Toenn een bromfietser in botsing was gekomen met een vrachtauto die het 
rijwielpadd overstak, had de bestuurder van die vrachtauto aangevoerd dat 
dee bromfietser medeschuldig was aan de botsing omdat hij op het moment 
datt de vrachtauto het rijwielpad overstak nog zover verwijderd was dat hij 
tijdigg had kunnen afremmen. Het Hof had medeschuld van de bromfietser 
aangenomenn omdat de bromfietser volgens het Hof de vrachtauto al eerder 
hadd kunnen opmerken en ook bij oplettendheid had kunnen bemerken dat 
dee vrachtauto van plan was het rijwielpad over te steken, maar daaromtrent 
haddenn partijen niets aangevoerd. Bij arrest van 29 december 1965, NJ 
1965,, 172 besliste de Hoge Raad dat het Hof aldus medeschuld had 
aangenomenn op grond van een feit dat niet door de bestuurder aan zijn 
verweerr ten grondslag was gelegd. 

43.43. Lijdelijkheid van de rechter en het rechterlijk vermoeden 

Hoee is het laatstvermelde arrest te rijmen met het arrest van 28 februari 
1969,, NJ 1969, 389. In dit geval ging het om de vraag of er causaal verband 
bestondd tussen de schade die een schip aan zijn bodem had opgelopen en 
hett laten vallen van de ankers van dat schip. Toen besliste de Hoge Raad 
datt het Hof, het gestelde causale verband tussen handeling en schade niet 
bewezenn achtende, zich ter motivering van dit niet-bewezen zijn, mocht 
beroepenn op feiten welke door het overgelegde bewijsmateriaal bewezen 
waren,, ook al waren die feiten niet door partijen gesteld. 
Eerderr al bij arrest van 27 november 1942, NJ 1943, 35 had de Hoge Raad 
beslistt dat om uit een behoorlijk bewezen feit (een vaststaand feit dus) een 
vermoedenvermoeden te kunnen putten niet vereist wordt dat dat feit door partijen of 
eenn van hen is gesteld. 
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44.44. Processuele feiten 

Feitenn die de rechter aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen hoewel 
partijenn zich daar niet op hebben beroepen, zijn de processuele feiten. Dat 
zijnn feiten die de rechter in de loop van de procedure constateert en die 
voorr hem een vermoeden kunnen vormen waaruit hij een niet vaststaand 
feitt afleidt. Hierbij valt te denken aan artikel 22 Rv. De rechter kan in alle 
gevallenn en in elke stand van de procedure partijen of een van hen bevelen 
bepaaldee stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking 
hebbendee bescheiden over te leggen. Partijen kunnen dit weigeren indien 
daarvoorr gewichtige redenen zijn. De rechter beslist of de weigering 
gerechtvaardigdd is. Als de weigering niet gerechtvaardigd is, kan de rechter 
eenn partij of partijen niet dwingen te verschijnen of hun stellingen toe te 
lichtenn of om bescheiden over te leggen, maar hij kan naar artikel 22 Rv 
aann het slot bepaald daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. 
Diee gevolgtrekking mag hij aan zijn beslissing ten grondslag leggen. 
Ookk kan de rechter een partij opdracht geven een bepaald persoon als 
getuigee te dagvaarden al kan hij dat niet afdwingen. Maar als aan de 
opdrachtt niet wordt voldaan, mag hij daaruit wel de gevolgtrekking maken 
diee hem geraden voorkomt.74 

45.45. De producties15 

Bescheidenn die partijen in het geding brengen - de zogenaamde producties 
-- dienen tot staving van de feiten waarop zij zich beroepen. Als in die 
bescheidenn feiten voorkomen waarop eiser zijn vordering of gedaagde zijn 
verweerr mede wil doen steunen dan dienen zij zich bij dagvaarding of in 
hunn conclusies of akten ter rolle op die feiten te beroepen. Het enkel in het 
gedingg brengen van stukken brengt niet mee dat de inhoud daarvan aan het 
oordeell  van de rechter is onderworpen in die zin dat hij daaruit gronden 
voorr de vordering of het verweer zou kunnen of moeten destilleren.76 "Ook 
all  is een voor een civiele procedure van belang zijnd strafdossier in het 
gedingg gebracht, dan noopt dit de rechter niet alle daarin vermelde feiten 
enn omstandigheden zonder meer als door partijen aan hun standpunten 
tenn grondslag gelegde stellingen aan te merken. De partij die een beroep 
will  doen op zodanige feiten en omstandigheden dient dit zo te doen dat de 
rechterr duidelijk is welke stellingen hem worden voorgelegd en dat voor de 
wederpartijj  duidelijk is waartegen zij zich dient te verweren. Een andere 

