
 

Hieronder zetten wij uiteen hoe de dagvaardingsprocedure in zijn werk gaat en wat de 
achtereenvolgende stappen zijn.  
 
 
Dagvaardingsprocedure 
 
In het burgerlijk recht bestaan er twee soorten procedures: de dagvaardingsprocedure en de 
verzoekschriftprocedure. In de dagvaardingsprocedure staan twee partijen tegenover elkaar:  de 
eisende partij en de gedaagde partij. De gedaagde partij wordt in de dagvaardingsprocedure door de 
eisende partij gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen.  
 
Schriftelijke ronde: dagvaarding en conclusie van antwoord 
 
Een civiele dagvaardingsprocedure wordt ingeleid door middel van een schriftelijk stuk, namelijk de 
dagvaarding. De eisende partij stuurt via een deurwaarder de dagvaarding aan de gedaagde partij. 
De deurwaarder dient de dagvaarding aan de gedaagde partij te betekenen. In de dagvaarding dient 
vermeld te staan wie de eiser is, wat hij vordert, van wie en waarom hij dit vordert, en welke 
bewijzen hij heeft om zijn stellingen te onderbouwen.  

Tevens staat in de dagvaarding vermeld tot op welke datum de gedaagde partij zich uiterlijk bij de 
rechtbank kan melden. Dit wordt ook wel de rolzitting genoemd. De rolzitting is een wekelijkse zitting 
in civiele dagvaardingszaken, waarbij procedurele beslissingen worden genomen. Op deze rolzitting 
vindt er geen uitgebreide behandeling van uw zaak plaats, u hoeft dan ook niet persoonlijk bij de 
rechtbank te verschijnen. De rechter controleert of de dagvaarding correct is uitgebracht, hij bekijkt 
of de gedaagde partij schriftelijk heeft gereageerd op de dagvaarding en hij beslist hoe de procedure 
verder gaat.  

In de dagvaarding staat behalve de roldatum ook vermeld bij welke rechtbank de gedaagde partij 
zich dient te melden. Veelal zal de woonplaats van gedaagde bepalend zijn voor de vraag welke 
rechtbank de zaak in behandeling zal nemen. Het kan ook zo zijn dat partijen in een overeenkomst, 
waaronder ook de algemene voorwaarden worden verstaan, voor de bevoegdheid van een bepaalde 
rechter hebben gekozen.  

De eisende partij stuurt de dagvaarding vervolgens uiterlijk op bovengenoemde roldatum naar de 
rechtbank. Dit wordt ook wel het ‘aanbrengen van de dagvaarding’ genoemd. Nadat de dagvaarding 
is aangebracht door de eisende partij, zal de rechtbank een roldatum bepalen waarop de gedaagde 
partij uiterlijk zijn of haar schriftelijke verweer kenbaar dient te maken bij de rechtbank. Doorgaans 
betreft dit een termijn van zes weken. Voornoemd schriftelijk stuk wordt ook wel de ‘conclusie’ van 
antwoord genoemd.  In  de conclusie van antwoord legt de gedaagde partij uit op welke punten hij 
het niet eens is met hetgeen eiser heeft gesteld in de dagvaarding en waarom hij het hier niet mee 
eens is. De gedaagde partij kan eventueel ook een tegenvordering instellen tegen de eisende partij, 
dit wordt een eis in ‘reconventie’ genoemd.  

Indien de gedaagde partij geen verweer indient tegen de dagvaarding, verleent de rechter verstek 
aan deze niet-verschenen gedaagde. Het gevolg hiervan is dat de rechter een verstekvonnis zal 
wijzen. Normaal gesproken zal dit betekenen dat de rechter de eis van de eisende partij overneemt 
in zijn vonnis. De gedaagde partij is dan gehouden de kosten van de procedure te betalen. Tegen een 
verstekvonnis bestaat voor de gedaagde partij de mogelijkheid om in verzet te gaan bij de rechtbank. 
Om een verzet procedure te starten dient de gedaagde partij de eisende partij te dagvaarden. De 
procedure wordt dan alsnog geacht te zijn aangevangen op de oorspronkelijke datum van de 
dagvaarding van de eisende partij. 



 

Procesvertegenwoordiging 
 
Meestal dient u bij het verrichten van bovengenoemde handelingen te worden bijgestaan door een 
advocaat. Dit stelt de rechtbank namelijk verplicht. Bovengenoemde processtukken worden op basis 
van de informatie en stukken die u aan uw advocaat geeft door uw advocaat opgesteld en vervolgens 
door uw advocaat bij de rechtbank ingediend. 
 
U heeft geen advocaat nodig om te procederen bij de sector kanton van de rechtbank. De 
kantonrechter behandelt onder andere huurrechtzaken, arbeidsrechtzaken en civiele geschillen met 
een geldelijk belang van minder dan € 25.000,-. Het is echter wel toegestaan om u te laten bijstaan 
door een advocaat in een procedure bij de kantonrechter.  
 
