
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1988-1989 

19 976 Wijziging van de civiele kantongerechts 
procedure 

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING 
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A. Artikel I, onderdeel A 

1. In de aanhef wordt na «Eerste Boek» ingevoegd de zinsnede: , met 
uitzondering van de artikelen 123 en 124, 

2. In artikel 97 wordt het eerste lid vernummerd tot tweede lid en 
wordt voor «150» ingevoegd: 135, 136, 139, eerste lid, 141a, 145, 

Het tweede lid wordt vernummerd tot eerste lid en komt te luiden: 
1. Op het rechtsgeding bij de kantonrechter zijn de artikelen 68, 75, 

76, eerste lid, 77, 78, 79, 84 en 89a niet van toepassing. 

3. Het derde lid van artikel 98 komt te luiden: 
3. In zaken betreffende een andere overeenkomst dan de in het eerste 

en het tweede lid genoemde, die wordt gesloten door een partij die 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, 
natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, is mede bevoegd de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied 
deze natuurlijke persoon woonplaats heeft. 

4. De artikelen 103 tot en met 105 komen te luiden: 

Artikel 103 

Naast en, voor wat onderdeel b betreft, in afwijking van hetgeen in 
artikel 5 is voorgeschreven, worden in het exploit van dagvaarding 
vermeld: 

a. indien de eiser bij gemachtigde procedeert, de naam en de 
woonplaats van de gemachtigde; 

b. de wijze waarop de gedaagde kan antwoorden, zoals bepaald in 
artikel 105, eerste lid; 

c. de rechtsgevolgen, door artikel 106, eerste lid, aan het achterwege 
blijven van een antwoord verbonden 
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Artikel 104 

1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 5 kan 
dagvaarding plaatsvinden door middel van een formulier waarvan het 
model wordt vastgesteld door Onze Minister van Justitie en bekend 
gemaakt in de Staatscourant en dat door de eiser ter griffie wordt 
ingediend, indien 

a. de gedaagde een bekende woonplaats in Nederland heeft, 
b. de zaak een arbeidsovereenkomst of een agentuurovereenkomst 

betreft dan wel niet strekt tot betaling van een geldsom van meer dan 
f 2500 in hoofdsom, en 

c. geen verzoek wordt gedaan de termijn van dagvaarding te 
verkorten. 

2. De griffier zendt het formulier onverwijld bij aangetekende brief aan 
de gedaagde, na op het formulier te hebben vermeld het tijdstip van de 
terechtzitting, bedoeld in artikel 105, eerste lid. De griffier stelt de eiser 
op de hoogte van de dag van verzending aan de gedaagde en van het 
tijdstip van de door hem op het formulier vermelde terechtzitting. 

3. De dag van verzending aan de gedaagde geldt als dag van 
dagvaarding, tenzij de griffier het stuk terugontvangt. In dat geval vindt 
geen hernieuwde zending plaats en kan de eiser de wederpartij slechts 
doen dagvaarden op de wijze als aangegeven in de artikelen 1 tot en met 
5. De griffier deelt dit, met terugzending van het formulier, schriftelijk 
aan de eiser mede. 

Artikel 105 

1. De gedaagde kan te zijner keuze hetzij op de in de dagvaarding 
aangeduide terechtzitting mondeling antwoorden, hetzij uiterlijk op die 
terechtzitting een met redenen omkleed schriftelijk antwoord indienen. 

2. De kantonrechter kan aan de gedaagde op diens verzoek terzake 
van zijn antwoord uitstel verlenen. 

3. Een schriftelijk antwoord moet met redenen zijn omkleed. 

5. Artikel 106 vervalt. Artikel 107 wordt vernummerd tot artikel 106 
en komt te luiden: 

Artikel 106 

1. Indien de gedaagde niet uiterlijk op de in de dagvaarding aange-
duide terechtzitting antwoordt of om uitstel verzoekt, en de voorge-
schreven formaliteiten in acht zijn genomen, wijst de kantonrechter de 
eis bij verstek toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. 

2. Verzet kan geschieden binnen de termijn en op de wijze als vermeld 
in de artikelen 81 tot en met 83. De procedure verloopt als in deze titel 
bepaald, met dien verstande dat het exploit van verzet als schriftelijk 
antwoord geldt. 

