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le ning van het Klachteninstituut Fi nan ci ë le Dienst  - 
ver le ning (bindend advies 2018-337 van 29 mei 
2018, herhaald in de bindende adviezen 2019-047 
van 23 ja nu a ri 2019 en 2020-827 van 13 oktober 
2020) niet onredelijk bezwarend.
5. Een andere in het arrest aan de orde gestel-
de vraag is of een beding op grond waarvan de bank 
eenzijdig kan beoordelen of de prestatie van de con-
su ment in overeenstemming met de over een komst 
is (hier: of de con su ment aan zijn ver plich ting tot af-
lossing of rentebetaling heeft voldaan), valt on der 
punt 1 on der m van de blauwe lijst. Uit die bepaling 
volgt dat een beding dat tot doel of tot gevolg heeft 
om de bank eenzijdig het recht te geven te bepalen 
of de door de bank geleverde dienst aan de over een-
komst beantwoordt of haar het exclusieve recht 
geeft om een beding uit de over een komst te inter-
preteren, onredelijk bezwarend kan zijn. Het Hof 
oordeelde dat nu het on der deel slechts naar de ver-
plich tingen van de verko per of dienstverlener ver-
wijst, hetgeen betrekking heeft op de vraag of de 
con su ment zijn ver plich tingen correct is nageko-
men (punten 73 en 74). Een dergelijk beding kan ui-
teraard wel aan de open norm van art. 6:233 on der 
a BW worden getoetst.
6. Het laatste punt dat hier aandacht behoeft, 
betreft de betekenis van het in art. 5 van de Richtlijn 
vervatte trans pa ran tie ver eis te, dat bij ons gecodifi-
ceerd is in art. 6:238 lid 2 BW. Volgens dit artikel 
moeten bedingen in algemene voorwaarden in dui-
de lij ke en begrijpelijke taal worden opgesteld. Vol-
gens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is het 
niet voldoende dat een beding voor de con su ment 
grammaticaal begrijpelijk is, maar dient het beding 
zo geformuleerd te zijn dat het hem in staat stelt om 
op basis van dui de lij ke en begrijpelijke criteria een 
inschatting te maken van de eco no mische gevolgen 
die daaruit voor hem voortvloeien (punt 62, met 
verwijzing naar on der meer Hof van Justitie 30 april 
2014, zaak C-26/13, NJ 2014/355, m.nt. M.R. Mok 
(Kásler)). In de punten 43 en 44 van zijn arrest van 
21 maart 2013, zaak C-92/11, NJ 2013/375 (RWE 
Vertrieb) heeft het Hof bovendien geoordeeld dat 
het trans pa ran tie ver eis te ook betekent dat de con-
su ment vóór contractsluiting daad wer ke lijk gele-
genheid moet hebben om kennis te nemen van alle 
bedingen van de over een komst. Daaruit volgt dat 
ook de artt. 6:233 on der b en 234 BW, waarin de in-
formatieplicht van de gebruiker van de algemene 
voorwaarden is opgenomen, richtlijnconform moe-
ten worden uitgelegd.
7. Het Hof van Justitie heeft bovendien geoor-
deeld dat het trans pa ran tie ver eis te meebrengt dat 
de gebruiker in sommige gevallen verplicht is om de 
con su ment ook te informeren over de geldende re-
gelgeving. Dat is het geval indien de wijze waarop 
door de con su ment te betalen kosten kunnen wor-
den aangepast, voortvloeit uit dwingende wettelijke 
of be stuurs rechte lijke bepalingen (Hof van Justitie 
26 april 2012, zaak C-472/10, NJ 2012/404, m.nt. 
M.R. Mok (Invitel), punt 29) en bij de con su-
mentenbeschermende bepaling van art. 6 lid 2 

Rome I-verordening in geval van een rechtskeuze 
(Hof van Justitie 28 juli 2016, zaak C-191/15, NJ 
2018/188, m.nt. Th.M. de Boer (Verein für Konsumen
teninformation/Amazon EU), punt 69). In het on-
derhavige arrest stelt het Hof echter vast dat een 
verko per of dienstverlener niet verplicht is om de 
con su ment voor contractsluiting te informeren over 
de inhoud van toepasselijke wettelijke bepalingen 
en daarop betrekking hebbende rechtspraak ten 
einde daarmee duidelijk te maken in hoeverre het 
beding afwijkt van het aanvullende recht: een der-
ge lij ke ver plich ting zou ‘verder gaan dan wat in het 
kader van het trans pa ran tie ver eis te redelijkerwijs 
van de verko per mag worden verwacht’, aldus het 
Hof (punten 66 en 69). Het Hof legt overigens niet 
uit waarom de in Invitel en Amazon genoemde in-
formatie dan wél zou moeten worden verstrekt. 
Kennelijk gaat het daar om bedingen die slechts be-
grepen kunnen worden als de gebruiker van de al-
gemene voorwaarden óók duidelijk maakt hoe deze 
bedingen zich verhouden tot het op de over een-
komst toepasselijke (dwingende) recht. Een alge-
mene ver plich ting om de con su ment te informeren 
over de stand van het recht mag hierin volgens het 
Hof dus niet worden gelezen. In welke gevallen een 
der ge lij ke ver plich ting (ook) zou kunnen bestaan, is 
vooralsnog echter onduidelijk.

