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1. Inleiding
De wettelijke regeling van het burgerlijk proces-
recht heeft de afgelopen jaren de nodige wijzigin-
gen (en soms weer ongedaanmaking daarvan) 
ondergaan. De meeste van die wijzigingen zijn 
terug te voeren op de af en toe turbulente imple-
mentatie van het zogenaamde KEI-project.1  
Dat project beoogde onder andere versnelling en 
modernisering van de civiele procedure, alsmede 
digitalisering daarvan. Die digitalisering is mis-
lukt en in het kielzog daarvan zijn ook enkele 
andere uit het KEI-project voortvloeiende in-
novaties in het burgerlijk procesrecht gesneefd.2 
Zo is bijvoorbeeld de samenvoeging van dagvaar-
ding en verzoekschrift tot één soort procesinlei-
ding uiteindelijk niet gerealiseerd. 

Op 1 oktober 2019 is de zogenaamde Spoedwet 
KEI in werking getreden.3 Daarmee werden de 
tot dan toe ingevoerde wijzigingen in (onder 
andere) het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering weer grotendeels ongedaan gemaakt. 
In ieder geval twee aspecten van het KEI-project 
zijn wél behouden. Dat betreft in de eerste 
plaats de gemoderniseerde en gedigitaliseerde 
wijze van procederen in vorderingszaken (dag-
vaardingszaken) ten overstaan van de Hoge 
Raad. Dat laat ik verder onbesproken. Het gaat 
mij om het tweede overgebleven aspect: de ge-
moderniseerde bepalingen omtrent de monde-
linge behandeling (art. 87 tot en met 90 Rv) en 
de daarmee samenhangende schrapping van art. 
134 Rv (oud) over het pleidooi. 

Hieronder bespreek ik eerst (§ 2) de nieuwe art. 
87 tot en met 90 Rv, mede in het licht van het 
oude recht. Daarna (§ 3) ga ik in op het ‘recht op 
pleidooi’ en hoe dat met de schrapping van art. 
134 Rv (oud) uit de nieuwe bepalingen moet 
worden afgeleid. Vervolgens wijd ik enkele woor-
den aan de toepassing van een en ander in hoger 
beroep (§ 4) en rond ik af (§ 5) met onder meer 
een transponeringstabelletje.

2. Mondelinge behandeling
2.1. Achtergrond
In de recente ontwikkeling van het burgerlijk 
procesrecht is de mondelinge behandeling 
steeds meer centraal komen te staan. Een eerste 
duidelijke aanwijzing daarvoor is de wetswijzi-
ging van 2002.4

Voor 2002 was de dagvaardingsprocedure in eer-
ste aanleg (meestal) een hoofdzakelijk schrifte-

lijke aangelegenheid. Na de dagvaarding volgden 
de conclusie van eis, de conclusie van antwoord 
en vervolgens vaak de conclusie van repliek en 
de conclusie van dupliek. Daarna bestond de 
mogelijkheid pleidooi te vragen, maar daar werd 
niet altijd gebruik van gemaakt. Gebeurde dat 
niet, dan wees de rechter vonnis zonder dat de 
partijen ook maar een voet in de rechtbank had-
den gezet. De rechter had wel altijd de mogelijk-
heid een zogenaamde comparitie van partijen te 
gelasten op grond van de art. 87 (schikkingscom-
paritie) en art. 88 (inlichtingencomparitie) Rv 
(oud). Van die mogelijkheid maakte de rechter in 
de ogen van de wetgever echter te weinig ge-
bruik. Mede daarom werd per 1 januari 2002 art. 
131 Rv, zoals het thans in grote lijnen nog altijd 
luidt, in de wet opgenomen. Daarmee werd de 
comparitie na antwoord, zoals die toen genoemd 
werd, de standaard. Met de gelijktijdige verdwij-
ning van de conclusie van eis zag vanaf 2002 het 
model van de dagvaardingsprocedure er als volgt 
uit: dagvaarding, conclusie van antwoord, com-
paritie na antwoord. Conclusies van re- en  
dupliek werden uitzondering (zie art. 132 Rv). 
Na de comparitie volgde idealiter vonnis. 
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Opmerking verdient dat de verzoekschriftproce-
dure een vergelijkbaar procesverloop al sinds 
jaar en dag kent: na indiening van het verzoek-
schrift volgt (eventueel) een verweerschrift, 
waarna een mondelinge behandeling wordt ge-
last. Meer processtukken en -handelingen kent 
de verzoekschriftprocedure in beginsel niet: na 
de mondelinge behandeling doet de rechter uit-
spraak. Deze bijdrage ziet verder op de dagvaar-
dingsprocedure, waarbij ik opmerk dat de hier-
onder met name te bespreken art. 87 tot en met 
90 Rv ingevolge art. 279, zesde lid Rv van over-
eenkomstige toepassing zijn in de verzoek-
schriftprocedure, tenzij de aard van de zaak of 
de procedure zich daartegen verzet.

