Wet gehanteerd zoals luidende 20 november 2013

Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband
met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en
cassatie
Zevende titel. Hoger beroep in vorderingsprocedures
Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen
Artikel 332
1. Partijen kunnen van een in eerste aanleg gewezen vonnis in hoger beroep komen, tenzij
de vordering waarover de rechter in eerste aanleg had te beslissen niet meer beloopt dan
€ 1750 of, in geval van een vordering van onbepaalde waarde, er duidelijke aanwijzingen
bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 1750, een en
ander tenzij de wet anders bepaalt. Voor de toepassing van de eerste zin wordt de tot aan
de dag van het indienen van de procesinleiding dagvaarding in eerste aanleg verschenen
rente bij de vordering inbegrepen.
2. Indien de zaak meer dan één vordering tussen dezelfde partijen betreft, is voor de
toepassing van het eerste lid beslissend het totale beloop of de totale waarde van deze
vorderingen.
3. Was in eerste aanleg een tegenvordering eis in reconventie ingesteld, dan is voor de
toepassing van het eerste lid beslissend het totale beloop of de totale waarde van de
vordering in conventie en van de tegenvordering reconventie, met dien verstande dat met
betrekking tot de tegenvordering in reconventie de rente wordt berekend tot aan de dag
van instelling van de tegenvordering eis in reconventie. Indien echter de beide zaken zijn
gesplitst en daarin afzonderlijk is beslist, zijn op elk van beide vonnissen de gewone
regels voor de vatbaarheid voor hoger beroep van toepassing.
Artikel 333
Geen hoger beroep staat open in zaken die slechts rechtsgevolgen betreffen die ter vrije
bepaling van partijen staan en waarbij partijen zijn overeengekomen van hoger beroep af te
zien. In zaken als bedoeld in artikel 96 staat hoger beroep slechts open indien partijen zich
dat beroep, binnen de grenzen van artikel 332, hebben voorbehouden.
Artikel 334
ElkDe partij welk die in een vonnis zal heeft berust hebben in een vonnis, is niet ontvankelijk
kan niet meer ontvankelijk zijn om daarvan te komen in hooger beroep. De rechter mag niet
ambtshalve beoordelen of sprake is van berusting.
Artikel 335
1. Geen hoger beroep staat open Vvan veroordeelingen bij verstek. Stelt de oorspronkelijke
eiser hoger beroep in, dan kan de verweerder zich in hoger beroep verweren, ook bij
incidenteel beroep. De verweerder kan geen verzet meer doen tegen de veroordeling in
eerste aanleg. valt geen hooger beroep, doch indien de oorspronkelijke eischer van het
vonnis in hooger beroep komt, zal de gedaagde alle zijne verdedigingen insgelijks in het
hooger beroep kunnen doen gelden, zelfs bij wege van incidenteel beroep, zonder van het
middel van verzet in eersten aanleg meer te kunnen gebruik maken.