6. Artikel 108 vervalt. De artikelen 109 tot en met 120 worden 
vernummerd tot artikelen 107 tot en met 118. 

7. De artikelen 107 tot en met 109 (was 109 tot en met 111) komen 
te luiden: 

Artikel 107 

Zijn er meer gedaagden en heeft ten minste een van hen tijdig geant-
woord, dan wordt de zaak ten aanzien van de gedaagden die niet binnen 
de wettelijke termijn hebben geantwoord, aangehouden. Tussen al de 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 976, nr. 6 2 



partijen wordt uitspraak gedaan bij hetzelfde vonnis, dat als een vonnis 
op tegenspraak wordt beschouwd. 

Artikel 108 

Indien het antwoord een tegeneis bevat, wordt aan de eiser 
gelegenheid gegeven binnen een door de kantonrechter te bepalen 
termijn op de tegeneis te antwoorden. Artikel 105 is van overeenkom-
stige toepassing. 

Artikel 109 

Nadat is geantwoord, geeft de kantonrechter partijen gelegenheid om 
binnen een door hem te bepalen termijn een schriftelijke toelichting in te 
dienen. Indien echter op de voet van het bepaalde in artikel 141a een 
verschijning van partijen heeft plaatsgevonden, kan de kantonrechter 
vonnis wijzen zonder schriftelijke toelichting toe te staan. 

8. In artikel 1 10 (was 112) wordt de laatste zin vervangen door: Wordt 
aan dit bevel niet voldaan, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking 
maken, die hij geraden zal achten. 

9. In de artikelen 111 tot en met 113 en 118 (was 113 tot en met 115 
en 120) wordt «verweerder» telkens vervangen door: gedaagde. 

10. In artikel 112 (was 114), eerste lid, wordt na «schriftelijke» 
ingevoegd: of mondelinge. 

11. Artikel 113 (was 11 5) wordt als volgt gewijzigd: 
In het eerste lid wordt «tot en met de laatste dag waarop hij een 

schriftelijk antwoord kan indienen» vervangen door: uiterlijk op de in de 
dagvaarding aangeduide terechtzitting. 

In het derde lid wordt «dat deze is opgeroepen» vervangen door: 
waarbij deze is gedagvaard. Voorts wordt «103, tweede lid, 105 en 106» 
vervangen door: 103 en 105. 

12. In het eerste lid van artikel 114 (was 116) wordt «tot en met de 
laatste dag waarop de verweerder een schriftelijk antwoord kan 
indienen» vervangen door: uiterlijk op de in de dagvaarding aangeduide 
terechtzitting. 

13. Artikel 115 (was 1 17) komt te luiden: 

Artikel 115 

De verzoeken bedoeld in de artikelen 112, 113 en 114, eerste lid, 
geschieden schriftelijk. Na de wederpartij in de gelegenheid te hebben 
gesteld, zich over het verzoek uit te laten, beslist de kantonrechter zo 
spoedig mogelijk. Tegen de beslissing staan geen rechtsmiddelen open. 

14. Artikel 1 16 (was 1 18) komt te luiden: 

Artikel 116 

1. In spoedeisende zaken kan ieder der partijen, tenzij terzake reeds 
een vordering in kort geding als bedoeld in artikel 289 is ingesteld, totdat 
de kantonrechter bij eindvonnis op de eis heeft beslist, aan de kanton-
rechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

2. Indien nog geen dagvaarding in de hoofdzaak heeft plaatsge-
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vonden, is de in deze titel aangewezen kantonrechter bevoegd. Nadien is 
bevoegd de kantonrechter voor wie is gedagvaard. 

3. Behoudens gevallen van onverwijlde spoed, wordt de wederpartij 
opgeroepen teneinde op het verzoek te worden gehoord. De oproeping 
geschiedt op een door de kantonrechter te bepalen wijze. 

4. Indien een wederpartij ingeval van onverwijlde spoed niet is 
opgeroepen teneinde te worden gehoord, kan deze zich binnen de 
termijn en op de wijze als vermeld in de artikelen 81 tot en met 83 
verzetten tegen een vonnis houdende een voorlopige voorziening. Het 
bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 

5. Tegen een vonnis gewezen naar aanleiding van een verzoek om een 
voorlopige voorziening kunnen partijen geen hoger beroep of beroep in 
cassatie instellen. 