In 2002 werd de comparitie na antwoord tot 
standaard verheven (art. 131 Rv). De wet maak-
te onderscheid tussen de schikkings- en de in-
lichtingencomparitie (art. 87 en 88 Rv (oud)), 
maar in de praktijk gelastten de rechters steeds 
vaker comparities die kenmerken van beide soor-
ten vertoonden. Veelal werden partijen (en, in-
dien van toepassing, hun advocaten of gemach-
tigden) na de conclusie van antwoord 
uitgenodigd om ter zitting te verschijnen en de 
rechter nadere inlichtingen te verschaffen, als-
mede een schikking te beproeven. Hoe rechters 
aan deze zittingen invulling gaven, verschilde  
per rechtbank en van rechter tot rechter. De ene 
rechter stond toe dat partijen (of hun raadslie-
den) eerst hun standpunten nog eens uiteenzet-
ten of toelichtten, al dan niet aan de hand van 
pleitnotities, de andere rechter wilde daar niet 
van weten en begon direct met het stellen van 
gerichte vragen. Naast het verkrijgen van nadere 
inlichtingen werd voor de rechters het beproe-
ven van een minnelijke regeling (schikking) 
steeds belangrijker. 

Aldus kreeg de comparitie na antwoord meer en 
meer gewicht. Procespartijen raakten er langza-
merhand van doordrongen dat na hun eerste 
processtuk deze comparitie hoogstwaarschijnlijk 
de enige en laatste mogelijkheid was om nog iets 
aan de rechter voor te leggen. Zij mochten er in 
ieder geval niet op vertrouwen dat na de com-
paritie nog nadere proceshandelingen zouden 
worden toegestaan. In beginsel wees de rechter 
na de comparitie vonnis. 

De ontwikkeling van de comparitie is voortge-
gaan. De laatste jaren komt het steeds vaker 
voor dat de rechtbanken in hun comparitievon-
nissen (het vonnis waarbij een comparitie wordt 
gelast) gedetailleerd uiteenzetten hoe de agenda 
van de zitting zal luiden, welke specifieke infor-
matie (nader) verlangd wordt c.q. welke vragen 
in ieder geval nog bij de rechter leven en welke 
stukken nog moeten worden overgelegd. Dat 

alles komt een goed voorbereide en daardoor 
efficiënte zitting ten goede. 

2.2. Heden ten dage
Het woord ‘comparitie’ is (althans uit de wet) 
verdwenen. De wet spreekt tegenwoordig conse-
quent over ‘mondelinge behandeling’. Daarnaast 
heeft de wetgever die mondelinge behandeling 
nog meer handen en voeten gegeven. Dat de 
mondelinge behandeling standaard (althans: in 
beginsel) volgt op de conclusie van antwoord is 
onveranderd. Art. 131 Rv verwijst daarbij thans 
(slechts nog) naar art. 87 Rv. 

Tussendoor zij opgemerkt dat de rechter een 
mondelinge behandeling (voorheen: comparitie) 
in elke stand van het geding kan bevelen (zie art. 
87 lid 1 Rv). Dat is overigens al sinds 1838 het 
geval. Tegenwoordig is het standaardmoment 
voor de mondelinge behandeling na de conclusie 
van antwoord gelegen, maar dat laat onverlet 
dat een mondelinge behandeling ook op een 
eerder of later moment kan worden gelast. In 
theorie zou dat eerdere moment na de dagvaar-
ding (dus nog voor de conclusie van antwoord) 
al kunnen zijn. In eerste aanleg zal dat hoogst 
uitzonderlijk zijn (mij zijn geen voorbeelden  
bekend), maar in hoger beroep hebben de ge-
rechtshoven de figuur van de zogenaamde com-
paritie na aanbrengen (mondelinge behandeling 
na aanbrengen) geïntroduceerd. Een later mo-
ment in de procedure in eerste aanleg kan vallen 
na een tussenvonnis, na bewijslevering, na con-
clusiewisseling in een incident etc. In beginsel 
kan de rechter vanaf de dagvaarding (dan is het 
geding immers aanhangig, art. 125 lid 1 Rv) tot 
het eindvonnis een mondelinge behandeling 
bevelen. Het is eveneens mogelijk dat in één 
procedure twee of meer mondelinge behandelin-
gen plaatsvinden en ten slotte belet niets de 
rechter twee opeenvolgende mondelinge behan-
delingen (dus zonder tussenliggende proces-
handelingen) te bevelen. Ik ga nu verder uit van 
de mondelinge behandeling na de conclusie van 
antwoord op de voet van art. 131 Rv.
In dat nieuw geformuleerde art. 87 Rv, alsmede 
in de daaropvolgende artikelen, wordt de mon-
delinge behandeling (anders dan voorheen) uit-
gebreid geregeld, waarbij in algemene zin opvalt 
dat de rechter een tamelijk grote discretionaire 
bevoegdheid wordt toebedeeld als het gaat om 
de invulling van een en ander. Dat licht ik hier-
onder nader toe.