1

Wet gehanteerd zoals luidende 20 november 2013

2. In afwijking van het eerste lid kan de verweerder gedaagde die niet is verschenen of het
griffierecht niet tijdig heeft voldaan van een vonnis als bedoeld in artikel 140, derde lid, in
hoger beroep komen, mits hij vooraf bij voorraad, tegen het stellen van zekerheid, aan het
vonnis voldoet, zelfs wanneer dat vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad was verklaard.
Artikel 336 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 337
1. Van vonnissen waarbij een voorlopige voorziening wordt getroffen of geweigerd, kan
hoger beroep worden ingesteld voordat het eindvonnis is gewezen.
2. Van andere tussenvonnissen kan hoger beroep slechts tegelijk met dat van het eindvonnis
worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald.
Artikel 338 [Vervallen per 01-01-1897]
Tweede afdeeling. Van den De termijn voor het instellen van hoger beroep in
vorderingszaken
Artikel 339
1. De termijn voor het instellen van hoger beroep is drie maanden, te rekenen van de dag
van de uitspraak van het vonnis. Artikel 30o, eerste lid, onder a, is niet van toepassing.
2. In afwijking van het eerste lid is de termijn voor het instellen van hoger beroep van een
vonnis in kort geding vier weken.
3. De verweerder gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen, zelfs na
verloop van deze termijnen, bedoeld in het eerste en tweede lid, en na berusting in het
vonnis. Het incidenteel beroep wordt, op straffe van verval, ingesteld bij verweerschriftde
conclusie van antwoord.
4. De afstand van instantie laat de mogelijkheid incidenteel beroep in te stellen onverlet. De
partij die incidenteel hoger beroep wil instellen, kan binnen twee weken na de datum
waarop aan haar bericht is gestuurd dat afstand van instantie is gedaan, aan de rechter
verzoeken een termijn te bepalen voor het instellen van incidenteel hoger beroep. De
gronden van het incidenteel beroep moeten binnen twee weken na het instellen ervan bij
exploot aan de wederpartij worden betekend.
5. Indien in eerste aanleg een vordering tot vrijwaring geheel of gedeeltelijk is afgewezen op
grond van de afwijzing van de vordering in de hoofdzaak, staat het hoger beroep
daarvantegen open tot het moment dat in de hoofdzaak in hoger beroep het
verweerschrift is ingediendde conclusie van antwoord wordt genomen.
Artikel 340
Indien tijdig beroep in cassatie van een vonnis is ingesteld, doch dit vonnis voor cassatie niet
vatbaar wordt bevonden, vangt de termijn om van beroep van dat vonnis hoger beroep in te
stellen opnieuw aan te rekenen van de dag der uitspraak in cassatie, mits het beroep in
cassatie werd ingesteld binnen de termijn van hoger beroep.
Artikel 341
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Bij overlijden van de in het ongelijk gestelde partij gedurende de loop van de termijn voor het
hoger beroep, kan het beroep door haar erfgenamen of rechtverkrijgenden nog worden
ingesteld binnen drie maanden na het overlijden, of binnen vier weken na afloop van de
termijn, bedoeld in artikel 185 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 342 [Vervallen per 09-08-1982]
Derde afdeeling. Van de rRechgtspleging in hooger beroep in vorderingszaken en de
gevolgen daarvan hetzelve
Artikel 343
1. Hoger beroep wordt ingesteld door middel van het indienen van een hogerberoepschrift.
Op het hogerberoepschrift is artikel 30a, derde lid, onder f, niet van toepassing.
2. Indien het hogerberoepschrift niet de gronden van het hoger beroep bevat, bepaalt de
rechter dat de gronden moeten worden aangevuld binnen een termijn van maximaal tien
weken.
3. Op het oproepingsbericht van de griffier is artikel 111, tweede lid, onder d, niet van
toepassing. Artikel 113 is niet van toepassing.
Het hoger beroep wordt aangevangen door een dagvaarding in dezelfde vorm en met
dezelfde vereisten als die in eerste aanleg, zonder dat zij de middelen waarop het hoger
beroep gegrond is, behoeft uit te drukken. Artikel 111, tweede lid, onder i, en derde lid, is niet
van toepassing. In aanvulling op artikel 111, tweede lid, vermeldt de dagvaarding ook de
gevolgen van niet tijdige betaling van het griffierecht.
Artikel 344
1. Alle zaken die in hoger beroep bij de hogere rechter aanhangig worden gemaakt, worden
door ingeschreven ter rolle van een enkelvoudige kamer in behandeling genomenen door
haar behandeld.
2. De enkelvoudige kamer verwijst een zaak, ingevolge dit artikel bij haar aanhangig, naar
een meervoudige kamer indien zij haar dit wenselijk achttoeschijnt, doch uiterlijk wanneer om
de mondelinge behandeling of een uitspraak pleidooi wordt gevraagd of recht op de stukken
wordt verzocht.
Artikel 344a [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 344b
De voorschriften omtrent de behandeling in hoger beroep zijn zowel op de behandeling door
de enkelvoudige als op die door de meervoudige kamer van toepassing, met dien verstande,
dat degene die zitting heeft in een enkelvoudige kamer tevens de bevoegdheden bezit die
aan de voorzitter van een meervoudige kamer toekomen.
Artikel 345-346 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 347
1. Beide partijen krijgen in hoger beroep eenmaal de gelegenheid de gronden van het
beroep en het verweer schriftelijk uiteen te zetten. In hoger beroep worden een conclusie
van eis en een conclusie van antwoord genomen.
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2. [Vervallen.] De termijn voor het indienen van een verweerschrift bedraagt ten hoogste tien
weken na indiening van de gronden door de eiser. In kort geding bedraagt deze termijn
vier weken na indiening van het hogerberoepschrift door de eiser.
3. Niettemin zal iIndien geval van incidenteel beroep is ingesteld of indien door den
verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, krijgt de eiser
den appellant, op zijn verlangen, een termijn van tien weken, in kort geding vier weken,
voor het indienen van schriftelijk verweerverleend worden om het incidenteel beroep of de
voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.
Artikel 348
De oorspronkelijke verweerder kan nieuwe verweren van regten, eene verdediging ten
principale opleverende, inbrengen, tenzij dezelve in het geding ter in eerster instantie zijn
gedekt, waaronder niet begrepen is het geval, dat het rechtgt om ten principale te
antwoorden ingevolge artikel 30i, vierde lid, 128 vervallen is.
Artikel 349
Zoo wel in het principaal als in het incidenteel beroep, kunnen de nieuwe verweringen,
waarvan in het voorgaande artikel is gesproken, gedaan worden bij met redenen omkleede
conclusiën.
Artikel 350
1. Het hooger beroep schorst de ten uitvoerlegging van het vonnis, indien dat daarbij niet is
bepaald, dat hetzelve uitvoerbaar bij voorraad is verklaard zal worden ten uitvoer gelegd
in de gevallen waarin dit is toegelaten.
2. Het hoger beroep, ingesteld van tegen een tussenvonnis waarvantegen ingevolge artikel
337, tweede lid, geen hoger beroep openstaat voordat het eindvonnis is gewezen of
ingesteld met gebruikmaking van de nieuwe termijn ingevolge artikel 340, schorst de
tenuitvoerlegging niet.
Artikel 351
Indien hoger beroep is ingesteld van tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is
verklaard, kan de hogere rechter op vordering van een partij alsnog de tenuitvoerlegging van
het vonnis schorsen.
Artikel 352 [Vervallen per 01-01-1992]