6. De partij die zich niet met een vonnis houdende een voorlopige 
voorziening kan verenigen, kan binnen veertien dagen na zijn dagte-
kening een daartoe strekkende schriftelijke verklaring indienen. Wordt 
een zodanige verklaring ingediend, dan verliest het vonnis zijn kracht: 

a. ingeval het is gewezen voordat in de hoofdzaak dagvaarding heeft 
plaatsgevonden, indien niet binnen vier weken na zijn dagtekening is 
gedagvaard; 

b. indien de hoofdzaak ophoudt aanhangig te zijn voordat de kanton-
rechter daarin bij eindvonnis heeft beslist. 

7. Een vonnis houdende een voorlopige voorziening verliest in ieder 
geval zijn kracht zodra het eindvonnis in de hoofdzaak in kracht van 
gewijsde gaat. 

1 5. In artikel 11 7 (was 119) worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

In het eerste lid wordt «De schriftelijke eis» vervangen door: Het 
formulier bedoeld in artikel 104, tweede lid. 

In het tweede lid vervalt de zinsnede «, tenzij het een schriftelijke eis 
betreft waarbij een exploit wordt overgelegd als bedoeld in artikel 103, 
tweede lid» 

In het derde lid wordt «Schriftelijke» vervangen door: Een schriftelijk 
antwoord, schriftelijke 

1 6. In het vierde lid van artikel 1 1 8 (was 1 20) wordt «tweede lid» 
vervangen door: derde lid 

B. Artikel I, onderdeel B 

1. Onderdeel a. komt te luiden 
a. Artikel 7 komt te luiden: 
In zaken die voor een kantonrechter dienen is de gewone termijn van 

dagvaarding ten minste vier weken; in zaken die voor een rechterlijk 
college dienen is deze termijn ten minste acht dagen. 

In spoedeisende zaken kan de kantonrechter of de president van het 
rechterlijk college op mondeling of schriftelijk verzoek van de eiser de 
termijn van dagvaarding verkorten. De beschikking wordt vermeld aan 
het hoofd van het exploit van dagvaarding. 

2. Na onderdeel b. wordt, met wijziging van de letters van de onder-
delen c. tot en met f. in d. tot en met g., een nieuw onderdeel ingevoegd 
luidende: 

c. In artikel 21 wordt «99» vervangen door: 101 

3. Onderdeel f. (was e.) komt te luiden: 
f. In het tweede lid van artikel 76 wordt na «in het vorige lid» 

ingevoegd: of in artikel 106. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 976, nr. 6 4 



4. In onderdeel g. (was f.) vervalt «, tweede lid». Tevens wordt aan 
artikel 91 een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

Bij het model van het formulier, bedoeld in artikel 104, tweede lid, 
voegt Onze Minister van Justitie aanwijzingen die op straffe van 
nietigheid moeten worden in acht genomen. 

5. Onderdeel g. vervalt. 

6. Onderdeel h. komt te luiden: 
h. In artikel 94 wordt «het exploit» gewijzigd in: de dagvaarding. 

7. De onderdelen k. en I. vervallen. De letters voor de onderdelen m. 
en n. worden gewijzigd in k. en I. 

8. Aan het slot van artikel I, onderdeel B, worden twee onderdelen 
toegevoegd, luidende: 

m. In artikel 1041 wordt de zinsnede «nadat deze de eed of de belofte 
als bedoeld in artikel 107, eerste lid, hebben afgelegd, onderscheidenlijk 
gedaan» vervangen door: nadat dezen op de bij de wet bepaalde wijze 
de eed hebben gezworen de gehele waarheid en niets dan de waarheid 
te zullen zeggen. 

n. In het tweede lid van de Algemene slotbepaling vervalt «125c, 
derde lid». 

C. Artikel II 

In artikel II worden, met wijziging van de voor onderdeel D geplaatste 
letter D in Z, na onderdeel C tweeëntwintig nieuwe onderdelen 
ingevoegd, luidende: 

D. Artikel 1623a wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt «1623m,». 
2. Het vijfde lid vervalt. 
3. Het zesde lid wordt vernummerd tot vijfde lid. 

E. Artikel 1623c wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt «verzoek» vervangen door: vordering. 
2. In het tweede lid wordt de zinsnede volgende op «ontvangen,» 

vervangen door: op de gronden vermeld in de opzegging vorderen dat de 
kantonrechter het tijdstip zal vaststellen waarop de huurovereenkomst 
zal eindigen. 