M.B.M. Loos

NJ 2021/53

HO GE RAAD (CIVIELE KAMER)
21 juni 2019, nr. 18/02347
(Mrs. E.J. Numann, A.H.T. Heisterkamp, 
C.E. du Perron, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh; 
A-G mr. E.M. Wesseling-van Gent)
m.nt. A.I.M. van Mier lo

Art. 129 Rv

RBP 2019/64
RvdW 2019/747
Prg. 2019/215
NJB 2019/1501
ECLI:NL:PHR:2019:269
ECLI:NL:HR:2019:997

Procesrecht. Eiswij zi ging bij pleidooi met intrek-
king van eerdere vordering. Intrekking; conclusie 
of akte vereist (art. 129 Rv)?; afstand van recht 
voor geval eiswij zi ging niet wordt toegestaan?

Een ‘intrekking van een vordering’ is in beginsel op te 
vatten als een vermindering van de eis, als bedoeld in 
art. 129 Rv, tot nihil. Zij kan in zaken met verplichte 
procesvertegenwoordiging niet besloten liggen in een 
verklaring van een procespartij ter comparitie, maar 
dient plaats te vinden bij conclusie of bij akte, welke 
akte ook daarin kan bestaan dat de procesvertegen
woordiger ter comparitie mondeling akte verzoekt 
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van een vermindering van eis. Nu de door het hof be
doelde intrekking van de vorderingen een vorm van 
afstand van recht zou inhouden, geldt daarvoor de eis 
dat sprake moet zijn van een verklaring die op de aan 
afstand van recht verbonden rechtsgevolgen is gericht. 
Daarbij mag in het algemeen worden aan ge no men 
dat een eisende partij die haar eis wijzigt, niet zal 
wensen dat in het geheel geen eis resteert in het geval 
de eiswij zi ging niet wordt toegelaten.

[eiser], eiser tot cassatie, adv.: mr. R.A.A. Duk,
tegen
Verweerders 1 t/m 6, verweerders in cassatie, niet 
verschenen.

Hof:

6. De beoordeling
6.1.  In dit hoger beroep kan worden uitgegaan 
van de volgende feiten.
a. [verweerders], [eiser] alsmede [verweerster 4] 
en [verweerster 5] (gedaagden sub 2 en 3 in eerste 
aanleg) zijn allen kinderen van [de vader], geboren 
op [geboortedatum 1] 1929 (hierna te noemen: va-
der) en [de moeder], geboren op [geboortedatum 2] 
1937 (hierna te noemen: moeder). Vader en moeder 
waren gehuwd in gemeenschap van goederen.
b. Bij notariële akte van 15 februari 1977 is een per-
ceel grond aan de [a-straat] te [woonplaats] aan va-
der geleverd voor een koopsom van ƒ 45.000. Uit de 
notariële akte van 12 juli 1978 blijkt dat vader een 
lening heeft afgesloten bij de gemeente [gemeente] 
voor een bedrag van ƒ 160.000 “voor het stichten 
van een woning aan de [a-straat] te [woonplaats]”, 
waarbij vader een recht van hypotheek heeft ver-
leend aan de gemeente [plaats 2] op voornoemd 
perceel grond. Vader heeft op 30 maart 1983 deze 
hypothecaire geldlening volledig afgelost met de 
opbrengst uit de verkoop van een andere onroeren-
de zaak.
c. Vanaf 1984 bewoont [eiser] voornoemde wo-
ning aan de [a-straat 1] te [woonplaats]. Sindsdien 
voldoet [eiser] een bedrag van € 2.287,05 per jaar 
aan vader on der de vermelding van “huur woning”. 
Vanaf 1993 heeft de on der ne ming van [eiser] ([A]) 
ook de bijbe ho ren de schuur in gebruik en voldoet 
deze on der ne ming jaarlijks € 1.361,34 on der ver-
melding van “huur opstal plus erf t.b.v. galerie”.
d. Vader is overleden op [datum overlijden 1] 
2003. Vader heeft bij testament over zijn nalaten-
schap beschikt inhoudende een zogenoemde ou-
derlijke boedelverdeling, waarbij alle goederen en 
schulden werden toebedeeld aan moeder, waar te-
genover de kinderen een vordering kregen op moe-
der ter grootte van ieders erfdeel, vermeerderd met 
een rente van zes procent per jaar.
e. Moeder is overleden op [datum overlijden 2] 
2012. Moeder heeft bij testamenten van 4 mei 2005 
en 22 september 2006 over haar nalatenschap be-
schikt. In deze testamenten worden [verweerder 1], 
[verweerster 2] en [verweerster 5] benoemd tot ge-
zamenlijk executeur tevens af wik ke lings be wind-