1. De artikelen 30c, vierde lid, en 30j, zesde lid, eerste volzin, zijn niet van toepassing op de
procedure in hoger beroep. Artikel 30j, zesde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige
toepassing op de procedure in hoger beroep.
2. Artikel 30o is van overeenkomstige toepassing op tussenarresten en op eindarresten in
kort geding.
Artikel 353
1. Voor zover uit deze titel dan wel uit een andere wettelijke regeling niet anders voortvloeit,
is de tweede titel in hoger beroep van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
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dat partijen slechts bij advocaat kunnen procederen , dat artikel 131 niet van toepassing is
en dat en er geen tegenvordering of tegenverzoek eis in reconventie kan worden
ingesteld.
2. Niettemin is artikel 224 niet anders van toepassing dan behoudens de navolgende
bepalingen:
a. De oorspronkelijke verweerdergedaagde, eischer wordende in hooger beroep, is niet
gehouden tot de in dat artikel bedoelde zekerheidstelling.
b. De verweerder gedaagde in hooger beroep is daartoe evenmin gehouden, zelfs niet bij
het instellen van incidenteel beroep.
c. De in eersten aanleg gestelde zekerheid blijft ook verbonden voor de kosten van
hooger beroep.
d. De zekerheidstelling wordt gevorderd vóór alle weren van regten.
Artikel 354 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 355
In geval van hoger beroep van een tussenvonnis verwijst de rechter in hoger beroep,
wanneer hij het vonnis bekrachtigt, de zaak naar de rechter in eerste aanleg om op de
hoofdzaak te worden beslist. Niettemin kan de rechter in hoger beroep de hoofdzaak in het
hoogste ressort zelf afdoen op eenstemmig verlangen van partijen of indien het geding in
staat van wijzen is.
Artikel 356
Wanneer de rechter in hoger beroep een tussenvonnis vernietigt, kan hij de zaak aan zich
houden om in hoger beroep op de hoofdzaak te beslissen.
Artikel 357 [Vervallen per 01-01-2002]
De termijn voor uitspraak in hoger beroep bedraagt tien weken na de datum van de laatste
proceshandeling dan wel na de datum van de mondelinge behandeling als deze heeft
plaatsgevonden en als er daarna geen proceshandelingen meer plaatsvinden. In geval van
kort geding bedraagt de termijn van uitspraak zes weken.
Vierde afdeling. Hoger beroep in verzoekprocedurestegen beschikkingen
Artikel 358
1. Van Tegen eindbeschikkingen in zaken als bedoeld in artikel 261 staat, behoudens
berusting, hoger beroep open.
2. Door de verzoeker en door de in de procedure verschenen belanghebbenden moet het
hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de
uitspraak en door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening
daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden. De artikelen
340 en 350, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de
nieuwe termijn van hoger beroep openstaat voor degene die beroep in cassatie heeft
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ingesteld. Bij het beroepschrift worden zoveel afschriften gevoegd als er anderen dan hij
in eerste aanleg zijn opgeroepen.
3. De termijn loopt in zaken die volgens afdeling 7 van titel 5 van Boek 4 van het Burgerlijk
Wetboek met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, vanaf de dag van de uitspraak,
behoudens voor zover het niet verschenen belanghebbenden betreft die, hoewel zij ten
tijde van de indiening van het verzoekschrift bekend waren, niet bij name, en zo zij toen
onbekend waren, in het geheel niet zijn opgeroepen. Voor de in de vorige zin bedoelde
belanghebbenden loopt de termijn vanaf de betekening van de beschikking of het tijdstip
waarop de beschikking hun op andere wijze bekend geworden is. Hetzelfde geldt in zaken
betreffende executele en vereffening van een nalatenschap.
4. Van tussenbeschikkingen kan hoger beroep slechts tegelijk met dat van de
eindbeschikking worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald.
5. Indien hoger beroep is ingesteld, kan ondanks het verstrijken van de in de eerste zin van
het tweede lid genoemde termijn en ondanks berusting ieder van de aldaar genoemde
personen alsnog bij verweerschrift incidenteel hoger beroep instellen.
Artikel 359
Hoger beroep in verzoekzaken wordt ingesteld door indiening van een hogerberoepschrift ter
griffie van het gerechtshof. Het hogerberoepschrift vermeldt, naast hetgeen ingevolge de
artikelen 30a en 278, eerste lid, in het verzoekschrift moet worden vermeld, naam en
woonplaats van hen die in eerste aanleg in de procedure zijn verschenen of bij name zijn
opgeroepen.
Artikel 360
1. Hoger beroep schorst de werking, tenzij de beschikking uitvoerbaar bij voorraad is
verklaard.
2. Deze uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan ook in hoger beroep geschieden.
Niettegenstaande de uitvoerbaarverklaring bij voorraad in eerste aanleg kan de hogere
rechter schorsing van de werking bevelen.
3. Het hoger beroep ingesteld van tegen een tussenbeschikking waarvan tegen ingevolge
artikel 358, derde lid, geen hoger beroep openstaat, schorst de werking niet.
Artikel 360a
Artikel 352, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 361
1. De rechter beveelt in geval van bepaalt dag en uur waarop de een mondelinge
behandeling aanvangt. Hij beveelt tevens de oproeping van de verzoeker in hoger
beroepappellant, van de verzoeker in eerste aanleg en van de in eerste aanleg in de
procedure verschenen belanghebbenden. Bovendien kan hij te allen tijde
belanghebbenden, bekende of onbekende, doen oproepen.
2. Indien aangaande dezelfde beschikking verschillende meer hogerberoepschriften zijn
ingediend, kan voeging worden bevolen.
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3. Iedere belanghebbende kan een verweerschrift indienen. Door belanghebbenden die in
hoger beroep zijn opgeroepen, moet het verweerschrift worden ingediend binnen vier
weken na de indiening toezending aan hen van een afschrift van het hogerberoepschrift,
tenzij de rechter anders bepaalt.
4. Indien een belanghebbende incidenteel hoger beroep heeft ingesteld, kunnen de
verzoeker eiser in hoger beroep appellant en de in hoger beroep opgeroepen
belanghebbenden daartegen binnen vier weken na de indiening toezending aan hen van
een afschrift van het verweerschrift waarbij dit incidentele hoger beroep is ingesteld, een
verweerschrift indienen, tenzij de rechter anders bepaalt.
Artikel 361a
De termijn voor uitspraak in hoger beroep bedraagt zes weken na de datum van de laatste
proceshandeling dan wel na de datum van de mondelinge behandeling als deze heeft
plaatsgevonden en als er daarna geen proceshandelingen meer plaatsvinden. In geval van
kort geding bedraagt de termijn van uitspraak vier weken.
Artikel 362
Voor zover uit deze afdeling dan wel uit een andere wettelijke regeling niet anders
voortvloeit, is de derde titel in hoger beroep van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat artikel 285 niet van toepassing is en dat geen tegenzelfstandig verzoek of
tegenvordering kan worden gedaan.
Achtste titel
Artikel 363-375 [Vervallen per 01-01-2002]
Negende titel. Verzet door derden
Artikel 376
Derden zijn bevoegd zich te verzetten tegen een vonnis dat hetwelk hunne regchten
benadeelt, indien zij noch in persoon, noch wettelijk iglijk vertegenwoordigd, of indien noch
degenen die zij welke zij vertegenwoordigen, in het rechgtsgeding niet zijn opgeroepen, of
