INHOUDSOPGAVE

Voorwoord / V
Lijst van afkortingen / XIII
Lijst van aangehaalde literatuur / XV
DEEL I.

HERROEPING / 1

Inleiding / 3

I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4

Tegen welke uitspraken / 7
Algemeen / 7
Vonnissen / 8
Beschikkingen / 13
Kracht van gewijsde. Onherroepelijk. Samenloop met gewoon
rechtsmiddel / 15
a. Algemeen / 15
b. Samenloop met gewoon rechtsmiddel / 16

I.2
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
I.2.5

Gronden; algemeen / 20
Historie / 20
Dwaling ten aanzien van de feiten / 21
In enig opzicht nadelige beslissing / 23
Processueel, causaal verband / 27
Stelplicht en bewijslast / 31

I.3

Uitspraak berust op bedrog door de wederpartij in het geding
gepleegd / 33
Algemeen. Valse Eed. Na de uitspraak ontdekt / 33
a. Algemeen / 33
b. Valse eed / 33
c. Na de uitspraak ontdekt / 34
d. Afsluiting / 35
Bedrog / 35

I.3.1

I.3.2

VII

Inhoudsopgave

I.3.3
I.3.4
I.3.5
I.3.6

I.3.7

I.4
I.4.1
I.4.2
I.4.3
I.4.4

I.5

I.5.1
I.5.2
I.5.3

I.5.4

Verzwijging en andere gevallen van bedrog. Elementen van processueel
gedrag, die bedrog opleveren / 41
‘Uitspraak berust op bedrog’ en ‘bedrog in het geding gepleegd’.
Door bedrog ontnemen van openstaand rechtsmiddel / 47
Bedrog door de wederpartij / 51
Summum ius, summa iniuria. Bedrog door derden geen
herroepingsgrond. Onrechtmatige daad / 54
a. Bedrog door de rechter / 54
b. Bedrog door getuigen, deskundigen / 57
Summum ius, summa iniuria. Bedrog door wederpartij en
onrechtmatige daad / 59
Uitspraak berust op stukken, waarvan de valsheid na de
uitspraak is erkend of bij gewijsde is vastgesteld / 63
Algemeen. Berust op / 63
Stukken / 64
Vals / 66
De valsheid na de uitspraak is erkend of bij gewijsde vastgesteld / 69
a. Na de uitspraak erkend of bij gewijsde vastgesteld / 69
b. Niet nodig: valsheid vóór de vordering tot herroeping erkend of
bij gewijsde vastgesteld / 71
c. Na de uitspraak erkend of bij gewijsde vastgesteld / 72
De partij heeft na de uitspraak stukken van beslissende aard in
handen gekregen die door toedoen van de wederpartij
waren achtergehouden / 77
Algemeen. Art. 397 oud Rv / 77
Na de uitspraak in handen heeft gekregen / 79
Stukken van beslissende aard / 80
a. Stukken / 80
b. Stukken van beslissende aard / 81
Door toedoen van de wederpartij achtergehouden / 81
a. Door toedoen van de wederpartij achtergehouden / 81
b. Wederpartij / 83

I.6

Veroordeling van de staat door EHRM herroepingsgrond? Summum
ius, summa iniuria / 85

I.7
I.7.1
I.7.2
I.7.3
I.7.4

Partijen; belanghebbenden / 91
Wie kan de vordering tot herroeping instellen? / 91
Tegen wie moet de vordering tot herroeping worden gericht? / 95
Meer partijen / 96
Belanghebbenden / 98

VIII

Inhoudsopgave

I.8

I.8.1
I.8.2

I.9
I.9.1

I.9.2

Bevoegde rechter. Welke
gewijsden of onherroepelijke uitspraken betreft de bevoegdheid tot
herroeping? / 101
Bevoegde rechter / 101
Welke gewijsden of onherroepelijke uitspraken betreft de bevoegdheid
tot herroeping? / 104
Procedure / 107
Inleiding van de procedure / 107
a. Dagvaarding. Wat moet worden gevorderd? / 107
b. Verzoekschrift. Wat moet worden verzocht? / 113
Verdere procesgang / 113
a. De procedure tot de beslissing bedoeld in art. 387 en 391 Rv
(zgn. rescindente fase) / 113
b. De procedure na heropening van het geding (zgn. rescissoire fase) / 116

I.10
I.10.1
I.10.2
I.10.3

Schorsende werking en gemis hiervan / 119
Algemeen / 119
De vordering (het verzoek) tot herroeping schorst in beginsel niet / 119
Heropening van het geding schorst in zoverre / 120

I.11
I.11.1
I.11.2
I.11.3

Termijn / 121
Algemeen. Aanvang en omvang termijn. Vóór aanvang termijn gedaan
verzoek of vordering / 121
Berekening termijn / 123
Nadere bepaling van het aanvangstijdstip van de termijn. Bekend / 124

I.12
I.12.1
I.12.2

Andere ontvankelijkheidsvereisten. Belang / 129
Meermalen vordering tot herroeping / 129
Belang / 130

I.13

Afstand, berusting / 133

I.14
I.14.1

Beslissing / 137
Beslissing inzake de heropening van het geding, bedoeld in art. 387
en 391 Rv (afsluiting zgn. rescindente fase) / 137
Beslissing na heropening van het geding (afsluiting zgn.
rescissoire fase) / 140

I.14.2

I.15
I.15.1
I.15.2

Rechtsmiddelen / 145
Rechtsmiddelen tegen de uitspraak inzake de heropening van het geding
(afsluiting zgn. rescindente fase) / 145
Rechtsmiddelen tegen de uitspraak in het heropende geding en omtrent
de herroeping (afsluiting rescissoire fase) / 148

IX

Inhoudsopgave

DEEL II.