voer der. Verder is hierin bepaald dat de afstamme-
lingen van moeder vrijgesteld zijn van de 
ver plich ting tot inbreng van giften in de nalaten-
schap, tenzij bij een gift schriftelijk anders is be-
paald. De zes voornoemde kinderen ([verweerder 
1], [verweerster 2], [verweerder 3], [eiser], [ver-
weerster 4] en [verweerster 5]) zijn alle voor een 
zesde deel gerechtigd tot de nalatenschap van moe-
der.
f. Na het overlijden van moeder hebben [verweer-
der 1], [verweerster 2] en [verweerster 5] de hier-
voor bedoelde benoeming als executeur aanvaard. 
Hierna is tussen de drie executeurs en [eiser] een 
discussie ontstaan over de wijze van verdeling van 
de tot de nalatenschap be ho ren de woning [a-straat 
1].
g. Bij beschikking van 28 mei 2013 van de kanton-
rechter is aan [verweerster 5] ontslag verleend als 
executeur-af wik ke lings be wind voer der. Bij beschik-
king van 4 juli 2013 van de kantonrechter is aan 
[verweerder 1] en [verweerster 2] ontslag verleend, 
waarna [verweerster 6], notaris te [kantoorplaats], is 
benoemd als executeur-af wik ke lings be wind voer-
der. Bij beschikking van 27 juni 2016 is aan haar als 
zo da nig ontslag verleend.
h. De zes kinderen van moeder hebben de nalaten-
schap van moeder beneficiair aanvaard. Zij hebben 
tevens een algehele boedelvolmacht gegeven aan 
notaris [verweerster 6] voornoemd.
6.2.1.  In de on derhavige procedure hebben [ver-
weerders] (in conventie) gevorderd dat de recht-
bank:
1. voor recht zal verklaren dat [eiser] geen eco no-
misch eigenaar is van de onroerende zaak aan de 
[a-straat 1] te [woonplaats], kadastraal bekend ge-
meente [woonplaats], sectie [sectie], nummer 
[nummer],
2. zal bepalen dat de nalatenschap van moeder is 
samengesteld, zoals aangegeven op de boedelbe-
schrijving (productie 6 bij inleidende dagvaarding),
3. voor recht zal verklaren dat de on der 1 bedoelde 
onroerende zaak deel uitmaakt van de gemeen-
schap van een nalatenschap in de zin van artikel 
3:189 lid 2 jo. 3:166 lid 1 BW en dat par tij en daarin 
een gelijk aandeel hebben, en dat zij bij de verdeling 
daarom ieder aanspraak kunnen maken op 1/6 deel 
van de waarde van deze onroerende zaak,
4. par tij en zal veroordelen om on der leiding van de 
executeur af wik ke lings be wind voer der de verdeling 
van de nalatenschap af te wikkelen met inachtne-
ming van het voorgaande,
5. met veroordeling van [eiser], [verweerster 4] en 
[verweerster 5] in de proceskosten.
6.2.2.  [eiser] heeft in reconventie gevorderd dat 
de rechtbank:

primair:
- voor recht zal verklaren dat [eiser] eco no misch 
eigenaar is van de onroerende zaak aan de [a-straat 
1] te [woonplaats],
- [verweerder 1], [verweerster 2] en [verweerder 
3] hoofdelijk zal veroordelen om medewerking te 
verlenen aan de ju ri dische levering om niet van de 
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onroerende zaak aan de [a-straat 1] te [woonplaats] 
aan [eiser], on der meer inhoudende dat [verweer-
der 1], [verweerder 3] en [verweerster 2] daartoe op 
eerste verzoek voor de notaris verschijnen voor het 
passeren van de akte van levering, op straffe van 
verbeurte van een dwangsom,
subsidiair:
- voor recht zal verklaren dat [eiser] een vordering 
heeft op de onverdeelde nalatenschap ter grootte 
van het door hem in de onroerende zaak geïnves-
teerde bedrag van € 1.460.794,
- primair en subsidiair:
- [verweerder 1], [verweerster 2] en [verweerder 
3] hoofdelijk zal veroordelen in de proceskosten.
6.3.1.  In het tussenvonnis van 11 december 2013 
heeft de rechtbank een comparitie van par tij en ge-
last.
6.3.2.  In het tussenvonnis van 17 december 2014 
heeft de rechtbank — voor zover in hoger beroep 
van belang — on der meer overwogen dat de vorde-
ringen sub 1 en 3 in conventie bij eindvonnis zullen 
worden toegewezen en dat de primaire en subsidi-
aire vorderingen in reconventie bij eindvonnis zul-
len worden afgewezen.
6.3.3.  In het eindvonnis van 8 april 2015 heeft de 
rechtbank de vorderingen sub 1 en 3 in conventie 
toegewezen en de overige vorderingen in conventie 
en reconventie afgewezen. De proceskosten in con-
ventie en reconventie zijn tussen par tij en gecom-
penseerd in die zin dat iedere partij zijn eigen kos-
ten draagt.
6.4.  [eiser] heeft in hoger beroep veertien grie-
ven aangevoerd en geconcludeerd tot ver nie ti ging 
van het beroepen eindvonnis en tot het alsnog toe-
wijzen van zijn vorderingen.

Hij heeft in de memorie van grieven zijn eis in 
reconventie ge wij zigd.

[eiser] vordert, uitvoerbaar bij voorraad:
Primair:

1. de vorderingen van geïntimeerden af te wijzen 
althans te ontzeggen;
2. te verklaren voor recht dat [eiser] eco no misch 
eigenaar is van de [a-straat] en uit dien hoofde recht 
heeft op levering van die onroerende zaak, tegen be-
taling door [eiser] van een bedrag van € 15.429 
(ƒ 34.000), althans € 68.067 (ƒ 150.000) althans 
€ 83.496 (ƒ 184.000);
3. kosten rechtens;
Subsidiair:
1. de vorderingen van geïntimeerden af te wijzen 
althans te ontzeggen;
2. te bepalen dat [eiser] een regresvordering heeft 
op de onverdeelde nalatenschap van € 1.460.794, al-
thans een door het hof in goede justitie te bepalen 
bedrag;
3. kosten rechtens.
6.5.  Ter zitting heeft [eiser] zijn eis wederom 
ge wij zigd en vordert thans:

Primair:
1. de vorderingen van geïntimeerden af te wijzen 
althans te ontzeggen;

2. te verklaren voor recht dat de vast stel lings over-
een komst van 1 ja nu a ri 1985 rechtsgeldig is;
3. te bepalen dat [eiser] een bedrag van 
€ 1.460.794, althans een door het hof in goede justi-
tie te bepalen bedrag heeft geïnvesteerd in de on-
roerende zaak [a-straat 1];
4. kosten rechtens;
Subsidiair:
1. iedere beslissing te nemen die het hof juist voor-
komt;
2. kosten rechtens.
De advocaat van [eiser] heeft ter zitting de overige 
vorderingen ingetrokken. [verweerders] hebben be-
zwaar gemaakt tegen deze eiswij zi ging.
6.6.  Het hof stelt voorop dat [eiser] bij memorie 
van grieven verschillende grieven heeft aangevoerd 
tegen het tussenvonnis van 17 december 2014, zo-
dat dit tussenvonnis daarmee in dit hoger beroep is 
betrokken.