744 Van Rossem-Cleveringa Burgerlijke Rechtsvordering, aantekening 4 op artikel 103 oud Rv; 
HRR 2 mei 1952, NJ 1952, 422. 
755 Over de producties uitvoerig J.B.M. Vranken in zijn noot onder HR 10 oktober 1997, NJ 
1997,473. . 
766 Aldus Heemskerk in zijn noot onder HR 2 juni 1978, NJ 1979, 520. 
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opvattingg zou in strijd komen met de eisen van een behoorlijke rechts-
pleging".777 Het komt wel voor dat een partij met haar conclusies beschei-
denn in het geding brengt zonder zich op de in die bescheiden vermelde 
feitenn te beroepen, maar volstaat met de mededeling dat de inhoud van 
diee bescheiden als in haar conclusies ingelast moet worden beschouwd. 
Hett kan echter niet de taak van de rechter zijn in die bescheiden te zoeken 
naarr feiten, die mogelijk mede de vordering van eiser of het verweer van 
gedaagdee kunnen dragen. 

46.46. Toespitsingfeitentoevoer 

Inn de zaak HR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814 had de eiser die ervan werd 
verdachtt de hand te hebben gehad in de brand die zijn fabriekspand had 
verwoest,, blijkens de processen-verbaal in het opsporingsonderzoek, het 
gerechtelijkee vooronderzoeken het onderzoek ter terechtzitting aangevoerd 
datt hij zich ten tijde van het uitbreken van de brand elders bevond, maar 
err bestonden aanwijzingen dat hij zich ten tijde van het uitbreken van de 
brandd nabij het fabriekspand had bevonden. In het geding dat hij tegen 
dee verzekeraar had aangespannen had de rechter hem geen bewijs van 
zijnn alibi opgedragen omdat hij zich in dat geding niet op zijn alibi had 
beroepen. . 
Mett het arrest van 31 december 1993, NJ 1994, 387 (DWFV) overwoog de 
Hogee Raad dat niet onbegrijpelijk is het oordeel dat de enkele overlegging 
vann stukken betreffende een over het onderhavige geschil tussen partijen 
aangevoerdd kort geding niet voldeed aan het vereiste dat een partij die zich 
opp bepaalde feiten en omstandigheden wil beroepen dat op zodanige wijze 
behoortt te doen dat voor de rechter duidelijk is wat hem als grondslag voor 
dee beoordeling van de vordering wordt voorgelegd en voor de wederpartij 
waaropp zij haar verweer dient af te stemmen. 

47.47. Verandering of vermeerdering van eis onder artikel 134 oud Rv 

Volgenss artikel 130 Rv mag eiser zijn eis of de gronden daarvan verande-
renn of vermeerderen. Vóór de Wet van 6 december 2001 S 580 was de 
veranderingg of vermeerdering geregeld in artikel 134 Rv zoals dat artikel 
eerderr was gewijzigd bij de Wet van 23 april 1952 S 204. Voordien verbood 
artikell  134 Rv de eiser zijn eis te veranderen of te vermeerderen. Dat 