Om te beginnen is het van belang te constateren 
dat de functies van de voormalige comparatie 
(het verschaffen van nadere inlichtingen aan de 
rechter en/of het beproeven van een regeling in 
der minne) zijn behouden. Ik wijs op art. 87 lid 2 
aanhef en sub a en c Rv. De wetgever heeft ech-
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ter meer mogelijkheden voor de invulling van de 
mondelinge behandeling geboden.

Voorop staat dat partijen tijdens de mondelinge 
behandeling in de gelegenheid dienen te worden 
gesteld hun stellingen toe te lichten, aldus de 
aanhef van art. 87 lid 2 Rv. Die bepaling is impe-
ratief geformuleerd, oftewel: daar heeft de rech-
ter geen discretionaire bevoegdheid om dat al 
dan niet toe te staan. Het toelichten van de stel-
lingen der partijen moet hij toestaan. Dit houdt 
verband met het in § 3 te bespreken ‘recht op 
pleidooi’. 

De rechter heeft wel een discretionaire bevoegd-
heid ten aanzien van de vijf functies van de mon-
delinge behandeling die voorts in lid 2 van art. 87 
Rv staan opgesomd. Dat valt af te leiden uit het 
gebruik van het woord ‘kan’ in de aanhef van 
genoemd tweede lid. Tot die vijf functies be-
horen in de eerste en tweede plaats de reeds  
genoemde mogelijkheden van het inwinnen van 
nadere inlichtingen door de rechter (sub a) en 
het beproeven van een schikking (sub c). Ten 
opzichte van de oude wettelijke regeling zijn er 
drie mogelijke functies bij gekomen en die drie 
bespreek ik nu kort.

In de eerste plaats betreft het de mogelijkheid 
om aan partijen de gelegenheid te geven hun 
stellingen nader te onderbouwen (sub b). Hoewel 
het verschil op het eerste oog semantisch lijkt, 
dient dit toch goed te worden onderscheiden van 
het hiervoor genoemde stellingen toelichten. Dit 
onderbouwen kan zien op het in het geding bren-
gen van schriftelijke bewijsstukken, waarvoor de 
rechter voorafgaand aan de mondelinge behan-
deling al een bevel kan afgeven (zie ook art. 87 
leden 6 en 7 Rv). Daarnaast kan het gaan om het 
onderbouwen van stellingen door middel van 
getuigenbewijs (art. 87 lid 3 Rv).5

Ten tweede kan de mondelinge behandeling  
worden aangewend om de rechter met partijen 
te laten overleggen over hoe het vervolg van de 
procedure eruit zal zien (art. 87 lid 2 aanhef en 
sub d Rv). Als een mondelinge behandeling niet 
resulteert in een schikking, kan het aangewezen 
zijn dat de rechter met partijen en, indien van 
toepassing, hun raadslieden overlegt over hoe de 
procedure verder zal gaan. De rechter kan voor-
nemens zijn na de mondelinge behandeling 
(eind)vonnis te wijzen. Partijen kunnen verzoe-
ken om nadere proceshandelingen te verrichten. 
Misschien moet er bewijslevering volgen en kan 
dit overleg worden gebruikt om daarover alvast 
praktische afspraken te maken. Met andere 
woorden: de procedure kan na een mondelinge 
behandeling verschillende kanten op gaan en 
deze wettelijke bepaling voorziet erin dat de 

rechter over die nadere gang van zaken met  
partijen kan spreken en daar afspraken over kan 
maken.

Ten derde kan de rechter aanwijzingen geven of 
proceshandelingen bevelen indien hij zulks gera-
den acht en voor zover dit naar zijn mening niet 
in strijd is met de goede procesorde. Dit is een 
soort vangnetbepaling, die de rechter ruim de 
mogelijkheid geeft in elke zaak ‘maatwerk’ te 
leveren.