door voeging of tusschenkomst geene partij zijn geweest.
Artikel 377
Dit verzet wordt beoordeeld door den rechgter, door wie het bij wien zoodanig vonnis of
arrest is gewezen. Het verzet wordt ingesteld door indiening van een procesinleiding als
bedoeld in artikel 30a. Wie het verzet instelt, bezorgt of betekent dit met het
oproepingsbericht als bedoeld in artikel 111 bij alle partijen tussen wie het vonnis is gewezen
op de wijze als bedoeld in artikel 112. aangebragt door eene dagvaarding tegen alle de
partijen tusschen welke hetzelve is gevallen, en dDe algemeene voorschriften voor wegens
de wijze van procederen zijn op dit verzet toepasselijk.
Artikel 378
Indien een derde verzet heeft ingesteld tegen een zoodanig vonnis of arrest dat hem aan
eenen derde is tegengeworpen in een rechgtsgeding, en het verzet daartegen is ingesteld op
den voet van het vorige artikel, staat het vrij aan kan den rechgter voor wien dat
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rechgtsgeding aanhangig is, indien daartoe gronden bestaan, de schorsing daarvan hetzelve
toe te staan, tot dat op het ingestelde verzet zal zijn beslistuitgewezen.
Artikel 379
De rechgter die over een verzet van derden oordeelt, kan, indien daartoe gronden bestaan,
de uitvoering van het aangevallen vonnis of arrest schorsen, tot dat op het verzet zal zijn
beslistuitgewezen.
Artikel 380
Bij wettiging van Wordt het verzet gegrond bevonden, dan wordt het vonnis of arrest,
waartegen het verzet dit gerichgt is geweest, alleen in zoo verre verbeterd als het de
rechgten van derden heeft benadeeld, ten zij de uitspraak het onsplitsbaar is e der gevallene
uitspraak eene en geheele vernietiging daarvan noodzakelijk ismogt maken.
Artikel 381 [Vervallen per 10-04-1869]
Tiende titel. Herroeping
Eerste afdeling. Herroeping van vonnissen
Artikel 382
Een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, kan op vordering van een partij worden
herroepen indien:
a. het berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd,
b. het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is
vastgesteld, of
c. de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door
toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.
Artikel 383
1. Het rechtsmiddel moet worden aangewend binnen drie maanden nadat de grond voor de
herroeping is ontstaan en de eiser daarmee bekend is geworden. De termijn vangt niet
aan dan nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Indien de partij die gronden heeft de herroeping te vorderen binnen die termijn is
overleden, is artikel 341 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 384
1. De vordering tot herroeping wordt gebracht voor de rechter die in laatste feitelijke instantie
over de zaak heeft geoordeeld.
2. Indien de Hoge Raad na vernietiging ten principale recht heeft gedaan, wordt de vordering
gebracht voor de rechter van wie het vonnis of het arrest door de Hoge Raad is vernietigd.
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3. Is in laatste feitelijke instantie beslist door de voorzieningenrechter in kort geding, dan
wordt de vordering gebracht voor de rechtbank.
Artikel 385
Het geding De vordering tot herroeping wordt ingesteld ingeleid met door de indiening van
een procesinleiding dagvaarding die voldoet aan de eisen van artikel 30a 111 en wordt
verder gevoerd op de wijze als in de tweede titel is bepaald. Artikel 113 is niet van
toepassing.
Artikel 386
De vordering tot herroeping schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis niet. De rechter die
over de herroeping oordeelt, kan evenwel, desgevorderd, bij voorlopige voorziening de
tenuitvoerlegging schorsen.
Artikel 387
De rechter die de voor herroeping aangevoerde grond of gronden juist bevindt, heropent het
geding geheel of gedeeltelijk. Hij geeft partijen gelegenheid hun stellingen en verweren te
wijzigen en aan te vullen.
Artikel 388
1. Het vonnis waarbij het geding is heropend, schorst de tenuitvoerlegging van het bestreden
vonnis in zoverre.
2. De beslissing inzake de heropening van het geding is niet vatbaar voor hoger beroep. Een
vordering tot herroeping kan daartegen evenmin worden ingesteld.
Artikel 389
Indien de rechter met betrekking tot het geding voor zover het is heropend, tot een ander
oordeel komt, doet hij daarin opnieuw uitspraak met herroeping in zoverre van het bestreden
vonnis.
Tweede afdeling. Herroeping van beschikkingen
Artikel 390
Een beschikking kan op verzoek van de oorspronkelijke verzoeker of van een
belanghebbende worden herroepen op de gronden genoemd in artikel 382, tenzij de aard
van de beschikking zich daartegen verzet.
Artikel 391
De artikelen 382 tot en met 384 en 386 tot en met 389 zijn van overeenkomstige toepassing.
Overigens wordt het verzoek tot herroeping behandeld op de wijze als in de derde titel is
bepaald.
Tiende A titel. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
Artikel 392
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1. De rechter kan in de procedure op verzoek van een partij of ambtshalve de Hoge Raad
een rechtsvraag stellen ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing, indien een
antwoord op deze vraag nodig is om op de eis of het verzoek te beslissen en rechtstreeks
van belang is:
a. voor een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of soortgelijke
feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortkomen, of
b. voor de beslechting of beëindiging van talrijke andere uit soortgelijke feiten
voortvloeiende geschillen, waarin dezelfde vraag zich voordoet.
De bevoegdheid, bedoeld in de vorige volzin, komt niet toe aan de rechter bij wie een
verzoek, bedoeld in artikel 907, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, in
behandeling is.
2. Alvorens de vraag te stellen, stelt de rechter partijen in de gelegenheid zich uit te laten
over het voornemen om een vraag te stellen, alsmede over de inhoud van de te stellen
vraag.
3. De beslissing waarbij de vraag wordt gesteld, vermeldt voorts het onderwerp van geschil,
de door de rechter vastgestelde feiten en de door partijen ingenomen standpunten.
Tevens bevat de beslissing een uiteenzetting dat met de beantwoording van de vraag
wordt voldaan aan onderdeel a of b van het eerste lid. Tegen de beslissing om een vraag
te stellen, alsmede tegen de beslissing ter zake van de inhoud van de vraag, staat geen
voorziening open.
4. De griffier bericht de Hoge Raad zendt onverwijld een afschrift van de beslissing aan de
Hoge Raad. De griffier zendt afschriften van de andere op de procedure betrekking
hebbende stukken op diens verzoek aan de griffier van de Hoge Raad.
5. De rechter houdt de beslissing op de eis of het verzoek aan totdat hij een afschrift van de
beslissing van de Hoge Raad is heeft ontvangen.
6. Indien in een andere lopende procedure het antwoord op de vraag rechtstreeks van
belang is om op de eis of het verzoek te beslissen, kan de rechter op verzoek van een
partij of ambtshalve de beslissing aanhouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft
gedaan. Alvorens te beslissen als bedoeld in de eerste zin, stelt de rechter partijen in de
gelegenheid zich daarover uit te laten. De rechter houdt de beslissing niet aan indien
partijen te kennen hebben gegeven voortzetting van de procedure te verlangen. Tegen de
beslissing om al dan niet aan te houden, staat geen voorziening open.
Artikel 393
1.