777 HR 23 oktober 1992, NJ 1992, 814; 31 december 1993, NJ 1994, 387 (DWFV). 
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verbodd betrof niet alleen het petitum maar ook het fundamentum petendi. 
Dee dagvaarding vormde toen de begrenzing van het geding. 
Algemeenn bestond het verlangen78 het verbod te vervangen door een re-
gelingg die meer vrijheid zou geven om door wijziging van de eis en van 
dee feiten waarop deze rust, een op de werkelijk tussen partijen bestaande 
rechtsverhoudingg gebaseerde beslissing te kunnen geven. 
Artikell  134 bepaalde sedert de wijziging bij de Wet van 23 april 1952 S 
20479: : 
1.. De eiser is bevoegd tot de afloop van het geding zijn eis bij conclusie of 
aktee ter rolle te verminderen, te veranderen ofte vermeerderen. 
2.. De gedaagde is bevoegd zich bij akte ter rolle tegen een verandering 
off  vermeerdering te verzetten, indien hij daardoor in zijn verdediging 
onredelijkk wordt bemoeilijkt of het geding daardoor onredelijk wordt 
vertraagd. . 
3.. De rechter zal, partijen gehoord, onverwijld op het verzet beslissen. 
Tegenn de beslissing der rechters staat geen hogere voorziening open. 
Dee verandering van eis mocht geen frontverandering zijn: die zou de 
procesordee kunnen verstoren.80 

Dee binding met de dagvaarding moest blijven. Binnen de door de dag-
vaardingg getekende grenzen moest recht gedaan worden op de werke-
lij kk tussen partijen bestaande rechtsverhouding.81 De rechter mocht bij 
gebrekee van verzet het artikel niet ambtshalve toepassen omdat het niet 
vann openbare orde was.82 

48.48. Verandering of vermeerdering van eis naar huidig recht 

Dee verandering of vermeerdering van eis is sedert 1 januari 2002 ge-
regeldd in artikel 130 Rv. Volgens artikel 130 lid 1 Rv is de eiser, zolang 
dee rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen83, bevoegd zijn eis of de 
grondenn daarvan schriftelijk bij conclusie of akte ter rolle te veranderen 
off  te vermeerderen. De gedaagde is bevoegd hiertegen bezwaar te maken 
opp grond dat de verandering of vermeerdering in strijd is met de eisen 
vann een goede procesorde. De rechter beslist, partijen gehoord, zo spoedig 
mogelijk.. De rechter kan op dezelfde grond ook ambtshalve een verandering 
off  vermeerdering van eis buiten beschouwing laten. 
Geblevenn is dat de verandering of vermeerdering schriftelijk moet ge-
schieden,, maar voor het verzet door gedaagde is niet langer een akte ter 
rollee voorgeschreven. Hij kan het verzet doen bij akte ter rolle maar ook bij 

788 Bij de Algemene Vergadering der Nederlandse Advocatenvereniging 1949 Advocatenblad 
1949,, blz. 241. 
799 Over deze wet Jb Zeijlemaker Jzn, NJB 1954 blz. 715 en 732 e.v. 
800 Star Busmann-Ariëns-Rutten Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering nummer 
193. . 
811 Memorie van Toelichting op artikel 1 van de Wet van 23 april 1952. 
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conclusie.. Na verzet toetst de rechter de verandering of vermeerdering aan 
dee eisen van een goede procesorde; dat mag hij ook ambtshalve doen. 

49.49. Het doorvoeren van een verandering of vermeerdering van eis 

Dee verandering of vermeerdering van eis moet schriftelijk worden gedaan, 
niett dus bij pleidooi.84 Evenmin bij pleitnota want dat is geen conclusie ter 
rolle.. En ook niet bij akte ter gelegenheid van pleidooi, want dat is geen 
aktee ter rolle. Wel kan de eis worden veranderd of vermeerderd bij de 
inn de praktijk gebruikelijke conclusies na enquête. Het wetboek kent die 
conclusiess niet, maar partijen hebben daar recht op volgens de beslissing 
vann het Europees Hof voor de rechten van de mens van 18 maart 1997, NJ 
1998,, 278 (HJS). 
Hett veranderen of vermeerderen van de eis kan ook niet worden gedaan 
terr gelegenheid van een comparitie van partijen.85 Dat geldt ook als de 
wederpartijj  zich tegen de verandering of vermeerdering niet heeft verzet.86 

Maarr dat kan zo algemeen niet gelden wanneer de rechter sedert de Wet 
vann 6 december 2001 S 580 ingevolge artikel 131 Rv een comparitie van 
partijenn gelast; zie hierna nummer 51. Het voorschrift dat de verandering 
off  vermeerdering van eis schriftelijk moet worden gedaan, kan voor het 
gedingg voor de kantonrechter niet onvoorwaardelijk gelden. In het geding 
voorr de kantonrechter kunnen volgens artikel 79 lid 1 Rv partijen in 
persoonn procederen en kunnen volgens artikel 82 lid 2 Rv de conclusies en 
aktenn ook mondeling ter terechtzitting worden genomen. Dat impliceert 
datt ook een verandering of vermeerdering van eis mondeling moet kunnen 
wordenn gedaan. 