Bij deze vijf functies op grond van het tweede lid 
van art. 87 Rv blijft het echter niet, als het gaat 
om de mondelinge behandeling ‘nieuwe stijl’. De 
hiervoor besproken nieuwe functies ten opzichte 
van de oude wettekst zou de rechter ook wel 
grotendeels zonder wetswijziging hebben kun-
nen toepassen in het kader van een mondelinge 
behandeling. Wat echter wettelijk gezien niet 
mogelijk was en sedert 1 oktober 2019 wel, is het 
horen van getuigen en partijdeskundigen ter 
gelegenheid van de mondelinge behandeling 
(art. 87 lid 3 Rv). Daarvoor is wel voorafgaande 
toestemming van de rechter vereist, hetgeen 
betekent dat een partij niet zonder die toestem-
ming getuigen en/of partijdeskundigen mee naar 
de zitting kan nemen. Dat wil zeggen: zonder die 
voorafgaande toestemming zullen die meege-
brachte getuigen en/of partijdeskundigen 
hoogstwaarschijnlijk niet worden gehoord.

In art. 88 Rv is neergelegd dat de rechter de par-
tijen tijdens de mondelinge behandeling onder-
vraagt. Dat slaat met name terug op de functie 
van de mondelinge behandeling om aan de rech-
ter nadere inlichtingen te verschaffen (art. 87  
lid 2 aanhef en onder a Rv). Het tweede lid van 
art. 88 Rv sluit aan bij de regeling omtrent de 
bewijskracht en -waardering van partij(getuige)
verklaringen in art. 164 Rv. Deze regeling stond 
reeds met zoveel woorden in art. 88 lid 4 Rv 
(oud).

5. A.I.M. van Mierlo & K.J. Krzemiński (red.), Parlemen-
taire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering 
Wetgeving vereenvouding en digitalisering procesrecht 
(‘KEI’), Deventer: Wolters Kluwer 2016/I.29.3.
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Art. 89 lid 1 Rv bepaalt dat wanneer ter zitting 
(ter gelegenheid van de mondelinge behande-
ling) een schikking tot stand komt, de procedure 
eindigt. 

Er wordt dan een proces-verbaal opgemaakt, 
waarin de afspraken die partijen hebben ge-
maakt, worden neergelegd. Dat proces-verbaal 
wordt ondertekend en vervolgens in executoriale 
vorm (met andere woorden: als grosse, art. 430 
lid 1 Rv) uitgegeven. Dat betekent, kortgezegd, 
dat de partij die op grond van de schikkingsaf-
spraken nog iets van de ander tegoed heeft, een 
en ander desnoods kan afdwingen door middel 
van executie (tenuitvoerlegging) van dat proces-
verbaal door de deurwaarder. Een dergelijk pro-
ces-verbaal heeft derhalve dezelfde (executori-
ale) kracht als een vonnis. 

Het bepaalde in art. 90 Rv handelt over het pro-
ces-verbaal van de mondelinge behandeling, die 
niet resulteert in een schikking. In het eerste lid 
valt onmiddellijk op dat de rechter niet te allen 
tijde verplicht is een proces-verbaal op te ma-
ken. De gevallen waarin dat wel gebeurt, zijn de 
volgende:

• de rechter besluit zelf dat er proces-verbaal 
moet worden opgemaakt (‘ambtshalve’);

• de rechter acht het zelf niet (ambtshalve) 
nodig, maar een partij die daar belang bij 
heeft, verzoekt erom;

• de rechter moet proces-verbaal opmaken –  
als hij dat nog niet gedaan had en één der 
partijen is in hoger beroep gegaan of heeft 
beroep in cassatie ingesteld – als de hoger-
beroepsrechter dan wel de Hoge Raad daar-
om verzoekt. 

Over de inhoud, ondertekening en verstrekking 
van het proces-verbaal gaan de leden 2 tot en 
met 6 van art. 90 Rv. 