Tenzij de Hoge Raad, gehoord de procureur-generaal bij de Hoge Raad, aanstonds
beslist overeenkomstig het achtste lid, stelt hij partijen in de gelegenheid om binnen een
door de Hoge Raad te bepalen termijn schriftelijk opmerkingen te maken.

2.

De Hoge Raad kan bepalen dat ook anderen dan partijen binnen een daartoe te bepalen
termijn in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijke opmerkingen te maken. De
aankondiging hiervan geschiedt op een door de Hoge Raad te bepalen wijze.

3.

Schriftelijke opmerkingen worden door een advocaat bij de Hoge Raad getekend en ter
griffie van de Hoge Raad ingediend. De schriftelijke opmerkingen gaan vergezeld van
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zoveel afschriften als er partijen zijn. De griffier zendt onverwijld een afschrift aan
partijen.
4.

Indien het belang der zaak dit geraden doet voorkomen, kan de Hoge Raad, hetzij
ambtshalve, hetzij op een daartoe strekkend verzoek, een dag bepalen voor mondelinge
of schriftelijke toelichting door de advocaten van partijen. De Hoge Raad kan, indien hij
een mondelinge toelichting heeft bevolen, degenen die ingevolge het tweede lid
schriftelijke opmerkingen hebben gemaakt, uitnodigen ter zitting aanwezig te zijn
teneinde over hun opmerkingen te worden gehoord.

5.

De in het vierde lid bedoelde toelichting kan worden gegeven door een andere dan de
volgens het derde lid aangewezen advocaat. De daaruit voor een partij ontstaande
vermeerdering van kosten is niet in de in artikel 394, tweede lid, bedoelde beslissing
over de kosten begrepen. Een schriftelijke toelichting wordt door de advocaat getekend
en ter griffie van de Hoge Raad ingediend. Zij gaat vergezeld van zoveel afschriften als
er andere partijen zijn. De griffier zendt onverwijld een afschrift aan de door deze andere
partijen gestelde advocaten bij de Hoge Raad.

6.

Na het verstrijken van de termijn voor het maken van schriftelijke opmerkingen, dan wel
na de mondelinge of schriftelijke toelichting, neemt de procureur-generaal bij de Hoge
Raad conclusie, hetzij onmiddellijk, hetzij op een daartoe te bepalen dag. De griffier
zendt onverwijld een afschrift van de conclusie aan de door partijen gestelde advocaten
bij de Hoge Raad.

7.

Nadat de procureur-generaal bij de Hoge Raad overeenkomstig het zesde lid conclusie
heeft genomen, bepaalt de Hoge Raad de dag waarop hij zal beslissen. De Hoge Raad
kan de vraag herformuleren. Tenzij de herformulering van ondergeschikte betekenis is,
stelt de Hoge Raad partijen in de gelegenheid om binnen een door hem te bepalen
termijn schriftelijke opmerkingen te maken.

8.

De Hoge Raad ziet af van beantwoording indien hij oordeelt dat de vraag zich niet voor
beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing leent of de vraag van onvoldoende
gewicht is om beantwoording te rechtvaardigen. De Hoge Raad kan zich bij de
vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel.

9.

Indien het antwoord op de vraag, nadat deze is gesteld, niet meer nodig is om in de
procedure als bedoeld in artikel 392, eerste lid, op de eis of het verzoek te beslissen,
kan de Hoge Raad, indien hem dat geraden voorkomt, de vraag desondanks
beantwoorden.