50.50. Nieuwe feiten bij pleidooi 

Hoee is het voorschrift dat de verandering of vermeerdering van eis 
schriftelijkk moet geschieden te rijmen met het arrest van 6 april 1979, NJ 
1980,, 34 (CJHB) waarbij de Hoge Raad heeft beslist dat de opvatting van 
hett Hof dat het pleidooi niet de plaats is om met nieuwe feiten te komen, 
inn haar algemeenheid niet juist is? 
Hett komen met nieuwe feiten is, tenzij het om feiten gaat die slechts een 
aanvullingg of verduidelijking zijn van reeds aangevoerde feiten, immers 
aann te merken als een verandering of vermeerdering van de grondslag van 
dee eis. 

822 Schoken zegt in zijn noot onder HR 15 juni 1934, NJ 1934, 1297: Waarom als gedaagde 
dee strijd op de gewijzigde grondslag wil aanvaarden, zou de rechter hem de weg daartoe 
afsnijden? ? 
833 De woorden "Zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen" zijn evenals de 
woordenn "Tot de afloop van het geding" in het oude artikel 192 naar mijn mening overbodig, 
omdatt voorgeschreven was en is dat de verandering of vermeerdering van eis moet geschieden 
bijj  conclusie of akte ter rolle. 
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Volgenss Brunner viel uit de arresten die hij in zijn noot vermeldt op te maken 
datt de rechter voor het eerst bij pleidooi gestelde feiten aan zijn beslissing 
tenn grondslag mocht leggen, indien zij erkend of niet betwist waren, maar 
datt betwiste feiten alleen deel uitmaakten van de feitelijke grondslag van het 
geding,, indien de wederpartij aanvaardde dat zij in de rechtsstrijd werden 
betrokken.. Ingeval van verzet moest de rechter beslissen of die feiten alsnog 
inn de rechtsstrijd konden worden betrokken. Het aan te leggen criterium 
wass - aldus nog Brunner - de goede procesorde, door P. Scholten in zijn 
noott onder HR 9 maart 1939, NJ 1939, 1012 genoemd "zowat de parallel 
vann de eis der goede trouw in het overeenkomstenrecht". In het arrest 
vann 6 april 1979, NJ 1980, 34 gaf de Hoge Raad volgens Brunner twee 
grondenn waarop de rechter de bij pleidooi gestelde nieuwe feiten buiten 
dee (goede proces)orde kon verklaren. De eerste was dat de wederpartij 
daaropp niet meer voldoende heeft kunnen reageren, de tweede dat die 
feitenn een nieuw onderzoek nodig maakten waarvoor het desbetreffende 
gedingg geen gelegenheid meer bood, anders gezegd: dat gedaagde in zijn 
verdedigingg onredelijk werd bemoeilijkt of het geding daardoor onredelijk 
werdd vertraagd. 
Wanneerr de wet een regeling geeft van de wijze waarop eiser de grondslag 
vann zijn eis kan veranderen of vermeerderen - te weten schriftelijk bij een 
proceshandelingg ter rolle (in niet kantonzaken) - dan is de rechter niet 
bevoegdd te beslissen dat het ook wel mondeling kan bij een proceshandeling 
niett ter rolle, bij pleidooi dus. De wet stelt - naar aan te nemen is - in 
hett belang van een goede procesorde een grens aan die verandering of 
vermeerderingg van eis die met de schriftelijke instructie van de zaak is be-
reikt. . 
Inn die zin besliste de Hoge Raad bij arrest van 16 december 1983, NJ 
1984,, 718 (WHH):Ter will e van een goede procesorde moet ook in ho-
gerr beroep van een kort geding worden vastgehouden aan de door artikel 
1344 Rv in verbinding met artikel 347 Rv gestelde eis dat de verandering of 
vermeerderingg van eis slechts kan geschieden bij conclusie of akte ter rolle. 
Voordienn bij arrest van 6 november 1981, NJ 1982, 228 had de Hoge Raad 
beslist:: Het Hof mocht een zo volledig nieuwe feitelijke grondslag van de 
vordering,, die eerst bij pleidooi in hoger beroep werd voorgesteld, terzijde 
latenn zonder daarvoor nadere argumenten aan te voeren. Eerder nog bij 
arrestt van 9 februari 1968, NJ 1968, 141 besliste de Hoge Raad: Voor een 
veranderingg van eis schrijft artikel 134 Rv de vorm van een conclusie of 
aktee ter rolle voor. 