Nieuw en interessant is de bepaling van art. 90 
lid 7 Rv. De rechter kan namelijk bepalen dat het 
proces-verbaal – voor zover het betreft de zake-
lijke weergave van het verhandelde ter zitting, 
art. 90 lid 3 Rv – wordt vervangen door een door 
of namens hem gemaakte beeld- of geluidsop-
name. De rechter kan er dus voor kiezen de zit-
ting (de mondelinge behandeling) met camera 
en/of microfoon op te nemen en die opname in 
de plaats van een schriftelijk proces-verbaal te 
laten komen. Slechts wanneer de hogerberoeps-
rechter of de Hoge Raad dan alsnog om een 
schriftelijk proces-verbaal verzoeken, moet hij 
dat (alsnog) opmaken.
2.3. Afronding
De mondelinge behandeling staat tegenwoordig 
centraal in de civiele (dagvaardings)procedure.6 
Kort en goed zijn de oude art. 87 en 88 Rv ver-
vangen door de nieuwe art. 87 tot en met 90. De 

(materiële) inhoud is goeddeels behouden geble-
ven en bovendien fors uitgebreid. Met name de 
mogelijkheid van het horen van getuigen en par-
tijdeskundigen ter gelegenheid van de monde-
linge behandeling, alsook de uitgebreide regeling 
omtrent het proces-verbaal springen in het oog. 
De wetgever heeft met deze nieuwe, meer om-
vangrijke regeling mede willen bewerkstelligen 
dat partijen ten opzichte van het oude recht de 
mogelijkheid behouden hun zaak ter gelegenheid 
van de mondelinge behandeling te (laten) be-
pleiten. Daarover gaat de volgende paragraaf.

3. Het ‘recht op pleidooi’
Het ‘recht op pleidooi’ bestaat niet. Daarom 
plaats ik het begrip ook consequent tussen aan-
halingstekens. Wat wel bestaat is het recht van 
partijen om hun standpunten mondeling ten 
overstaan van de rechter uiteen te zetten.7 Dat is 
door de Hoge Raad zelfs als fundamenteel begin-
sel van burgerlijk procesrecht gekwalificeerd, 
hoewel hij ook aangeeft dat dit recht ‘niet on-
begrensd’ is.8 De Hoge Raad verwijst daarbij 
uitdrukkelijk naar art. 134 Rv en art. 6 EVRM. 

6. In de verzoekschriftprocedure was dat al het geval.
7. Een gerechtvaardigde vraag zou kunnen zijn: wat is dan 

het verschil? Dat verschil valt niet op de wet, maar wel 
op de gewoonte terug te leiden. Pleidooien worden 
veelal gekenmerkt door ‘strakke’ betogen, meestal aan 
de hand van pleitnota’s, in verreweg de meeste gevallen 
gehouden door de raadslieden van partijen, met nog 
een ronde van mondelinge re- en dupliek (uit de aard 
der zaak: à l’improviste). Rechters horen die pleidooien 
aan en stellen vragen naar aanleiding daarvan. Het 
initiatief voor het houden van pleidooien gaat uit van de 
partijen, althans van één der partijen. Een mondelinge 
behandeling (voorheen: comparitie) wordt gelast door 
de rechter, die daarmee ook direct het initiatief heeft. 
Ter zitting kan hij toestaan dat de partijen of hun 
advocaten/gemachtigden pleiten zoals zojuist 
beschreven, maar de rechter is daartoe geenszins 
verplicht en meestal houdt hij die ‘pleidooien’ ter 
gelegenheid van de mondelinge behandeling dan ook 
kort. Een mondelinge behandeling is een meer 
informeel gebeuren, waarbij met name de partijen zelf 
gelegenheid wordt geboden hun standpunten toe te 
lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

8. HR 15 maart 1996, NJ 1997/341, m.nt. H.J. Snijders 
(Boumans/’t Plenske); HR 31 oktober 2014, NJ 2015/181, 
m.nt. W.D.H. Asser (Verhoeven c.s./Staat).

883

WPNR 7305

28 november 2020

Mondelinge behandeling ‘nieuwe stijl’



Het zojuist genoemde recht wordt in het Engels 
wel aangeduid als het recht op een ‘oral hearing’ 
of – minder juridisch, wel illustratief – het recht 
op ‘one’s day in court’. Dat recht wordt, ook door 
de Hoge Raad, onder andere afgeleid uit art. 6 
EVRM. Het recht is niet absoluut, zo overweegt 
de Hoge Raad en hij lijkt daarin te worden ge-
steund door het Straatsburgse Hof (EHRM).9 
Die kennelijk wel aanwezige begrenzingen lijken 
echter met name gevonden te worden in de be-
handeling in hoger beroep, zo blijkt uit de recht-
spraak waarnaar ik zojuist verwees. Met andere 
woorden: in eerste aanleg moet er een moment 
zijn waarop partijen in ieder geval de mogelijk-
heid hebben hun standpunten mondeling ten 
overstaan van de rechter uiteen te zetten.