10. De Hoge Raad begroot in zijn beslissing de kosten die partijen ingevolge dit artikel
hebben gemaakt.
11. De griffier bericht zendt onverwijld een afschrift van de beslissing aan de rechter die de
vraag heeft gesteld en aan partijen onverwijld over de beslissing. De griffier zendt
eveneens onverwijld aan de rechter die de vraag heeft gesteld een afschrift van de
conclusie van de procureur-generaal en afschriften van de in het derde en vierde lid
genoemde schriftelijke opmerkingen en schriftelijke toelichtingen.
Artikel 394
1. Behoudens indien het antwoord op de vraag niet meer nodig is om op de eis of het
verzoek te beslissen, beslist de rechter, nadat hij partijen de gelegenheid heeft gegeven
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zich schriftelijk over de uitspraak van de Hoge Raad uit te laten, met inachtneming van
deze uitspraak.
2. De rechter kan onder de proceskosten waarin een partij veroordeeld wordt, ook opnemen
het door de Hoge Raad begrote bedrag voor de ingevolge artikel 393, derde en vierde lid,
door de wederpartij gemaakte kosten.
Artikel 395-397 [Vervallen per 01-01-2002]
Elfde titel. Cassatie
Eerste afdeling. Van de Vorderingszaken aan cassatie onderworpen
Artikel 398
Partijen kunnen beroep in cassatie instellen van:
1°. tegen uitspraken, die hetzij in eerste en hoogste ressort hetzij in hoger beroep zijn
gewezen;
2°. tegen vonnissen die in eerste ressort op tegenspraak zijn gewezen, indien partijen
nadien zijn overeengekomen het hoger beroep over te slaan.
Artikel 399
Het beroep in cassatie staat niet open voor hem die zijn bezwaren kan doen herstellen door
dezelfde rechter bij wie de zaak heeft gediend.
Artikel 400
Het beroep in cassatie staat niet open voor hem, die in de uitspraak heeft berust.
Artikel 401 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 401a
1. Van uitspraken, waarbij een voorlopige voorziening wordt toegestaan of geweigerd, kan
beroep in cassatie worden ingesteld voordat de einduitspraak is gewezen.
2. Van andere tussenvonnissen of tussenarresten kan beroep in cassatie slechts tegelijk met
dat van het eindvonnis of eindarrest worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft
bepaald of artikel 75, eerste lid, van toepassing is.
Artikel 401b
1. Tegen Van een bij verstek gewezen uitspraak kan de niet-verschenen partij geen beroep
in cassatie instellen.
2. Zij kan echter, indien een der andere partijen beroep in cassatie instelt, bij de Hoge Raad
verweer voeren en zelfs incidenteel beroep instellen.
Artikel 401c
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1. Indien het beroep in cassatie tegen van een bij verstek gewezen uitspraak wordt ingesteld,
terwijl verzet nog open staat, kan de verweerder niet meer verzet doen, indien hij heeft
gebruik gemaakt van de bevoegdheid, hem in artikel 401b, tweede lid, toegekend.
2. Ingeval van verzet vervalt het geding bij de Hoge Raad, onverminderd het recht van
partijen om, na de uitspraak op het verzet, in cassatie op te komen van tegen die
uitspraak, zomede van de oorspronkelijke eiser om alsdan binnen dezelfde termijn in
cassatie op te komen van tegen de uitspraak bij verstek voor wat betreft de beslissingen,
die door het verzet niet zijn getroffen.
3. Ingeval, voordat verzet is gedaan, het geding bij de Hoge Raad geëindigd is, belet dit niet
het alsnog doen van verzet. Indien de Hoge Raad ten principale uitspraak deed, moet het
verzet bij hem worden gedaan. In alle gevallen is de rechter gebonden aan hetgeen de
Hoge Raad omtrent rechtspunten had beslist.
Tweede afdeling. Van dDe termijn van beroep in cassatie in vorderingszaken en van
deszelfs schorsende kracht daarvan
Artikel 402
1. Het beroep in cassatie moet - behoudens in de gevallen waarin de wet een kortere
cassatietermijn voorschrijft - worden ingesteld binnen drie maanden, te rekenen van de
dag van de uitspraak.
2. In de gevallen, waarin de wet voor het hoger beroep een kortere termijn heeft
voorgeschreven, wordt ook de termijn voor het beroep in cassatie verkort en gesteld op
het dubbele van de termijn in die gevallen voor het hoger beroep bepaald.
3. Indien in de vorige instantie een vordering tot vrijwaring geheel of gedeeltelijk is
afgewezen op grond van de afwijzing van de vordering in de hoofdzaak, staat het beroep
in cassatie daarvan tegen open tot het moment dat in de hoofdzaak in cassatie de
conclusie van antwoord wordt genomen.
Artikel 403
1. Bij overlijden van de in het ongelijk gestelde partij gedurende de loop van de
cassatietermijn vangt voor de erfgenamen of rechtverkrijgenden een nieuwe termijn aan
op de dag na die van het overlijden.
2. In ieder geval kan het beroep in cassatie nog worden ingesteld binnen vier weken na
afloop van de termijn, bedoeld in artikel 185 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 404
Buiten de gevallen, waarin de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, heeft
het beroep in cassatie schorsende kracht.
Artikel 405 [Vervallen per 01-01-1992]
Derde afdeling. Van de rechtspleging in cassatie in vorderingszaken
Artikel 406 (nieuw)
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De artikelen 30c, vierde lid, 30h, 30i, 30j, 30p en 30q zijn niet van toepassing op de
procedure in cassatie.
Artikel 407
1. Het beroep in cassatie wordt ingesteld bij een cassatieberoepschrift. Artikel 30a is van
overeenkomstige toepassingdagvaarding in dezelfde vorm en met dezelfde vereisten als
in eerste aanleg, behoudens de volgende leden:
2. Het cassatieberoepschrift De dagvaarding behelst, in plaats van hetgeen in artikel 30a
111, tweede lid, onder d, is vermeld, de omschrijving van de middelen, waarop het beroep
in cassatie steunt. Artikel 30a, derde lid, onder f en g is niet van toepassing. Artikel 111,
tweede lid, onder i, en derde lid, is niet van toepassing. In aanvulling op artikel 111,
tweede lid, vermeldt de dagvaarding ook de gevolgen van niet tijdige betaling van het
griffierecht.
3. De eiser is gehouden in het cassatieberoepschrift het exploit van dagvaarding een
advocaat bij de Hoge Raad aan te wijzen, die hem in het geding zal vertegenwoordigen,
op straffe van nietigheid.
4. Hij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen bij die advocaat, tenzij het
cassatieberoepschrift het exploit een andere gekozen woonplaats in Nederland uitdrukt.
5. Op het oproepingsbericht van de griffier is artikel 111, tweede lid, onder d, niet van
toepassing. In aanvulling op artikel 111, tweede lid, vermeldt het oproepingsbericht
welook de gevolgen van niet tijdige betaling van het griffierecht.
Artikel 408
De verweerder kan de termijn, waarop hij gedagvaard is, verkorten door bij een aan de
gekozen woonplaats des eisers betekend exploit deze tegen een vroegere dan in het exploit
van dagvaarding opgegeven rechtsdag op te roepen.
Artikel 408a
1. Alle zaken worden door ingeschreven ter rolle van de enkelvoudige kamer in behandeling
genomenen door haar behandeld.
2. De enkelvoudige kamer verwijst de zaak naar de meervoudige kamer:
a. wanneer pleidooi wordt gevraagd, tenzij volstaan zal worden met het overleggen van
schriftelijke toelichtingen,
b. wanneer arrest recht op de stukken wordt gevraagdverzocht,
c. steeds wanneer zij verwijzing wenselijk acht.
3. Is volstaan met het overleggen van schriftelijke toelichtingen, dan vindt verwijzing plaats