844 Anders Ras-Hammerstein, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke 
zakenn blz. 43: ""tot de afloop van het geding". Dus ook nog bij pleidooi". 
855 HR 9 februari 1968, NJ 1968, 141. 
866 HR 4 februari 1963, NJ 1964, 202. 
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Ditt alles is bij het huidige artikel 130 Rv onveranderd gebleven. Hier past 
mijnss inziens geen deformalisering.87 

Hett is de rolrechter die omtrent de verandering of vermeerdering van 
eiss moet beslissen, niet de rechtbank. Een amendement ertoe strek-
kendee dat de rolrechter de zaak voor de beslissing omtrent de verande-
ringg of vermeerdering van eis zou mogen verwijzen naar de rechtbank is 
verworpen. . 
Dee pleitzitting is geen rolzitting en het rechtbankreglement kan naar mijn 
meningg de pleitzitting niet tot rolzitting en de pleitnota niet tot conclusie 
terr rolle noch ook een akte bij pleidooi tot een akte ter rolle bestempelen 
enn op die wijze de duidelijke wettelijke bepaling omzeilen. 

51.51. Verandering of vermeerdering van eis bij comparitie 

Sedertt de Wet van 6 december 2001 S 580 kan eiser zijn eis niet veranderen 
off  vermeerderen bij conclusie van eis omdat die conclusie bij deze wet is 
afgeschaft. . 
Hijj  kan de verandering of vermeerdering nog doen bij akte ter rolle, maar 
wanneerr de rechter nadat gedaagde heeft gediend van antwoord een 
comparitiee als bedoeld in artikel 131 Rv beveelt, volgt een mondelinge 
behandelingg (tenzij de rechter oordeelt dat de zaak daarvoor niet geschikt 
is).. Dan bestaat ingevolge artikel 132 lid 2 Rv niet de zekerheid dat partijen 
daarnaa nog aan het woord komen. Als nu eiser ter comparitie mededeelt 
datt hij (de grondslag van) zijn eis wil veranderen of vermeerderen, zou 
dann de rechter de zaak moeten verwijzen naar de rol en hem daarvoor de 
gelegenheidd te geven? Of zou in dat geval de verandering of vermeerdering 
bijj  akte ter comparitie mogen worden gedaan? Met andere woorden geldt 
dee eis van conclusie of akte ter rolle alleen als geen comparitie als bedoeld 
inn artikel 131 Rv is bevolen maar de zaak na de conclusie van antwoord 
schriftelijkk voortgezet wordt? Als de comparitie de gelegenheid moet bie-
denn alles aan te voeren wat voor de beslissing van de zaak van belang is88 

dann ligt hierin naar mijn mening voldoende reden toe te staan dat de ver-
anderingg of vermeerdering geschiedt bij akte ter comparitie. 

52.52. Verandering of vermeerdering van rekest 

Hett oude artikel 134 Rv was in de verzoekschriftprocedure niet van over-
eenkomstigee toepassing. In die procedure gold het oude artikel 429i Rv. 