Dat is een recht en van dat recht kan afstand 
worden gedaan. Het is echter niet mogelijk dat 
de rechter aan partijen dat recht ontneemt,  
bijvoorbeeld met een beroep op een overvolle 
agenda of de (doorgaans retorische en tegelijker-
tijd ontmoedigende) vraag of een mondelinge 
toelichting ‘wel iets toevoegt’. 

Om te doorgronden op welke wettelijke bepalin-
gen (anders dan het zeer algemene en weinig 
concrete art. 6 EVRM) dit recht gebaseerd kan 
worden, is het andermaal van belang te onder-
scheiden tussen de wettekst en -systematiek van 
voor 1 oktober 2019 en die ervan daarna. Voor  
1 oktober 2019 luidde de hoofdregel dat de rech-
ter na de conclusie van antwoord een verschij-
ning van partijen (comparitie, nu: mondelinge 
behandeling) zou gelasten. Hij kon daarvan 
nochtans afzien indien hij oordeelde dat de zaak 
daarvoor niet geschikt was. In dat geval zou de 
rechter gelegenheid geven voor conclusies van 
re- en dupliek (art. 132 lid 1 Rv). Vervolgens zou 
de rechter gelegenheid moeten bieden voor plei-
dooi (art. 134 lid 1 Rv (oud)). Immers, indien de 
procedure tot dat moment slechts schriftelijk 
zou zijn verlopen, zou in ieder geval de mogelijk-
heid voor een mondelinge toelichting nog moe-
ten worden geboden. Art. 134 lid 1 Rv (oud)  
bepaalde uitdrukkelijk dat indien wél een mon-
delinge behandeling had plaatsgevonden, de 
rechter pleidooi niet behoefde toe te staan. In 
dat geval was de gelegenheid tot het mondeling 
toelichten van de standpunten immers reeds 
geboden.

Nu is per 1 oktober 2019 art. 134 Rv (oud) ge-
schrapt. De andere zojuist genoemde bepalingen 
zijn (in grote lijnen) blijven staan. Nog altijd is 
de hoofdregel dat na de conclusie van antwoord 
een mondelinge behandeling volgt, maar de 
rechter kan oordelen dat de zaak daarvoor niet 
geschikt is en nog een schriftelijke ronde (re- en 
dupliek) toestaan. Hoe zit het dan met dat recht 

om standpunten mondeling ten overstaan van 
de rechter toe te lichten? Pleiten ter gelegenheid 
van een pleidooi kan niet meer. De enige moge-
lijkheid om die mondelinge toelichting gestalte 
te geven is thans gelegen in de mondelinge be-
handeling van art. 87 Rv.

Dan zijn er twee routes. In de eerste plaats kan 
de rechter na de conclusies van re- en dupliek 
bepalen dat er een mondelinge behandeling 
volgt. Dan is er niet zoveel aan de hand en kun-
nen partijen ingevolge de imperatieve formule-
ring van de aanhef van art. 87 lid 2 hun stellingen 
mondeling toelichten.

Een tweede mogelijkheid is echter dat de rechter 
die mondelinge behandeling niet gelast, ook niet 
na eventuele conclusies van re- en dupliek. Als 
dan een partij (of alle partijen) haar (hun) stand-
punten toch mondeling wil(len) uiteenzetten, 
dan dient de rechter daartoe gelegenheid te  
bieden. Het probleem is dat dit niet met zoveel 
woorden uit de wet af te leiden valt. Art. 134 Rv 
(oud) is geschrapt en art. 87 Rv geeft aan de 
rechter een discretionaire bevoegdheid om een 
mondelinge behandeling te gelasten. Hij is daar-
toe – blijkens de letter van art. 87 Rv – niet ver-
plicht, net zomin als art. 131 Rv hem te allen 
tijde verplicht een dergelijke mondelinge behan-
deling te gelasten. De wetgever gaat ervan uit 
dat met de centraal staande mondelinge behan-
deling alles gedekt is.10 Dat is echter niet zo wan-
neer de rechter na de conclusie van antwoord 
geen mondelinge behandeling op de voet van art. 
131 Rv gelast en ook overigens geen aanleiding 
ziet om in welke stand van het geding dan ook 
een dergelijke mondelinge behandeling te beve-
len (art. 87 lid 1 Rv). 

9. Zie de heldere uiteenzetting van A-G E.M. Wesseling-
Van Gent, ECLI:NL:PHR:2011:BP9038, nrs. 2.4-2.8 voor 
HR 10 juni 2011, NJ 2011/272 (Ahold/D&S).

