
  

 

 

Informatie met betrekking tot gerechtelijke 

procedures 

 

Indien een vordering op minnelijke wijze niet kan 

worden geïncasseerd omdat uw wederpartij het niet 

eens is met de vordering of omdat er simpelweg 

wordt geweigerd om tot betaling over te gaan dan kan een gerechtelijke 

procedure de oplossing bieden.  

 

Een gerechtelijke procedure 

 

1. Voor het starten van een gerechtelijke procedure dient eerst te worden 

beoordeeld waar de zaak aanhangig dient te worden gemaakt. Daarbij zijn 

de relatieve en absolute competentie van belang. 

 

� Absolutie competentie  

Met absolute competentie wordt bedoeld welke rechter in eerste 

instantie bevoegd is van uw geschil kennis te nemen. Alle geschillen 

omtrent vorderingen tussen burgers en bedrijven onderling worden in 

eerste instantie voorgelegd aan de kantonrechter of de rechtbank. De 

kantonrechter is bevoegd om van vorderingen kennis te nemen tot          

€ 25.000,- (inclusief buitengerechtelijke kosten en rente) en van 

zogenaamde “aardzaken” ongeacht de hoogte van de vordering. 

Aardzaken zijn zaken op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, 

huurkoop, agentuur, consumentenkoop, Wet op het 

consumentenkrediet en pachtzaken.  

 

� Relatieve competentie   

De relatieve competentie heeft te maken met de regio waar het geschil 

voor de rechter gebracht dient te worden. In beginsel is daarbij de 

woonplaats van de gedaagde bepalend. Om gebieden in Nederland 

wettelijk vast te stellen, zijn rechtbanken en hoven in zogenoemde 

arrondissementen verdeeld. Die verdeling kunt u terugvinden op 

www.rechtspraak.nl.  

 

2. Zodra duidelijk is waar de procedure zal dienen dan wordt deze ingeleid 

door middel van een dagvaarding. De dagvaarding is het eerste processtuk 

in een civiele procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op 

welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij 

schriftelijk opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Wij stellen de 

dagvaarding voor u op en zorgen ervoor dat deze wordt uitgebracht door 

een van onze gerechtsdeurwaarders.   

 

3. Uw zaak ligt vervolgens bij de rechter en er zijn een aantal verschillende 

uitkomsten mogelijk.  

 

� de wederpartij verschijnt niet en indien de vordering niet 

ongegrond of onrechtmatig voorkomt dan zal de rechter de 

vordering bij verstek toewijzen; 



 

� de wederpartij verschijnt wel en krijgt dan de gelegenheid om 

verweer te voeren. De wederpartij dient dan een mondeling of 

schriftelijk antwoord in. Hoe een procedure daarna verloopt is 

afhankelijk van de rechter. Na het antwoord van de wederpartij 

kan er een verschijning van partijen op de rechtbank 

plaatsvinden. Ook kan er een nieuwe schriftelijke ronde 

plaatsvinden (conclusie van repliek en conclusie van dupliek). 

Gedurende de hele procedure is het mogelijk om te schikken. Een 

schikking is een afspraak tussen partijen zonder dat de rechter 

een oordeel velt over de ingestelde vordering. Een schikking is 

vaak goedkoper en duurt minder lang. Bijkomend voordeel is dat 

er geen beroep mogelijk is zodat er een einde komt aan het 

geschil.  

 

De duur van een procedure is moeilijk in te schatten. Indien uw wederpartij 

niet in rechte verschijnt dan zal er een verstekvonnis worden gewezen. In 

dat geval neemt het gehele proces slechts enkele weken in beslag. Indien 

uw wederpartij wel verschijnt en uitgebreid verweer voert en daarnaast ook 

nog getuigen dienen te worden gehoord of een deskundigenonderzoek dient 

plaats te vinden dan kan de procedure enkele maanden tot soms wel meer 

dan een jaar in beslag nemen.   

 

Een vonnis 

 

Indien er geen schikking is getroffen dan zal er een vonnis worden gewezen. 

Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende 

zijn belicht, dan wordt er een eindvonnis gewezen. Zo niet, dan wijst zij 

tussenvonnis en bepaalt zij welke proceshandelingen zij wenselijk acht 

(bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, getuigenverhoor of 

plaatsopneming).  

 

Indien er een eindvonnis wordt gewezen dan kunnen uw vorderingen geheel 

worden toe- of afgewezen. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw vorderingen 

gedeeltelijk worden toegewezen. Indien er sprake is van een toewijzend 

vonnis dan ontvangen wij de grosse van het vonnis via de rechtbank. De 

grosse is het originele exemplaar waarop “In naam van de Koning” staat 

vermeld. Alleen met de originele grosse mag een gerechtsdeurwaarder een 

vonnis ten uitvoer leggen (executeren).    

 

Executiemaatregelen 

 

Alvorens executiemaatregelen kunnen worden getroffen moet de titel (het 

vonnis) eerst worden betekend aan de wederpartij. Op die manier wordt de 

wederpartij officieel in kennis gesteld van de inhoud van het vonnis en er 

wordt gelijktijdig bevel gedaan om binnen een termijn van twee dagen aan 

de inhoud van het vonnis te voldoen. Indien uw wederpartij aan de inhoud 

van het vonnis voldoet dan kan tot afwikkeling van het dossier worden 

overgegaan.   

 

 

 



Indien uw wederpartij niet aan de inhoud van het vonnis voldoet dan kunnen 

er executiemaatregelen worden getroffen. U kunt daarbij bijvoorbeeld 

denken aan beslag op roerende en onroerende zaken en beslag onder 

derden zoals een bank of een werkgever. Op deze wijze zal dan getracht 

worden uw vordering te incasseren.   

 

Kosten 

 

Met het voeren van een procedure gaan kosten gepaard. In geval van een 

toewijzend vonnis zal uw wederpartij in beginsel veroordeeld worden in een 

groot deel van die kosten. In sommige gevallen kunnen er kosten zijn die 

niet voor rekening van uw wederpartij kunnen worden gebracht zoals 

bijvoorbeeld het opvragen van gegevens uit de Kamer van Koophandel. 

 

1. De procedure vangt aan met het uitbrengen van de dagvaarding. Alvorens 

wij de dagvaarding kunnen uitbrengen dient een voorschot te worden 

voldaan ter dekking van de kosten. De kosten betreffen: 

� griffierecht (een bedrag dat aan de rechtbank moet worden 

betaald voordat de zaak aldaar in behandeling wordt genomen); 

� kosten voor het opstellen van de dagvaarding; 

� kosten voor het uitbrengen (betekenen) van de dagvaarding door 

de gerechtsdeurwaarder. 

o de hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte 

van uw vordering, de actuele tarieven zijn te vinden op 

www.rechtspraak.nl. 

  

2. Voor de verdere behandeling van de gerechtelijke procedure hanteren wij 

een uurtarief van € 125,- exclusief btw. Indien een deskundigenonderzoek 

of getuigenverhoor dient plaats te vinden dan kunnen ook daarmee kosten 

gepaard gaan.   

 

3. Indien uw vordering bij vonnis wordt toegewezen dan wordt er in beginsel 

een proceskostenveroordeling ten laste van de wederpartij uitgesproken. In 

geval van een verstekvonnis dekt de proceskostenveroordeling vrijwel altijd 

de daadwerkelijk gemaakte kosten maar in geval van een procedure met 

uitgebreid verweer is de proceskostenveroordeling veelal onvoldoende hoog 

om de daadwerkelijke kosten te dekken. De daadwerkelijke kosten zijn 

afhankelijk van de hoeveelheid tijd die gepaard is gegaan met de 

behandeling van de procedure.  

 

4. Het vonnis wordt vervolgens aan uw wederpartij betekend en indien er 

niet wordt betaald dan kunnen executiemaatregelen worden getroffen. De 

kosten daarvan zijn geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen 

gerechtsdeurwaarders (BTAG) en zijn te raadplegen op de website van onze 

beroepsorganisatie www.kbvg.nl. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van de bovengenoemde informatie dan wel 

anderszins, neem dan gerust contact op: telefoonnummer 0115 613 651. 
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