VERBETERING / 151

II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.1.4

Inleiding; historie / 153
Samenhang met het rechtsmiddel ‘herroeping’ / 153
Voorgeschiedenis van de wet / 153
Strekking en alternatieven / 154
Mogelijkheid tot verbetering is uitzondering / 155

II.2
II.2.1
II.2.2

Voor verbetering vatbare uitspraken / 157
Algemeen / 157
Tussenuitspraken / 158

II.3
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
II.3.5

Een fout in de zin van art. 31 Rv; belang / 163
Algemeen / 163
Ruime of beperkte uitleg? / 165
Kennelijke fout / 165
Een fout die zich voor eenvoudig herstel leent / 166
Jurisprudentie van de Hoge Raad op cassatieklachten over kennelijke
vergissingen / 169
a. Vergissingen in de redengeving / 169
b. Vergissingen in de meestal in het dictum neergelegde beslissing / 173
c. Onduidelijk, of vergissing in redengeving of in beslissing/dictum is
begaan / 176
d. Vergissingen in kop en/of slot / 176
e. Conclusies / 177
Betekenis van de jurisprudentie van de Hoge Raad, gevormd op
cassatieklachten over kennelijke vergissingen, voor de procedure van
art. 31 Rv. Belang / 177
a. Betekenis van de jurisprudentie van de Hoge Raad, gevormd op
cassatieklachten over kennelijke vergissingen, voor de procedure van
art. 31 Rv / 177
b. Belang / 178

II.3.6

II.4
II.4.1
II.4.2
II.4.3
II.4.4
II.4.5
II.4.6
II.4.7
II.4.8
II.4.9

X

Procedure / 181
Op verzoek of ambtshalve. Partij / 181
De bevoegde rechter / 182
Te allen tijde / 183
Inleiding van de procedure. Geen schorsende werking / 184
Verplichte procesvertegenwoordiging / 186
Hoor-wederhoor / 188
Kennisgeving / 190
Geen discretionaire bevoegdheid / 192
De verbetering / 193

Inhoudsopgave

II.4.10
II.4.11
II.4.12

Nieuwe grosse / 195
Weigering van de verbetering / 195
Proceskosten / 196

II.5
II.5.1
II.5.2

Gevolgen van de verbetering / 197
Beroep tegen de wel of niet verbeterde uitspraak / 197
Tenuitvoerlegging van de uitspraak na verbetering / 199

II.6

Rechtsmiddelenverbod;
doorbreking van het rechtsmiddelenverbod / 203
Voorzieningenverbod van art. 31 lid 4 Rv / 203
De doorbrekingsgronden / 205
a. Ten onrechte buiten toepassing laten / 205
b. Buiten het toepassingsgebied treden / 206
c. Verzuim van fundamentele rechtsbeginselen / 207
d. Procedure; ontvankelijkheid; termijnen / 207

II.6.1
II.6.2

II.7
II.7.1

II.7.2

Samenloop / 211
Samenloop met hoger beroep en cassatie / 211
a. Algemeen / 211
b. Lopende de beroepstermijn / 214
c. Nadat een rechtsmiddel is ingesteld / 215
d. Nadat de beroepstermijn is verstreken / 216
Samenloop bij beslissingen die naar hun aard steeds opnieuw aan de
rechter kunnen worden voorgelegd / 216

DEEL III.

AANVULLING / 219

III.1
III.1.1
III.1.2

Inleiding / 221
Samenhang met het rechtsmiddel herroeping. Voorgeschiedenis / 221
Afbakening aanvulling en verbetering. Correctiemiddel en geen
rechtsmiddel / 222
Strekking en alternatieven / 225

III.1.3
III.2
III.2.1
III.2.2
III.2.3
III.2.4
III.2.5

Een onderdeel van het gevorderde of verzochte / 227
Algemeen. Vorderingen, verzoeken en voorlopige voorzieningen / 227
Uitvoerbaarheid bij voorraad / 229
Verlof tot beroep tegen tussenuitspraken vóór de einduitspraak / 230
Beslissingen die in het kader van de beslissing op het gevorderde of
verzochte ambtshalve hadden moeten worden genomen / 231
Het verweer. Reconventie / 232

III.3

Voor aanvulling vatbare uitspraken / 235

XI

Inhoudsopgave

III.4
III.4.1
III.4.2
III.4.3

Heeft verzuimd te beslissen / 237
Verzuim te beslissen / 237
Stilzwijgende oordelen / 239
Afwijzing van het meer of anders gevorderde of verzochte / 241

III.5
III.5.1
III.5.2

Procedure / 245
Op verzoek. Niet ambtshalve / 245
Overige procedureregels betreffende het verzoek, de behandeling, de
beslissing en de tenuitvoerlegging / 246

III.6
III.6.1
III.6.2

Rechtsmiddelen / 249
Rechtsmiddelen in geval van aanvulling / 249
Geen rechtsmiddel in geval van weigering van de aanvulling;
doorbreking rechtsmiddelenverbod / 251

III.7
III.7.1

Samenloop / 253
Samenloop met hoger beroep en cassatie / 253
a. Algemeen / 253
b. Cassatie / 253
c. Hoger beroep / 255
Samenloop bij beslissingen die naar hun aard steeds opnieuw aan de
rechter kunnen worden voorgelegd / 256

III.7.2

Jurisprudentieregister / 257
Zaakregister / 275

XII