10. A.I.M. van Mierlo & K.J. Krzemiński (red.), Parlemen-
taire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering 
Wetgeving vereenvouding en digitalisering procesrecht 
(‘KEI’), Deventer: Wolters Kluwer 2016/I.95.3.
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Dan zal het initiatief toch echt van partijen (of 
één van hen) moeten komen om dat recht op het 
geven van een mondelinge toelichting op stand-
punten daadwerkelijk gestalte te geven. Een 
verzoek om een mondelinge behandeling zal in 
een dergelijk geval in mijn ogen niet geweigerd 
mogen worden (zie art. 87 lid 8 Rv). 

De conclusie is dat het ‘recht op pleidooi’ in de 
zin van ‘het recht om standpunten ten overstaan 
van de rechter mondeling uiteen te zetten’ nog 
altijd bestaat. Met de schrapping van art. 134 Rv 
(oud) moet dat recht worden afgeleid uit de aan-
hef van art. 87 lid 2 Rv. Daarvoor is het wel nodig 
dat er een mondelinge behandeling wordt gelast, 
hetgeen een discretionaire bevoegdheid van de 
rechter is. Als een rechter (al dan niet bewust) 
lijkt te (gaan) weigeren een dergelijke monde-
linge behandeling te gelasten, dient de partij die 
haar recht op het mondeling toelichten van haar 
standpunten wil realiseren, actie te ondernemen. 
Dat recht kan haar namelijk niet ontzegd wor-
den. 

4. Hoger beroep
Hiervoor besprak ik met name de art. 87 tot  
en met 90 Rv en 134 Rv (oud). Al die artikelen 
staan (of stonden) in de Tweede Titel van het 
Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Die Tweede Titel is in hoger 
beroep van overeenkomstige toepassing, met 
uitsluiting van (onder andere) art. 131 Rv, zo 
volgt uit art. 353 lid 1 Rv. Dat heeft tot gevolg  
dat al hetgeen hiervoor vermeld is, ook in hoger 
beroep geldt, met dien verstande dat de hoger-
beroepsrechter, anders dan de rechter in eerste 
aanleg, niet gehouden is bij wijze van hoofdregel 
na de conclusie van antwoord (in de praktijk: 
memorie van antwoord in hoger beroep) een 
mondelinge behandeling te gelasten. 

Aangezien art. 131 Rv in hoger beroep wordt 
uitgezonderd, is hier een extra waarschuwing op 
haar plaats. De hogerberoepsrechter is niet ver-
plicht (ook niet in beginsel, zoals de rechter in 
eerste aanleg) om na de memorie van antwoord 
in hoger beroep een mondelinge behandeling te 
gelasten. De vraag rijst dan hoe het zit met dat 
recht om standpunten mondeling ten overstaan 
van de rechter toe te lichten.

Daarbij is van belang op te merken dat – zolang 
in eerste aanleg voldoende gelegenheid tot een 
mondelinge uiteenzetting van standpunten is 
geboden – de hogerberoepsrechter niet verplicht 
is andermaal daartoe gelegenheid te bieden. Hij 
mag dat wel, maar hoeft het niet. Ook dat volgt 
uit de hiervoor genoemde jurisprudentie.11 Er 
wordt wel gezegd dat het ‘recht op pleidooi’ in 
hoger beroep minder absoluut is dan in eerste 

aanleg. 
In hoger beroep bestaan na de schriftelijke ron-
de van appeldagvaarding, memorie van grieven 
en memorie van antwoord doorgaans drie sma-
ken.12

1. Partijen vragen arrest op de stukken. Dat 
betekent dat beide partijen afzien van plei-
dooi/mondelinge behandeling in appel en van 
oordeel zijn dat het hof uitspraak kan doen 
op basis van het procesdossier. Dat laat on-
verlet dat het hof alsnog ambtshalve kan 
besluiten een mondelinge behandeling te 
bevelen (art. 353 lid 1 jo. 87 lid 1 Rv). 

2. Een partij vraagt toestemming een nadere 
proceshandeling te mogen verrichten, bij-
voorbeeld het bij akte in het geding brengen 
van nadere stukken of het nemen van een 
nadere memorie. Die toestemming kan het 
hof geven of weigeren, maar in ieder geval 
kan de appelrechter in een dergelijk geval 
ook (in plaats van of naast het geven van 
toestemming) een mondelinge behandeling 
gelasten (art. 353 lid 1 jo. 87 lid 1 Rv). 