3. Het derde lid vervalt. Het vierde, vijfde en zesde lid worden 
vernummerd tot derde, vierde en vijfde lid. 

4. In het derde lid (was vierde lid) wordt «bij zijn verzoekschrift» 
vervangen door: aan de kantonrechter. 

5. In het vierde lid (was vijfde lid) wordt «verzoek» vervangen door: 
vordering. 

F. In artikel 1623d wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de 
vordering. In het vierde lid wordt «De beschikking» vervangen door: Het 
vonnis. 

G. In artikel 1 623e wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de 
vordering. 

H. In de eerste volzin van artikel 1 623f, eerste lid, wordt de zinsnede 
volgende op «artikel 1623b,» vervangen door: wederom vorderen dat de 
rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de overeenkomst zal eindigen. 
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Voorts wordt in dit lid «dit verzoek» vervangen door: deze vordering. 
Tevens wordt in dit lid «ingediend» vervangen door: ingesteld. 

I. Artikel 1623h wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt «zich tot de kantonrechter wenden met het 

gezamenlijke verzoek te» vervangen door: gezamenlijk vorderen dat de 
kantonrechter zal. «de beschikking» wordt vervangen door: het vonnis. 

2. In het derde lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de 
vordering. 

3. In het zesde lid wordt «gedaan verzoek» vervangen door: ingestelde 
vordering. Voorts wordt «dit verzoek» vervangen door: deze vordering. 
Tevens wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering, «verzoeker» 
wordt vervangen door: eiser. 

4. In het zevende lid wordt de zinsnede «zich tot de kantonrechter 
wenden met het verzoek te» vervangen door: vorderen dat de kanton-
rechter zal. «de beschikking» wordt vervangen door: het vonnis. Voorts 
wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de vordering, «de 
verzoeker» wordt telkens vervangen door: de eiser. Tevens wordt de 
zinsnede «of aan de kantonrechter gedaan verzoek» vervangen door: 
gedaan verzoek of van een door hem ingestelde vordering. 

J. Artikel 1623i wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid wordt «strekkend» vervangen door: strekkende, 

«gedaan verzoek» wordt vervangen door: ingestelde vordering. Voorts 
wordt «dit verzoek» vervangen door: deze vordering. 

2. In het derde lid wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering. 
Tevens wordt «de verzoeker» telkens vervangen door: de eiser. 

K. In artikel 1623k, tweede lid, vervalt in de eerste volzin het woord 
«zich» en wordt de zinsnede «tot de kantonrechter wenden met het 
verzoek te» vervangen door: vorderen dat de kantonrechter zal. Voorts 
wordt in dit lid «de beschikking» vervangen door: het vonnis. 

L. Artikel 16231 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt na «kan» ingevoegd: vorderen dat. Tevens 

wordt «verzoeken, dat hij gemachtigd wordt» vervangen door: hem zal 
machtigen. Voorts wordt «de verzoeker» vervangen door: de eiser; «het 
verzoek» wordt vervangen door: de vordering. 

2. In het tweede lid wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering. 
Voorts wordt in dit lid «dit» vervangen door: deze. 

M. Artikel 1623m vervalt. 

N. Artikel 1626 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering. 
2. In het derde lid wordt in de eerste zin «op verzoek» vervangen door: 

op vordering. 
In de tweede en de derde zin wordt «de indiening van het inleidende 

verzoekschrift» telkens vervangen door: het instellen van de vordering. 
In de vierde zin wordt «een verzoek om» vervangen door: een 

vordering tot. In de vierde zin wordt voorts «voor zover het» vervangen 
door: voor zover deze. 

In de vijfde zin wordt «Het verzoek» vervangen door: De vordering, en 
«het verzoek» door: de vordering; «ingediend» wordt vervangen door: 
ingesteld. 

0. Artikel 1 627 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het derde lid wordt «verzoeken» vervangen door: vorderen, en 

wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering. 
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2. In het vierde lid wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de 
vordering, en wordt «De beschikking» vervangen door: Het vonnis. 

P. Artikel 1627a wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering. 
2. In het tweede lid vervalt «zich» en wordt de zinsnede «tot de 

kantonrechter wenden met het verzoek het tijdstip vast te stellen» 
vervangen door: vorderen dat de kantonrechter het tijdstip zal 
vaststellen. 

Het derde lid vervalt. 

Q. In artikel 1628 wordt «het verzoek» telkens vervangen door: de 
vordering. 

R. Artikel 1628a wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering. 
2. In het derde lid wordt «op verzoek» vervangen door: op vordering. 