 Ontvankelijkheid
6.7.  Voordat het hof de bezwaren tegen de 
eiswij zi ging bij pleidooi zal beoordelen zal het hof 
eerst de ontvankelijkheidsverweren van [verweer-
ders] bespreken met inachtneming van de vorderin-
gen zoals vermeld in de memorie van grieven.

[verweerders] stellen dat [eiser] niet-ontvanke-
lijk is in zijn hoger beroep en voeren hiertoe de vol-
gende vier gronden aan.
6.8.1.  Ten eerste stellen zij dat door in het hoger 
beroep [verweerster 4], [verweerster 5] en de exe-
cuteur niet te dagvaarden, [eiser] in het bestreden 
vonnis heeft berust en dat hij op grond van artikel 
334 Rv niet ontvankelijk is in zijn hoger beroep.
6.8.2.  Het hof is van oordeel dat door in hoger be-
roep te komen van de bestreden vonnissen [eiser] 
juist niet heeft berust in deze vonnissen, ook niet 
ten aanzien van [verweerster 4], [verweerster 5] en 
de voormalige executeur. [eiser] stelt dat zij zich 
hebben gerefereerd aan de uitspraak, maar daarvan 
is het hof niet gebleken omdat zij niet in het hoger 
beroep zijn betrokken. Van berusting kan volgens 
vaste jurisprudentie pas sprake zijn indien de in het 
ongelijk gestelde partij na de uitspraak jegens de 
wederpartij heeft verklaard dat zij zich bij de uit-
spraak neerlegt of een houding heeft aan ge no men 
waaruit dit in het licht van de om stan dig he den van 
het geval ondubbelzinnig blijkt. Dat is hier niet het 
geval.
6.9.1.  [verweerders] stellen vervolgens dat [eiser] 
ingevolge artikel 4:198 BW hoger beroep had moe-
ten instellen tegen de ge za men lij ke vereffenaars, 
omdat de erfgenamen de nalatenschap van moeder 
beneficiair hebben aanvaard.
6.9.2.  Het hof is van oordeel dat dit verweer niet 
slaagt. Op grond van artikel 4:198 BW oefenen de 
erfgenamen hun bevoegdheden als vereffenaars 
van de beneficiair aanvaarde nalatenschap geza-
menlijk uit. In het on derhavige geval is echter geen 
sprake van het uitoefenen van de bevoegdheden als 
vereffenaar.
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6.10.1.  Met het derde verweer stellen [verweer-
ders] dat een procedure als de on derhavige een ge-
schil over een rechtsverhouding betreft waarover 
een rechter niet anders kan beslissen dan in een ge-
ding waarin alle bij de rechtsverhouding betrokke-
nen par tij en zijn, daar het rechtens noodzakelijk is 
dat de beslissing ten aanzien van allen luidt in de-
zelfde zin (HR 24 december 1982,  
ECLI:NL:HR:1982:AG4511).
6.10.2.  De vorderingen in de on derhavige proce-
dure betreffen een processueel ondeelbare rechts-
verhouding. Het gaat daarbij om een beslissing die 
in dezelfde zin moet luiden ten aanzien van alle bij 
de rechtsverhouding betrokkenen. Bij arrest van 10 
maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:411) heeft de Ho ge 
Raad beslist dat in een procedure over een proces-
sueel ondeelbare rechtsverhouding alle bij die 
rechtsverhouding betrokken par tij en in de procedu-
re moeten worden betrokken. Indien daarvan spra-
ke is, kan de rechter slechts een beslissing geven in 
een geding waarin alle bij de rechtsverhouding be-
trokken partij zijn zodat de rechterlijke beslissing 
hen allen bindt. Laat degene die een beslissing wil 
uitlokken over een processueel ondeelbare rechts-
verhouding na om alle bij de rechtsverhouding be-
trokken par tij en in het geding te roepen, dan dient 
de rechter ook ambts hal ve de gelegenheid te geven 
om de niet opgeroepen per so nen/persoon alsnog 
als partij in het geding te betrekken door oproeping 
op de voet van artikel 118 Rv (r.o. 3.6.1.).

In dit geval is herstel op deze wijze mogelijk, 
maar het hof zal daar niet toe overgaan gezien het 
hierna overwogene over de eiswij zi ging.
6.11.1.  Tot slot stellen [verweerders] dat [eiser] 
niet-ontvankelijk is omdat de in het bestreden eind-
vonnis genoemde verklaringen voor recht verklarin-
gen voor recht in de zin van artikel 3:27 BW betref-
fen, die op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen 
acht dagen moeten worden ingeschreven in het 
rechts mid delenregister als bedoeld in artikel 433 
Rv. Volgens [verweerders] is het hoger beroep niet 
ingeschreven in het rechts mid delenregister.
6.11.2.  Het hof is van oordeel dat dit verweer niet 
slaagt. De hiervoor genoemde vorderingen sub 1 en 
3 in conventie zijn in het eindvonnis toegewezen. 
Deze vorderingen strekken niet tot een verklaring 
met bij zon dere positieve kracht als bedoeld in arti-
kel 3:27 BW, maar slechts tot het verkrijgen van een 
declaratoire uitspraak als bedoeld in artikel 3:302 
BW met werking uitsluitend tussen par tij en. Dit 
brengt mee dat de eis van in schrij ving in het in arti-
kel 433 Rv bedoelde register niet geldt.