877 W,L. Haardt Informeel privaatrecht Opstallbundel blz. 109; A.P. Funke Deformalise-
ringstendenzenn in het burgerlijk procesrecht in Een goede procesorde Haardtbundel blz. 59 
e.v.. enTh.B. ten Kate, blz. 71 e.v.: Procesrecht naar de kern genomen.. 
888 Aldus de Memorie van Toelichting Wet van 6 december 2001 S 580 blz. 7. 
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Nuu is volgens artikel 283 Rv artikel 130 Rv in de verzoekschriftprocedure 
well  van overeenkomstige toepassing. De verzoeker moet de verandering 
off  vermeerdering schriftelijk doen. Als nu de rechter de verzoeker en de 
belanghebbendee voor de behandeling van het verzoek heeft doen oproepen, 
dann moet als eiser dat in de dagvaardingsprocedure kan, ook de verzoeker 
(dee grondslag van) zijn verzoek kunnen veranderen of vermeerderen bij 
aktee ter gelegenheid van de mondelinge behandeling. 

53.53. Onderscheid van verweer 

Hett verweer van gedaagde is altijd onderscheiden geweest enerzijds in 
processueell  verweer en anderzijds in materieelrechtelijk verweer. Pro-
cessueell  verweer is ontleend aan voorschriften van rechtspleging, de 
exceptiess waarvan artikel 128 lid 3 Rv spreekt. Gedaagde moet die ex-
ceptiess op straffe van verval bij conclusie van antwoord naar voren brengen. 
Ditt processueel verweer laat de rechtsbetrekking tussen partijen buiten 
beschouwingg en beoogt een debat of beslissing daarover te voorkomen. 
Eenn dergelijk verweer is bijvoorbeeld het beroep op onbevoegdheid van de 
rechter,, nietigheid van de dagvaarding of de exceptie van beraad. 
Hett materieelrechtelijk verweer bestaat hierin 
a.. dat gedaagde de juistheid ontkent van de door eiser gestelde feiten of van 
dee gestelde rechtsgevolgen; met dit verweer tast hij de grondslag van eisers 
vorderingg aan, de vordering is niet ontstaan. Dit verweer werd principaal 
verweerr genoemd. 
b.. dat gedaagde, de grondslag van eisers vordering in zijn waarde latend, 
zichh beroept op een feit dat eisers vordering deed teniet gaan of zich beroept 
opp een eigen recht bijvoorbeeld zijn retentierecht. Zo ook het beroep op 
verjaring.. Dit verweer vormde de peremptoire excepties. 
c.. dat gedaagde zich erop beroept dat de vordering nog niet bestaat, in 
welkk geval men spreekt van een dilatoire exceptie. 
Volgenss HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374 (HER) moeten de excepties 
wordenn beperkt tot de verweermiddelen die ertoe strekken dat de rechter 
opp grond van regels van processuele aard niet tot de beoordeling van de 
rechtsbetrekkingg in geschil zelf kan komen. All e ander verweer moet in 
dezee opvatting volgens de Hoge Raad aangemerkt worden als principaal 
verweer.. Het woord exceptie is dus voorbehouden aan het processueel 
verweer:: de excepties waarvan artikel 128 lid 3 Rv spreekt en waarvan het 
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oudee artikel 141 lid 2 Rv sprak.Tot die excepties werden de peremptoire 
exceptiess niet gerekend. 
Sedertt het evenvermelde arrest moet niet meer van peremptoire en di-
latoiree excepties worden gesproken; dit materieelrechtelijk verweer is ook 
principaall  verweer te noemen. Maar gebleven is het onderscheid tussen 
principaall  verweer dat de grondslag van eisers vordering aantast en het 
principaall  verweer dat die grondslag in zijn waarde laat. Men zou dan 
kunnenn spreken van direct principaal verweer en indirect of middellijk 
principaall  verweer. 

54.54. Gedekt verweer 

Volgenss artikel 348 Rv kan gedaagde in hoger beroep nieuwe weren van 
rechten,, een verdediging ten principale opleverende, inbrengen tenzij deze 
inn het geding in eerste instantie zijn gedekt. Een verweer is gedekt als de 
verweerderr blijkens de door hem in eerste aanleg aangenomen houding 
vann dat verweer heeft afgezien,89 dat verweer heeft prijsgegeven,90 door zijn 
houdingg in eerste aanleg of in een daaraan voorafgaand stadium91 zijn recht 
omm zich op dat verweer te beroepen heeft verwerkt,92 of ook indien hij 
zich,, gelet op het in eerste aanleg gevoerde verweer naar redelijkheid en 
billijkheidd niet op dat nieuwe verweer kan beroepen.93 Wanneer het verweer 
gedektt is, komen de feiten die in het kader van dat verweer zijn aangevoerd, 
niett voor bewijs door getuigen in aanmerking.94 