S. Artikel 1629 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, 

luidende: Het verzoekschrift bevat de tekst van de goed te keuren 
bedingen alsmede een beknopte vermelding van de bijzondere omstan-
digheden die de goedkeuring wenselijk maken. 

2. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Een verzoek als bedoeld in het tweede lid moet worden ingediend 

ter griffie van het kanton waarin de bedrijfsruimte is gelegen. 

T. In het vierde lid van artikel 1630 wordt «op verzoek» vervangen 
door: op vordering. Tevens wordt «een verzoek om» vervangen door: een 
vordering tot, en wordt «Het verzoek» vervangen door: De vordering. 
Tenslotte wordt «ingediend» vervangen door: ingesteld. 

U. Artikel 1631 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het derde lid wordt «toewijzende beschikking» vervangen door: 

toewijzend vonnis. 
2. Het vierde lid vervalt. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid. 

V. Artikel 1631a wordt als volgt gewijzigd: 
1. «het verzoek» en «op verzoek» worden telkens vervangen door 

onderscheidenlijk: de vordering en op vordering. 
2. In het zevende lid wordt «De beschikking» vervangen door: Het 

vonnis. 
3. In het achtste lid wordt «de indiening van het inleidende verzoek-

schrift» telkens vervangen door: het instellen van de vordering. Tevens 
wordt in het achtste lid «een verzoek om» vervangen door: een vordering 
tot. 

W. In het eerste lid van artikel 1631b vervalt «zich» en wordt de 
zinsnede «tot de rechter wenden met het verzoek het tijdstip vast te 
stellen» vervangen door: vorderen dat de rechter het tijdstip zal 
vaststellen. Voorts wordt «Dit verzoek» vervangen door: Deze vordering. 
Tevens wordt «ingediend» vervangen door: ingesteld. 

X. Artikel 1632a wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt de zinsnede «aan de kantonrechter 

verzoeken» vervangen door: vorderen dat de kantonrechter. Tevens 
wordt «vast te stellen» vervangen door: vast zal stellen. 

2. In het tweede lid wordt «de indiening van het inleidende verzoek-
schrift» telkens vervangen door: het instellen van de vordering, en wordt 
«een verzoek om» vervangen door: een vordering tot. 
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Y. Artikel 1 633 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid wordt de zinsnede «aan de kantonrechter 

machtiging verzoeken» vervangen door: vorderen dat de kantonrechter 
hem zal machtigen. 

2. In het derde lid wordt «het verzoek» vervangen door: de vordering. 
3. In het vierde lid wordt «op verzoek» vervangen door: op vordering. 

D. A r t i ke l IV 

Onderdeel D van artikel IV vervalt. 

E. A r t i ke l V 

Artikel V komt te luiden: 
Artikel 1 1 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt als volgt 

gewijzigd: 
Het eerste lid komt te luiden: 
1. Voor een geding voldoet de eisende partij, voor of bij de 

inschrijving van de zaak op de rol, een vast recht. Bij de indiening van 
een verzoekschrift voldoet de verzoeker eveneens een vast recht. 

In het vierde lid worden «vijfde en zesde lid» vervangen door: zesde en 
zevende lid. 

Aan het slot wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. Indien de griffier een stuk als bedoeld in artikel 104, derde lid, van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na verzending aan de 
gedaagde terugontvangt, alsmede indien de zaak uiterlijk onmiddellijk na 
de eerste uitroeping ter terechtzitting wordt ingetrokken, wordt het vast 
recht teruggegeven. 

F. A r t i ke len VI I t o t en met X 

Artikel VII vervalt. Na artikel VI worden, met vernummering van de 
artikelen VIII en IX tot XI en XII, vier nieuwe artikelen ingevoegd, 
luidende: 

A r t i ke l VI I 

In artikel 12 van de wet van 24 december 1958, Stb.677, houdende 
uitvoering van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende 
verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering wordt «116 t/m 118» 
vervangen door: 197 tot en met 199. 

A r t i ke l VI I I 

Artikel 27, tweede lid, van de Huurwet vervalt. 

A r t i ke l IX 

De Jachtwet wordt als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 51 vervalt de zinsnede «, voorzover daarvan bij de 

volgende artikelen niet is afgeweken». 
B. Artikel 52 vervalt. 

A r t i ke l X 

In artikel 1 5, eerste lid, van de Leegstandwet vervalt «1623m,». 
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