 Eiswijziging
6.12.  Het hof zal vervolgens de tijdens de zitting 
gedane eiswij zi ging bespreken, tegen welke eiswij-
zi ging [verweerders] bezwaar hebben gemaakt.

Het hof overweegt dat de in art. 347 lid 1 Rv be-
sloten twee- con clu sie- regel de — ingevolge art. 130 
lid 1 in verbinding met art. 353 lid 1 Rv — aan de 
oorspronkelijk eiser toekomende be voegd heid tot 
verandering of vermeerdering van zijn eis in hoger 

beroep beperkt, in die zin dat hij in beginsel zijn eis 
niet later dan in zijn memorie van grieven of van 
antwoord mag veranderen of vermeerderen. Op 
deze in beginsel strakke regel kunnen on der om-
stan dig he den uitzon deringen worden aanvaard, 
met name indien de wederpartij ondubbelzinnig 
erin heeft toegestemd dat de eisverandering of -ver-
meerdering plaatsvindt, of indien de aard van het 
geschil meebrengt dat in een later stadium nog zo-
da nige verandering of vermeerdering van eis kan 
plaatsvinden. Voorts kan in het algemeen een ver-
andering of vermeerdering van eis na het tijdstip 
van de memorie van grieven of antwoord toelaat-
baar zijn, indien daarmee aanpassing wordt beoogd 
aan eerst na dat tijdstip voorgevallen of gebleken 
feiten en om stan dig he den en de eisverandering of 
-vermeerdering ertoe strekt te voorkomen dat het 
geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde of 
onjuist gebleken (ju ri dische of fei te lij ke) gegevens 
zou moeten worden beslist, of dat — indien dan nog 
mogelijk — een nieuwe procedure zou moeten wor-
den aangespannen om het geschil alsnog aan de 
hand van de juiste en volledige gegevens te kunnen 
doen beslissen. Onverkort blijft dan gelden dat de 
eisverandering of -vermeerdering niet in strijd mag 
komen met de eisen van een goede procesorde (HR 
23 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7064).
6.13.  Het hof is van oordeel dat zich hier niet een 
uitzon dering op deze in beginsel strakke regel voor-
doet. Van instemming met de eiswij zi ging door 
[verweerders] is geen sprake.

Ook de aard van het on derhavige geschil biedt 
op zichzelf geen grond voor het maken van een 
uitzon dering. Verder is de eiswij zi ging gebaseerd op 
voortschrijdend inzicht van de advocaat van [eiser], 
zoals hij heeft aangevoerd bij het pleidooi, maar hij 
heeft niet, althans onvoldoende toegelicht dat en 
waarom het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk 
was ge weest om dit al bij memorie van grieven naar 
voren te brengen. Sterker nog, (de advocaat van) [ei-
ser] verklaarde ter zitting dat tijdens de comparitie 
na aanbrengen, dus nog voor het nemen van de me-
morie van grieven, de rechtsgeldigheid van de vast-
stel lings over een komst tussen par tij en ter sprake 
was gekomen en dat par tij en volgens hem verder 
zouden kunnen als daar duidelijkheid over was. 
Wan neer [eiser] die opvatting was toegedaan, bood 
de memorie van grieven hem de gelegenheid zijn 
eis in reconventie in die zin te wijzigen, en in begin-
sel de enige gelegenheid. De (toelaatbare) eiswij zi-
ging die hij bij memorie van grieven heeft doorge-
voerd was hier echter niet op toegesneden, terwijl 
zijn nadere eiswij zi ging bij pleidooi een wezenlijk 
andere strekking heeft dan zijn eerdere eis. Voorts 
kan niet worden gezegd dat de eiswij zi ging ertoe 
strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van 
inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken (ju ri-
dische of fei te lij ke) gegevens zou moeten worden 
beslist. Daarvoor zijn in ieder geval van de kant van 
[eiser] geen steekhoudende argumenten aangedra-
gen.
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Het hof zal dan ook niet recht doen op de bij de 
zitting ge wij zigde primaire vorderingen. De ge wij-
zigde subsidiaire vordering acht het hof te onbe-
paald om daar recht op te kunnen doen. Het hof kan 
ook geen recht doen op de door [eiser] bij zijn me-
morie van grieven ge wij zigde vorderingen, nu deze 
vorderingen ter zitting zijn ingetrokken. Dit bete-
kent dat van de kant van [eiser] geen vorderingen 
resteren die voor be oor de ling in aan mer king ko-
men. Zijn ingetrokken reconventionele vordering 
inzake de toedeling van het pand aan de [a-straat 1] 
te [woonplaats] betrof het spiegelbeeld van de toe-
gewezen vorderingen in conventie zodat met het in-
trekken van deze vordering in reconventie de toe-
wijzing van de daar tegenover staande vorderingen 
in conventie in stand blijft.
6.14.  Het hof zal op grond van het vorenstaande 
de vonnissen waarvan beroep bekrachtigen. Gelet 
op de om stan dig heid dat par tij en in familierechte-
lijke betrekking tot elkaar staan, zullen de kosten 
van het hoger beroep worden gecompenseerd zoals 
hierna vermeld.

7. De uitspraak
Het hof:
bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep;
compenseert de proceskosten in hoger beroep in 
die zin dat ieder van par tij en zijn eigen kosten 
draagt.