Hett gedekt zijn van verweer houdt verband met het onderscheid tussen het 
inn het vorige nummer ter sprake gebrachte direct en middellijk principaal 
verweerr (het vroeger onderscheid tussen principaal verweer en peremptoire 
excepties). . 
Ookk in eerste aanleg kan het verweer gedekt zijn. Bijvoorbeeld: als ei-
serr betaling vordert van aan gedaagde geleverde goederen en gedaagde 
aanvoertt dat hij de goederen al heeft betaald dan is zijn beroep op betaling 
eenn middellijk principaal verweer, een verweer dat de grondslag van 
eiserss vordering in zijn waarde laat. Wanneer hij daarna, de betaling niet 
bewezenn hebbende, aanvoert dat eiser hem geen goederen heeft geleverd, 
dann is zijn latere verweer dat de grondslag van eisers vordering aantast 
doorr zijn eerdere verweer gedekt. Na zijn beroep op betaling kan hij niet 
tee goeder trouw aanvoeren dat eiser hem geen goederen heeft geleverd 
tenzijj  hij aannemelijk maakt het beroep op betaling bij vergissing te hebben 
gedaan. . 

899 HR 18 januari 1957, NJ 1957, 108; Haardt in zijn noot onder HR 26 november 1976, NJ 
1977,, 183. 
900 Heemskerk in zijn noot onder HR 14 mei 1976, NJ 1977, 375; Snijders-Wendels, Civiel 
appèl,, nummers 198-201. 

56 6 



Alss gedaagde aanvoert dat eiser hem geen goederen heeft geleverd, dan 
tastt dit verweer de grondslag van eisers vordering aan. Als dan eiser de 
leveringg heeft bewezen, is gedaagdes verweer dat hij de goederen heeft 
betaald,, gedekt, tenzij hij aannemelijk maakt dat zijn ontkenning van de 
leveringg op een vergissing berustte. 

911 E. Gras in zijn artikel De grondslag van de medewerkingsplicht - en in het bijzonder 
dee mededelingsplicht - van partijen in het burgerlijk proces, de Toekomstbundel blz. 183: 
"Bi jj  rechtsverwerking gaat het erom, niet of het gedrag in overeenstemming is met wat ten 
behoevee van effectief procederen van partijen gevergd kan worden, maar of de ene partij dat 
gedrag,, gelet op hun relatie, van de ander moet dulden.". 
922 Burgerlijke rechtsvordering (Wedeven) aantekening 1 op artikel 348. 
933 Snijders in zijn noot onder HR 22 januari 1999, NJ 1999, 715 noemt in dit verband ook 
dee eisen van een goede procesorde en spreekt van elkaar overlappende wijzen waarop de 
bevoegdheidd om met nieuw principaal verweer te komen, is ingeperkt. 
944 Gedekt verweer is niet hetzelfde als tegenstrijdig verweer. Een verweer wordt tegenstrijdig 
geachtt indien öf het verweer geheel of gedeeltelijk door de tegenstrijdigheid onverstaanbaar 
wordtt öf uit een deel van het verweer volgt dat een ander deel daarvan onjuist moet zijn of 
niett ernstig gemeend. HR 3 april 1938, NJ 1938, 1082 (PS). Als het verweer tegelijk in een 
zelfdee redenering verschillende elementen noemt die zich niet met elkaar laten rijmen, dan is 
dee innerlijke tegenstrijdigheid een bron van verwarring en onbegrijpelijkheid en een zodanig 
verweerr of aan het aanbod dat verweer te bewijzen zal de rechter voorbijgaan. Burgerlijke 
Rechtsvorderingg (Gerretsen) aantekening 4 op het oude artikel 141 Rv en de daar vermelde 
jurisprudentie. . 

Overr gedekt verweer Snijders-Wendels, Civiel appèl, nummers 198-201. 
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