Mondelinge behandeling: comparitie van partijen 
 
Na de hiervoor beschreven eerste schriftelijke ronde worden partijen meestal opgeroepen om in 
persoon te verschijnen bij de rechtbank. Deze mondelinge behandeling van de zaak wordt ook wel de 
‘comparitie’ van partijen genoemd. Beide partijen mogen dan mondeling aan de rechter uitleggen 
hoe volgens hen de zaak in elkaar zit. In de uitnodiging staat of u verplicht bent om aanwezig te zijn. 
Indien dit niet verplicht is, raden wij u toch aan om aanwezig te zijn bij de comparitie van partijen. U 
kunt dan eventuele vragen van de rechter beantwoorden. 
 
Een andere belangrijke functie van de comparitie van partijen is dat de rechter doorgaans zal 
aftasten of er wellicht ruimte is voor een minnelijke regeling. De rechter kan een voorlopig oordeel 
over de zaak geven. Hij geeft inzicht in hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij vervolgens 
partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Partijen worden in dat 
geval vaak letterlijk “de gang op gestuurd” zodat partijen daar met elkaar en met hun advocaten 
overleg kunnen plegen over een mogelijke regeling. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de 
rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een 
proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u 
thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen dienen die afspraak na te 
komen. Op deze manier komt de procedure ten einde. Er zal in een dergelijke situatie geen vonnis 
meer worden gewezen. 
 
Procedure na de mondelinge behandeling 
 
Nadat de comparitie van partijen heeft plaatsgevonden, en partijen geen schikking hebben getroffen, 
kan de rechter een aantal dingen doen. Veelal zal de rechter na de comparitie van partijen een 
eindvonnis wijzen. Het is van belang dat u zich realiseert dat er ruime tijd kan zitten tussen de 
comparitie van partijen en het wijzen van het eindvonnis. Op de gevolgen van het eindvonnis wordt 
later teruggekomen.  
 
Wanneer de rechter van mening is dat de situatie nog onvoldoende duidelijk is om een beslissing te 
nemen, kan de rechter bepalen dat er een tweede schriftelijke ronde moet plaatsvinden. Door 
middel van een conclusie van repliek en dupliek zetten zowel eiser als gedaagde via hun advocaten 
nogmaals schriftelijk hun stellingen uiteen.  
 
Een andere mogelijkheid is dat de rechter besluit om een tussenvonnis te wijzen. In een tussenvonnis 
kan de rechter bijvoorbeeld aan een van de partijen een bewijsopdracht geven. De rechter kan in een 
tussenvonnis bijvoorbeeld ook een deskundigen aanstellen met het verzoek om een bepaald 
onderzoek uit te voeren, alvorens de rechter overgaat tot het wijzen van vonnis.   
 
 



 

Eindvonnis 
 
Wanneer de rechter over voldoende informatie beschikt om over de zaak te kunnen oordelen, doet 
hij een uitspraak. De rechter zal een roldatum bepalen waarop de uitspraak gepland staat. Partijen 
hoeven op deze datum echter niet te verschijnen bij de rechtbank. Het vonnis wordt per post 
toegezonden aan de advocaten. Dit betekent tevens dat de advocaten niet altijd op de geplande 
roldatum over de inhoud van het vonnis beschikken, aangezien de post later wordt ontvangen. 
Daarnaast is het mogelijk dat de rechter op een later tijdstip dan gepland uitspraak doet. Er zal in dat 
geval een nieuwe roldatum gepland worden voor het wijzen van vonnis.  
 
De civiele rechter schrijft in een vonnis of de vordering van de eiser (en eventueel de tegenvordering 
van de gedaagde) al dan niet geheel of gedeeltelijk kan (kunnen) worden toegewezen. Tevens beslist 
de rechter wie de kosten van de procedure moet betalen. Onder deze kosten vallen het griffierecht, 
de kosten van de deurwaarder en deels ook de kosten van de advocaat. Partijen dienen zich aan het 
vonnis van de rechter te houden. Indien men zich niet aan het gerechtelijke vonnis houdt, kan de 
deurwaarder eventueel beslag leggen op bijvoorbeeld de bankrekening of de goederen van de 
veroordeelde partij. Tevens is het mogelijk dat de rechter dwangsommen aan het vonnis verbindt. 
Dit betekent dat de veroordeelde partij een boete verschuldigd is per dag of keer dat hij het vonnis 
niet naleeft.  
 
Hoger beroep 
 
Indien een van de partijen het niet eens is met de beslissing van de rechter, bestaat meestal de 
mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof. Indien met de procedure bij de 
rechtbank een belang van minder dan  € 1.750,- gemoeid was,  staat er echter geen hoger beroep 
open. 
 
Meestal zal de rechter een vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaren. Dit betekent dat de partij die 
in het ongelijk is gesteld aan het vonnis moet voldoen, ongeacht of hij in hoger beroep gaat of niet. 
Indien het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard kan er dus ook (al) beslag worden 
gelegd.  Indien het vonnis niet “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard, en een der partijen gaat in 
hoger beroep, kan het vonnis niet ten uitvoer worden gelegd totdat het gerechtshof in hoger beroep 
over de zaak heeft beslist. Indien het gerechtshof uitspraak heeft gedaan, kunnen partijen vervolgens 
cassatie instellen bij de Hoge Raad. Van belang is dat er bij de Hoge Raad niet meer wordt 
gediscussieerd over de feiten. De feiten worden door de Hoge Raad als vaststaand beschouwd.  
 
 
 
 
 
 