wanneer arrest wordt gevraagd.
4. [Vervallen.]
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5. Voor de toepassing van de artikelen 412, tweede lid, 417 en 418, eerste lid geldt de
schriftelijke toelichting als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en in het derde lid als
pleidooi.
Artikel 409
1. Verweerder kan alleen verschijnen vertegenwoordigd door een De advocaat bij de Hoge
Raad, die verklaart als zodanig voor de verweerder op te tredentreedt, verklaart dit bij de
oproeping der zaak ter terechtzitting.
2. Van deze verklaring geschiedt aantekening in het zittingblad.
3. De verweerder wordt geacht woonplaats te hebben gekozen bij zijn advocaat. Hij kan
echter ook een andere woonplaats in Nederland in het zittingblad opgeven.
Artikel 409a
1. De Hoge Raad houdt de zaak aan zolang de eiser het griffierecht niet heeft voldaan en de
termijn genoemd in artikel 3, derde lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken nog
loopt.
2. Indien de eiser het griffierecht niet tijdig heeft voldaan, verklaart de Hoge Raad eiser niet
ontvankelijk in zijn beroep in cassatie, met veroordeling van de eiser in de kosten. Voordat
de Hoge Raad hiertoe overgaat, stelt de Hoge Raad eiser in de gelegenheid zich uit te
laten over het niet tijdig voldoen van het verschuldigde griffierecht.
3. Artikel 127a, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 410
1. De verweerder, die van zijn zijde in cassatie wensend te wil komen, doet dit, op straffe van
verval van het recht daartoe, bij verweerschrift zijn conclusie van antwoord, dat welke
alsdan een omschrijving behelst van de middelen, waarop het beroep in cassatie steunt.
2. De verweerder is in dit incidentele beroep ontvankelijk ook na verloop van de in artikel 402
gestelde termijnen en zelfs na berusting in de uitspraak.
3. De afstand van instantie laat de mogelijkheid incidenteel beroep in te stellen onverlet. De
partij die incidenteel cassatieberoep wil instellen, kan binnen twee weken na de datum
waarop aan haar bericht is gestuurd dat afstand van instantie is gedaan, aan de rechter
verzoeken een termijn te bepalen voor het instellen van incidenteel cassatieberoep. De
gronden van het incidenteel cassatieberoep moeten binnen twee weken na het instellen
ervan bij exploot aan de wederpartij worden betekend. De verweerder kan op de roldatum
waarop de afstand van instantie is gedaan, de rechter verzoeken voor het instellen van
incidenteel beroep een termijn te bepalen. De verweerder kan het incidenteel beroep ook
instellen op een roldatum die binnen twee weken na de afstand van instantie bij exploot
aan eiser is aangezegd. Artikel 74, eerste lid, tweede tot en met vierde volzin, is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 411
1. De verweerder dient neemt zijn verweerschrift in conclusie van antwoord op een de eerste
of op zijn verlangen op een nader door de rechter te bepalen roldatum. Voor de indiening
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wordt een termijn van die ten hoogste vier weken verleend. Indiening geschiedt niet
nadien valt, doch niet dan nadat hij het verschuldigde griffierecht heeft voldaan. Indien de
verweerder het griffierecht niet tijdig heeft voldaan, vervalt zijn recht om verweer in
cassatie te voeren of om van zijn zijde in cassatie te komen.
2. Hij is op straffe van verval van het recht exceptiën aan te voeren, gehouden deze met zijn
antwoord ten principale te verenigen.
3. Alleen de in artikel 30i, vijfde 128, vierde lid, bedoelde exceptie wordt op straffe van verval
afzonderlijk voor alle weren van rechten voorgedragen.
Artikel 412
1. Ingeval van incidenteel beroep of indien door de verweerder een exceptie tegen het
principale beroep wordt aangevoerd, wordt aan de eiser, op zijn verlangen, een termijn
van ten hoogste vier weken verleend om het incidentele beroep of de voorgestelde
exceptie bij conclusie te beantwoorden.
2. Is het een noch het ander het geval en geeft de Hoge Raad geen toepassing aan artikel
80a, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, dan wordt onmiddellijk na het
indienen van het verweerschrift nemen der conclusie van antwoord de dag van pleidooi
bepaald, tenzij partijen om een uitspraak, onder overlegging der stukken, daarop recht
vragen.
Artikel 413
Partijen zijn gehouden de bescheiden, waarop zij zich beroepen, elkander over en weer
mede te delen in afschrift of door nederlegging van het oorspronkelijke ter griffie gedurende
tenminste drie dagen.
Artikel 414
1. Artikel 224 is van toepassing in cassatie.
2. Niettemin is de oorspronkelijke verweerder, eiser zijnde in cassatie, niet gehouden tot
zekerheidstelling.
3. De verweerder in cassatie is daartoe evenmin gehouden, zelfs niet bij het instellen van
incidenteel beroep.
4. De in vroegere instantiën gestelde zekerheid blijft ook verbonden voor de kosten van
cassatie.
5. De zekerheidstelling wordt gevorderd vóór alle weren van rechten.
Artikel 415
1. De vordering tot zekerheidstelling en alle andere incidentele vorderingen worden ingesteld
bij conclusie ter rolle.
2. De verweerder op het incident dient tijdens neemt in dezelfde of in een nadere door de
Hoge Raad te bepalen terechtzitting zijn verweerschriftconclusie van antwoord op het
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incident in, waarop dat door de Hoge Raad, na partijen, zo zij dit verlangen, en de
procureur-generaal bij de Hoge Raad te hebben gehoord, afzonderlijk wordt beslist.
Artikel 416
De aangewezen advocaat blijft de partij vertegenwoordigen totdat hetzij door haar een
andere advocaat bij de Hoge Raad is aangewezen bij aan de wederpartij betekend exploit,
hetzij de advocaat zelf aan deze laatste bij betekend exploit of ter terechtzitting heeft
aangezegd, dat hij zich aan de verdere behandeling der zaak onttrekt.
Artikel 417
De pleidooien kunnen ook worden gehouden door andere dan de volgens de artikelen 407
en 409 aangewezen advocaten, zonder dat de daaruit ontstaande vermeerdering van kosten
in de uitspraak over de kosten begrepen is.
Artikel 418
Na de pleidooien, of nadat partijen om arrest recht op de stukken hebben gevraagdverzocht,
neemt de procureur-generaal bij de Hoge Raad conclusie, hetzij onmiddellijk, hetzij op een
daartoe te bepalen dag.
Tenzij de Hoge Raad dadelijk uitspraak doet, bepaalt hij de dag, waarop dit zal geschieden.
Artikel 418a
Voor zover uit deze titel niet anders voortvloeit, zijn van de tweede titel de artikelen 87 tot en
met 92, de artikelen 111, 112, 114 tot en met 122, artikel 125, de zevende tot en met de
negende afdeling, alsmede de elfde tot en met de dertiende afdeling van overeenkomstige
toepassing.
Vierde afdeling. Van de uUitspraak in cassatie in vorderingszaken
Artikel 419
1. De Hoge Raad bepaalt zich bij zijn onderzoek tot de middelen waarop het beroep in
cassatie steunt.
2. De feitelijke grondslag der middelen kan alleen worden gevonden in de bestreden
uitspraak en in de stukken van het geding.
3. De Hoge Raad is gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is
vastgesteld.
4. De Hoge Raad geeft omtrent de kosten van het geding zodanige uitspraak als hij
vermeent te behoren.
Artikel 420
Bij vernietiging van de bestreden uitspraak doet de Hoge Raad het geding zelf af, voor zover
er niet op de voet van de navolgende bepalingen gronden zijn voor verwijzing.
Artikel 421