Cassatiemiddel:

Schending van het recht en/of verzuim van op straf-
fe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat 
het Hof heeft overwogen en beslist als is vervat in 
het ten deze bestreden arrest, zulks ten onrechte 
om één of meer van de navolgende, mede in on-
derlinge samenhang te lezen redenen:

 Inleiding
a. [eiser] en [verweerders], alsmede [verweerster 
4] en [verweerster 5], zijn allen kinderen van [de va-
der] (hierna ‘vader’) en [de moeder] (hierna ‘moe-
der’). Centraal in het geschil tussen [eiser] en [ver-
weerders] staat het pand aan de [a-straat 1] te 
[woonplaats] (hierna ‘het pand’), dat in 1977 door 
vader is verkregen. [eiser] meent als ‘eco no misch ei-
genaar’ aanspraak te kunnen maken op levering van 
het pand, terwijl [verweerders] het tegendeel stel-
len en menen dat het pand on der deel uitmaakt van 
de nalatenschap die is ontstaan na het overlijden 
van eerst vader in 2003 en toen moeder in 2012, zo-
dat ieder van de kinderen aanspraak kan maken op 
een gelijk deel van de waarde van het pand.
b. In cassatie verdwijnt dit materiële geschil even-
wel naar de achtergrond, nu het Hof aan een be oor-
de ling daarvan grotendeels niet is toegekomen. Het 
Hof heeft in het bestreden arrest namelijk enerzijds 
de ter (pleit)zitting verzochte (reconventionele) 
eiswij zi ging van [eiser] niet toegestaan, en ander-
zijds geoordeeld dat [eiser] zijn overige vorderingen 
— primair een verklaring voor recht dat hij eco no-

misch eigenaar is van het pand en uit dien hoofde 
recht heeft op levering en subsidiair te bepalen dat 
[eiser] een regresvordering heeft op de onverdeelde 
nalatenschap van € 1.460.794 — ter zitting heeft in-
getrokken, zodat van de zijde van [eiser] geen vor-
deringen resteren om recht op te doen, waaruit vol-
gens het Hof tevens volgt dat de toewijzing van de 
conventionele vorderingen van [verweerders] door 
de rechtbank in stand dient te blijven (rov. 6.5 en 
6.13).
c. De on derhavige procedure is door [verweerders] 
geëntameerd bij de Rechtbank Oost-Brabant, zit-
tingsplaats 's-Hertogenbosch. [verweerders] heb-
ben daarbij, kort samengevat, gevorderd: (i) voor 
recht te verklaren dat [eiser] geen eco no misch eige-
naar is van het pand, (ii) te bepalen dat de nalaten-
schap van moeder is samengesteld zoals aangege-
ven op de boedelbeschrijving (dgv. productie 6), (iii) 
voor recht te verklaren dat het pand deel uitmaakt 
van de gemeenschap van de nalatenschap, waarin 
alle kinderen een gelijk aandeel hebben, zodat zij al-
len aanspraak kunnen maken op 1/6 deel van de 
waarde van het pand en (iv) par tij en te veroordelen 
tot verdeling van de nalatenschap on der leiding van 
de executeur af wik ke lings be wind voer der met in-
achtneming van het voorgaande.
d. [eiser] heeft tegen deze vorderingen verweer ge-
voerd en in reconventie, kort samengevat, primair 
gevorderd: (i) voor recht te verklaren dat hij eco no-
misch eigenaar is van het pand en (ii) [verweerders] 
hoofdelijk te veroordelen tot het verlenen van me-
dewerking aan de ju ri dische levering van het pand, 
om niet, aan [eiser]. Subsidiair heeft [eiser] gevor-
derd voor recht te verklaren dat hij een vordering 
heeft op de onverdeelde nalatenschap ter grootte 
van het door hem in het pand geïnvesteerde bedrag, 
€ 1.460.794.
e. Bij tussenvonnis van 17 december 2014 heeft de 
rechtbank overwogen dat de vorderingen van [ver-
weerders] om voor recht te verklaren dat [eiser] 
geen eco no misch eigenaar is en dat het pand deel 
uitmaakt van de onverdeelde nalatenschap, bij 
eindvonnis zullen worden toegewezen en dat de 
vorderingen in reconventie van [eiser] bij eindvon-
nis zullen worden afgewezen. Bij eindvonnis van 8 
april 2015 heeft de rechtbank ook daad wer ke lijk zo 
beslist.
f. [eiser] is tegen het tussenvonnis van 17 decem-
ber 2014 en het eindvonnis van 8 april 2015 in hoger 
beroep gekomen. Bij memorie van grieven heeft [ei-
ser] tevens zijn eis ge wij zigd. De ge wij zigde eis luid-
de als volgt:

“primair: 
1. de vorderingen van geïntimeerden af te 
wijzen althans te ontzeggen;
2. te verklaren voor recht dat [eiser] eco no-
misch eigenaar is van de onroerende zaak 
[a-straat 1] te [woonplaats] en uit dien hoofde 
recht heeft op levering van deze onroerende zaak, 
tegen betaling door [eiser] van een bedrag van 
EURO 15.429 (fl. 34.000), althans EURO 68.067 
(fl. 150.000) althans EURO 83.496 (fl. 184.000);
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3. kosten rechtens.
subsidiair 
1. de vorderingen van geïntimeerden af te 
wijzen althans te ontzeggen;
2. Te bepalen dat [eiser] een regresvorde-
ring heeft op de onverdeelde nalatenschap van 
EURO 1.460.794, althans een door het Hof in 
goede justitie te bepalen bedrag.
3. Kosten rechtens.”