11. Zie voetnoot 9.
12. Ik laat buiten beschouwing de door de gerechtshoven 

geïnitieerde ‘comparitie (of: mondelinge behandeling) 
na aanbrengen’. Die is immers reeds gebaseerd op de 
discretionaire bevoegdheid van de rechter, ook in hoger 
beroep, om in elke stand van het geding een monde-
linge behandeling te bevelen (art. 353 lid 1 jo. 87  
lid 1 Rv).
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3. Een partij vraagt om een mondelinge behan-
deling (vroeger: pleidooi). Moet een dergelijk 
verzoek worden ingewilligd? Onder oud recht 
moest dat, gelet op de overeenkomstige  
toepassing in hoger beroep van art. 134 Rv 
(oud).13 Maar dat artikel is nu juist vervallen. 
Dat betekent dat het nu op de discretie van 
het hof aankomt om een dergelijk verzoek in 
te willigen op grond van art. 87 lid 1 Rv. Op 
basis daarvan kan het hof immers een mon-
delinge behandeling bevelen, maar het is 
daartoe geenszins verplicht.14 

Ook in hoger beroep lijkt derhalve te gelden dat 
het recht op het mondeling toelichten van stand-
punten door partijen bestaat, maar dat partijen 
er goed aan doen nauwkeurig te bewaken dat 
hun ook de gelegenheid wordt geboden dat recht 
gestalte te geven (art. 87 lid 8 Rv). De sleutel 
daartoe is het de rechter bewegen tot het gelas-
ten van een mondelinge behandeling, aangezien 
dat een discretionaire bevoegdheid is (art. 87  
lid 1 Rv). 

5. Afronding
De mondelinge behandeling komt meer en meer 
centraal te staan in het burgerlijke proces. De 
meest recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat 
die mondelinge behandeling (voorheen: compa-
ritie) wat meer wettelijk vlees op de botten krijgt 
en zich niet hoeft te blijven verlaten op de (soms 
weerbarstige) rechterlijke praktijk. Al met al 
zorgt de volwassenwording van de mondelinge 
behandeling voor een meer efficiënte recht-
spraak, zeker in eerste aanleg. 

Terzelfdertijd wordt het fundamentele recht van 
de procespartij om door de rechter gehoord te 
worden en te diens overstaan haar standpunten 
toe te lichten geen geweld aan gedaan. De mon-
delinge behandeling kan – zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep – goed fungeren als alterna-
tief voor het voormalige pleidooi, zolang rechters 
en raadsheren zich bewust blijven van de funda-
mentele status van het recht om standpunten 
mondeling toe te lichten. Het zijn immers de 
rechters en raadsheren die hun discretionaire 
bevoegdheid tot het gelasten van een monde-
linge behandeling moeten aanwenden om dat 
recht te honoreren. 

In de tabel zijn de artikelen (en artikelleden)  
van het oude recht (van voor 1 oktober 2019) 
geplaatst tegenover het nieuwe recht (met in-
gang van 1 oktober 2019). Het nieuwe recht is 
uitgebreider dan het oude: het bevat in sommige 
artikelen meer artikelleden. De tabel beperkt 
zich tot de relevante bepalingen in relatie tot het 
bovenstaande.

13. Er wordt wel gezegd dat met de uitzondering van  
art. 131 Rv voor het hoger beroep (ingevolge art. 353  
lid 1 Rv) ook art. 134 Rv (oud) geacht moet worden te 
zijn uitgezonderd. Zie bijvoorbeeld P.A. Stein/A.S. Rueb 
e.a., Compendium Burgerlijk Procesrecht, Deventer: 
Wolters Kluwer 2018, p. 338 (voetnoot 143). Ik vermag 
dat niet uit de wet, noch uit de rechtspraak af te leiden.

14. Uit de bewoordingen van het Landelijk Procesregle-
ment voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechts-
hoven, zoals dat per 1 augustus 2020 luidt en te 
raadplegen is via www.rechtspraak.nl, leid ik af dat een 
dergelijk verzoek eigenlijk altijd zal worden ingewilligd 
(art. 2.22 jo. 4.1 e.v.).

Rv (oud) Rv (nieuw)

87 lid 1 87 leden 1 en 2(c)

87 lid 2 87 lid 5

87 lid 3 89 lid 1

87 lid 4 89 lid 2

88 lid 1 87 leden 1 en 2(a) 

88 lid 2 88 lid 1

88 lid 3 90 leden 1 tot en met 8

88 lid 4 88 lid 2

89 87 lid 7

90 91

91 90 lid 6

92 92

134 Vervallen. [En hopelijk terug 
te vinden in de aanhef van 
art. 87 lid 2 en in art. 87 lid 
8 Rv]
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