17

Wet gehanteerd zoals luidende 20 november 2013

Indien na de vernietiging dient te worden beslist over feiten, waaromtrent nog geen uitspraak
is gedaan, verwijst de Hoge Raad het geding, tenzij het een punt van ondergeschikte aard
betreft, waarover de Hoge Raad op grond van de stukken van het geding een beslissing kan
geven.
Artikel 422
Indien na de vernietiging dient te worden beslist over rechtspunten, waaromtrent nog geen
uitspraak is gedaan, zal de Hoge Raad naar bevind van omstandigheden daaromtrent een
beslissing geven dan wel daartoe het geding verwijzen.
Artikel 422a
Het geding wordt verwezen naar de rechter, wiens uitspraak vernietigd is, tenzij er
overeenkomstig het bepaalde bij de artikelen 76 en 355 reden is tot verwijzing naar de
rechter van eerste aanleg.
Artikel 423
De Hoge Raad kan, in stede van het geding te verwijzen naar de rechter, wiens uitspraak
vernietigd is, het verwijzen naar een andere rechter en wel:
1°. wanneer de vernietigde uitspraak was gewezen door een rechtbank, naar het gerechtshof
van het ressort;
2°. wanneer de vernietigde uitspraak was gewezen door een gerechtshof, naar een ander
gerechtshof.
Artikel 424
De rechter, naar wie het geding is verwezen, zet de behandeling daarvan voort en beslist
met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad.
Artikel 425
Er wordt geen verzet toegelaten tegen arresten door de Hoge Raad bij verstek in cassatie
gewezen, dan alleen wanneer er gronden waren tot nietigverklaring van de dagvaarding of
het beroep was ingesteld na verloop van de wettelijke termijn en mits het verzet geschiedde
binnen veertien dagen na de betekening van het arrest.
Vijfde afdeling. Van bBeroep in cassatie in verzoekzakentegen beschikkingen op
rekest
Artikel 426
1. Van Tegen beschikkingen op rekest kan beroep in cassatie worden ingesteld door
degenen, die in een van der vorige instantiesën verschenen zijn, binnen drie maanden, te
rekenen van de dag van de uitspraak.
2. In de gevallen, waarin de wet voor het hoger beroep een kortere termijn heeft
voorgeschreven, wordt ook de termijn voor het beroep in cassatie verkort en gesteld op
het dubbele van de termijn in die gevallen voor het hoger beroep bepaald.
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3. In de gevallen, waarin de wet voor het hoger beroep een ander aanvangstijdstip heeft
voorgeschreven dan de dag van de uitspraak, geldt dat andere aanvangstijdstip ook voor
de termijn van het beroep in cassatie.
4. De artikelen 399, 400, en 401a en de artikelen 79 en 80 van de Wet op de rechterlijke
organisatie zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 426a
1. Het beroep in cassatie wordt aangebracht bij cassatieberoepschrifteen verzoekschrift, dat
wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad en ingediend bij deszelfs griffie van
de Hoge Raad.
2. Het cassatieberoepschrift Het verzoekschrift behelst de omschrijving van de middelen
waarop het beroep in cassatie steunt.
Artikel 426b
De verweerder heeft een termijn van drie weken nadat de griffier hem heeft bericht over de
indiening van het cassatieberoep, voor het indienen van een door een advocaat bij de Hoge
Raad getekend verweerschrift. Artikel 276, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op
het bericht van de griffier.
1. De verzoeker doet zijn verzoekschrift vergezeld gaan van zoveel afschriften als er
anderen dan hij in de vorige instantie verschenen zijn.
2. De griffier zendt onverwijld een afschrift aan ieder hunner toe.
3. Binnen 3 weken na de toezending kunnen de verweerders een door een advocaat bij de
Hoge Raad getekend verweerschrift ter griffie van de Hoge Raad indienen.
4. De Hoge Raad kan in een bepaald geval een andere termijn vaststellen.
5. De griffier vermeldt bij de toezending de termijn, binnen welke het verweerschrift moet
worden ingediend. Artikel 276, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 427
1. Bij het verweerschrift kan de verweerder, ondanks het verstrijken van de in artikel 426
gestelde termijnen en ondanks berusting, van zijn zijde in cassatie komen.
2. Artikel 426a, tweede lid, en artikel 410, derde lid, zijn van toepassing.
Artikel 427a
1. Het verweerschrift gaat vergezeld van een afschrift, dat de griffier onverwijld aan de
advocaat van de verzoeker tot cassatie toezendt.
2. In geval van incidenteel beroep of indien door de verweerder een exceptie tegen het
principaal beroep wordt aangevoerd, kan de verzoeker tot cassatie binnen drie 3 weken
na de indiening daarvan toezending daarop antwoorden bij door zijn advocaat getekend
verweerschrift antwoorden. Het verweerschrift gaat vergezeld van een afschrift, hetwelk
de griffier onverwijld aan de advocaat van de verweerder toezendt.
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23. Het tweede en derde vierde en vijfde lid van artikel 426b zijn van toepassing.
Artikel 427b
Artikel 282a is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 428
1. Tenzij de Hoge Raad toepassing geeft aan artikel 80a, eerste lid, van de Wet op de
rechterlijke organisatie, kan de Hoge Raad, indien het belang der zaak dit geraden doet
voorkomen, hetzij ambtshalve, hetzij op daartoe strekkend verzoek, een toelichting door
de advocaten bevelen.
2. Geschiedt de toelichting mondeling, dan vindt deze voor de meervoudige kamer plaats.
Wordt de toelichting schriftelijk gegeven, dan geschiedt dit voor de enkelvoudige kamer.
3. De toelichting kan ook worden gegeven door andere advocaten, zonder dat de daaruit
ontstaande vermeerdering van kosten in de uitspraak over de kosten begrepen is.
Artikel 428a
Voor zover uit deze afdeling niet anders voortvloeit, is artikel 284 van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 429
1. Nadat de procureur-generaal bij de Hoge Raad binnen een door de Hoge Raad te bepalen
termijn schriftelijk conclusie heeft genomen, geeft de Hoge Raad zijn beschikking.
2. De artikelen 419-424 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De Hoge Raad geeft bij de beschikking zodanige uitspraak omtrent de kosten als hij
vermeent te behoren. De griffier doet onverwijld mededeling van de gevallen beslissing
aan de advocaten, die de schrifturen hebben ingediend.
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