g. Bij pleidooi heeft [eiser] zijn eis opnieuw willen 
wijzigen. De ge wij zigde eis van [eiser] wordt door 
het Hof letterlijk weergegeven in de hierna te cite-
ren rov. 6.5 van het hof.
h. Het Hof heeft met betrekking tot de ontvanke-
lijkheid van het hoger beroep van [eiser] overwogen 
dat de vorderingen in deze procedure een processu-
eel ondeelbare rechtsverhouding betreffen, zodat 
alle bij die rechtsverhouding betrokken par tij en in 
de procedure moeten worden betrokken (rov. 
6.10.2). [eiser] had dan ook in hoger beroep tevens 
zijn medegedaagden uit eerste aanleg moeten dag-
vaarden, [verweerster 4] (hierna ‘[verweerster 4]’), 
[verweerster 5] (hierna ‘[verweerster 5]’) en de 
voormalige executeur-af wik ke lings be wind voer der, 
[verweerster 6] (hierna ‘de Executeur’). Het Hof oor-
deelt dat de rechter ambts hal ve de gelegenheid 
dient geven om de niet opgeroepen per so nen als-
nog als partij in het geding te betrekken wan neer dit 
niet is gebeurd en dat herstel op deze wijze in dit 
geval ook mogelijk is, maar dat het tot het bieden 
van een der ge lij ke mogelijkheid niet zal overgaan 
gezien zijn beslissing over de eiswij zi ging van [ei-
ser] (rov. 6.10.2). Nu het hoger beroep en dus ook de 
on derhavige cassatieprocedure een ondeelbare 
rechtsverhouding betreft, roept [eiser] met deze 
procesinleiding [verweerster 4], [verweerster 5] en 
de Executeur alsnog op, en verzoekt Uw Raad hen 
voor deze cassatieprocedure te begrijpen on der be-
langhebbenden, en voor zover nodig Verweerders.
i. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld zoals reeds 
weergeven on der ‘b’. [eiser] kan zich met dit oordeel 
niet verenigen en voert daartegen de volgende 
klachten aan.

 Klachten
In rov. 6.5. overweegt het Hof:

“Ter zitting heeft [eiser] zijn eis wederom ge wij-
zigd en vordert thans:
Primair: 
1. de vorderingen van geïntimeerden af te 
wijzen althans te ontzeggen;
2. te verklaren voor recht dat de vast stel-
lings over een komst van 1 ja nu a ri 1985 rechtsgel-
dig is;
3. te bepalen dat [eiser] een bedrag van 
€ 1.460.794,-, althans een door het hof in goede 
justitie te bepalen bedrag heeft geïnvesteerd in 
de onroerende zaak [a-straat 1];
4. kosten rechtens;
Subsidiair: 
1. iedere beslissing te nemen die het hof 
juist voorkomt;

2. kosten rechtens.
De advocaat van [eiser] heeft ter zitting de overi-
ge vorderingen ingetrokken. [verweerders] heb-
ben bezwaar gemaakt tegen deze eiswij zi ging.”

In rov. 6.13. overweegt het Hof voorts, voor zover re-
levant:

“(…) Het hof zal dan ook niet recht doen op de 
bij de zitting ge wij zigde primaire vorderingen. 
De ge wij zigde subsidiaire vordering acht het hof 
te onbepaald om daar recht op te kunnen doen. 
Het hof kan ook geen recht doen op de door [ei-
ser] bij memorie van grieven ge wij zigde vorde-
ringen, nu deze vorderingen ter zitting zijn inge-
trokken. Dit betekent dat van de kant van [eiser] 
geen vorderingen resteren die voor be oor de ling 
in aan mer king komen. Zijn ingetrokken recon-
ventionele vordering inzake de toedeling van 
het pand aan de [a-straat 1] te [woonplaats] be-
trof het spiegelbeeld van de toegewezen vorde-
ringen in conventie zodat met het intrekken van 
deze vordering in reconventie de toewijzing van 
de daar tegenover staande vorderingen in con-
ventie in stand blijft.”

1. 's-Hofs oordeel in rov. 6.5. en rov. 6.13. dat 
de advocaat van [eiser] ter zitting de bij memorie 
van grieven ge wij zigde vorderingen, althans de 
‘overige vorderingen’ van [eiser] heeft ingetrokken, 
is rechtens onjuist, althans niet naar de eisen der 
wet — met name: on be grij pe lijk — gemotiveerd.
1.1.  Met dit oordeel heeft het Hof miskend dat, 
indien een procespartij haar eis wenst te wijzigen 
en deze eiswij zi ging door de rechter niet wordt toe-
gelaten, de bewuste procespartij van rechts we ge te-
rugvalt op haar oorspronkelijke eis. Althans heeft 
het Hof ten onrechte tot uitgangspunt genomen dat 
het instellen van een eiswij zi ging tevens een intrek-
king van de oorspronkelijke eis inhoudt. Het gevolg 
van het niet toelaten van een eiswij zi ging is immers 
logischerwijs dat de eis onge wij zigd blijft, zodat op 
deze onge wij zigde eis recht dient te worden ge-
daan. Het Hof had dan ook, na afwijzing van het ver-
zoek van [eiser] bij pleidooi zijn eis te mogen wijzi-
gen, moeten oordelen op de vorderingen van [eiser] 
zoals die na de (wel toegelaten) wij zi ging bij memo-
rie van grieven luidden. Voor zover 's-Hofs oordeel 
niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, is dit 
oordeel zon der nadere motivering, die ontbreekt, 
on be grij pe lijk. [eiser] heeft ter zitting getracht zijn 
eis (opnieuw) te wijzigen. Dit blijkt uit de pleitnota 
van mr. Surquin, waarin is vermeld ‘[eiser] wenst 
zijn eis te wijzigen als volgt’1 en waarin ook verder 
consistent wordt gesproken over een eiswij zi ging.2 
De formulering van de pleitnota biedt geen aanlei-
ding om aan te nemen — zoals het Hof klaarblijke-
lijk heeft gedaan — dat deze beoogde eiswij zi ging 
gepaard ging met een intrekking van de overige vor-
deringen. Voor zover in de overwegingen van het 
Hof het oordeel besloten ligt dat de intrekking van 
de overige vorderingen volgt uit een door de advo-

