Opstellen procesinleiding
en beschrijving van de daarmee
verbandhoudende regelgeving
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Een procedure bij de kantonrechter begint
met:
• Een oproepingsbericht (art. 111 RV) en
procesinleiding (art. 30a lid 1 RV)
• Uitgangspunt: vorderingen en verzoeken
kunnen in 1 document worden gezet
• Aanwijzing in wettekst: ‘vordering’ (art. 30b
lid 1 RV / tegenverzoek/tegenvordering
(art.30i lid 8 RV ipv het huidige art. 136 RV)
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Het oproepingsbericht

• Een oproepingsbericht in kantonzaken (art. 111 RV). Daarin
staat onder meer:

• Wijze waarop verweerder in procedure moet verschijnen
• De dag waarop verweerder het verweerschrift moet indienen
• De gevolgen als verweerder (of verschillende verweerders) niet
op kom(t)en dagen
• Mededeling over griffierecht en binnen welke termijn betaald
dient te worden (4 weken vanaf indiening procesinleiding (LR
1.14)
• Mededeling griffierecht en mededeling mbt onvermogenden
• Mededeling van effect meerdere verweerders
• Zie verder artikel 111 RV
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Het Griffierecht
Het griffierecht moet worden betaald binnen 4 weken vanaf indiening
procesinleiding (LR artikel 1.14)
De zaak wordt aangehouden zolang het griffierecht niet wordt betaald
(LR artikel 1.14 )-> uitz kort geding + andere situaties (art. 1.15 LR)
• Let op ! De termijn voor indiening van het verweerschrift loopt
gewoon door (LR artikel 1.14)
Bij niet tijdig voldoen wordt de verweerder ontslagen van instantie
• Voordat de rechter hiertoe overgaat wordt eiser gelegenheid
gegeven zich uit laten over het niet tijdig voldoen. (art 127a lid 2
RV)
• Uitzondering als dit leidt tot onbillijkheid . (art 127a lid 2 RV)
Als verweerder griffierecht verschuldigd is dan is artikel 128 lid 3 en 4
RV van toepassing. Verstek kan dus worden gezuiverd door betaling
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Bezorging van het oproepingsbericht door
eiser zal ex artikel 112 RV
• De griffie stuurt eiser een
oproepingsbericht na ontvangst van de
procesinleiding (art. 111 lid 1 RV)
• Bezorging door eiser aan verweerder (ex
artikel 112 RV)
• Dit kan per brief, per mail, per fax, etc.
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Termijnen na bezorging oproepingsbericht
ex 112 RV
• Minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden na
dag indiening procesinleiding
• Verschijnt wederpartij niet, dan moet eiser binnen
2 weken na het tijdstip waarop verweerder had
moeten verschijnen de oproeping naar een
deurwaarder sturen.
• Laat eiser dit achterwege, dan volgt nietontvankelijk verklaring
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Gevolgen aan het niet verschijnen bij
oproeping ex 112 RV

• Eiser moet oproepingsbericht binnen 2 weken
betekenen als wederpartij niet is verschenen (art. 112
lid 2 RV).
• Verschijnen is het vroegere stellen
• Eiser wordt niet-ontvankelijk verklaard als het bericht
niet tijd wordt betekend bij niet verschijning van
verweerder
• De termijn van 4 weken wordt verlengd met 4 weken
na betekening vanaf het moment dat verweerder in
procedure had moeten verschijnen
• Na bet. uiterlijk tegen het einde van de 2 weken termijn
moet de verweerder in het geding verschijnen (art. 112
lid 2 RV)
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Bezorging van het oproepingsbericht door de
deurwaarder ex artikel 113 RV
Eiser kan een oproepingsbericht door de
deurwaarder op laten stellen ex art. 113 RV
De deurwaarder stelt het oproepingsbericht op
conform art. 113 lid 2 RV en neemt de
procesinleiding op in het oproepingsbericht
Na betekening dient de deurwaarder het exploot,
het oproepingsbericht en de procesinleiding.
Procedures met buitenlandse verweerders moeten
via 113 RV lopen
Het betekeningsexploot moet uiterlijk 1 dag voor de
zittingsdag worden ingediend, tenzij de verweerder
eerder is verschenen
Betekening exploot moet volgens regels art. 45 RV
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