1 Pleit aan te ke ningen in hoger beroep mr. Surquin nr. 6.
2 Pleit aan te ke ningen in hoger beroep mr. Surquin nr. 5, 6.
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caat van [eiser] ter zitting bui ten de tekst van de 
pleitnota om gedane uitlating, heeft het Hof ten on-
rechte nagelaten dit oordeel te motiveren.
1.2.  Het oordeel van het Hof geeft voorts blijk 
van een onjuiste rechtsopvatting omdat dit miskent 
dat een vermindering van eis (art. 129 Rv) in hoger 
beroep, althans iedere instantie waarbij verplichte 
procesvertegenwoordiging geldt, schriftelijk — bij 
conclusie of akte — dient te geschieden en dat een 
eisvermindering niet besloten kan liggen in een ver-
klaring van een partij ter comparitie, anders dan een 
mondeling verzoek tot akte van vermindering van 
eis (HR 22 juni 2012, NJ 2012/396). Voor zover het 
Hof het voorgaande niet heeft miskend, is zijn oor-
deel zon der nadere motivering, die ontbreekt, on be-
grij pe lijk, nu het niet heeft overwogen dat én waar-
om advocaat van [eiser] mondeling akte zou hebben 
verzocht van het intrekken van de oorspronkelijke 
bij memorie van grieven ge wij zigde (primaire en 
subsidiaire) vorderingen, noch dat deze bij schrifte-
lijke akte of conclusie deze vorderingen zou hebben 
ingetrokken.
1.3.  De on be grij pe lijkheid van 's-Hofs oordeel 
vloeit tevens voort uit het feit dat de intrekking van 
vorderingen ter zitting, voor zover dit niet een eis-
vermindering behelst die enkel schriftelijk kan wor-
den gedaan (vgl. on der deel 1.2), een vorm is van af-
stand van recht en mede daarom uit druk ke lijk en 
zon der enig voorbehoud dient te geschieden. Mede 
indachtig het evidente nadeel en ri si co voor de pro-
cespartij die zijn oorspronkelijke vorderingen in-
trekt, en de onwaarschijnlijkheid van het idee dat 
deze partij, indien haar niet wordt toegestaan haar 
eis (wederom) te wijzigen, ook geen recht gedaan 
zou willen zien op de oorspronkelijke vorderingen, 
had het Hof moeten beoordelen of [eiser] zijn oor-
spronkelijke vorderingen onvoorwaardelijk wenste 
in te trekken, óók voor het geval dat zijn eiswij zi ging 
ter zitting niet toelaatbaar zou worden geacht. Nu 
uit 's-Hofs overwegingen niet blijkt of en hoe het tot 
het oordeel is gekomen dat sprake was van een uit-
druk ke lijke en onvoorwaardelijke intrekking van de 
vorderingen, is zijn oordeel in elk geval onvoldoen-
de gemotiveerd.
1.4.  Het oordeel van het Hof is voorts on be grij-
pe lijk in het licht van het feit dat on der deel 1 van het 
petitum van [eiser] zoals dat luidde in zijn verzoek 
tot eiswij zi ging bij pleidooi, identiek is aan on der-
deel 1 van zijn petitum zoals dat luidde na zijn 
eiswij zi ging bij memorie van grieven. Na eiswij zi-
ging bij memorie van grieven verzocht [eiser] met 
on der deel 1 van zijn petitum (primair) afwijzing 
van de vorderingen van [verweerders]. Bij pleidooi 
heeft [eiser] verzocht zijn eis te mogen wijzigen, 
maar on der deel 1 van het daartoe strekkende peti-
tum bevatte een gelijkluidende vordering tot afwij-
zing van de vorderingen in conventie van [verweer-
ders]. In zoverre was van een (verzoek tot) wij zi ging 
van eis dus geen sprake. Nu de vordering tot afwij-
zing van de vorderingen in conventie ook on der deel 
uitmaakte van de eis van [eiser] zoals die na wij zi-
ging ter pleidooi zou zijn komen te luiden (ware 

deze eiswij zi ging door het Hof toegelaten), is on be-
grij pe lijk dat het Hof heeft geoordeeld dat [eiser] 
zijn reeds bij memorie van grieven ingestelde iden-
tieke vordering ter zitting zou hebben willen intrek-
ken. In het oordeel van het Hof ligt daarmee immers 
besloten dat [eiser] ter zitting enerzijds het Hof ver-
zocht zou hebben op deze vordering recht te doen 
(door middel van zijn verzoek tot wij zi ging van eis, 
waarin deze vordering opnieuw was vervat) en an
derzijds deze vordering ter zitting zou hebben inge-
trokken. Het oordeel van het Hof is daarmee inner-
lijk tegenstrijdig, althans, zon der nadere motivering, 
die ontbreekt, on be grij pe lijk.
2. Voor zover de klachten van on der deel 1 te-
gen 's-Hofs oordeel dat de advocaat van [eiser] ter 
zitting de bij memorie van grieven ge wij zigde pri-
maire en subsidiaire vorderingen heeft ingetrokken 
niet zouden slagen, geldt dat ook 's-Hofs oordeel in 
rov. 6.13, dat uit die intrekking voortvloeit dat de 
toewijzing van de vorderingen in conventie van 
[verweerders] in stand blijft, omdat de ingetrokken 
reconventionele vordering van [eiser] het spiegel-
beeld van die vorderingen in conventie vormde, 
rechtens onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk 
gemotiveerd is.
2.1.  Met het bestreden oordeel gaat het Hof uit 
van een onjuiste rechtsopvatting omdat het daarin 
de onafhankelijkheid van de procedures in conven-
tie en reconventie miskent. Zelfs indien [eiser] in de 
procedure in reconventie zijn vorderingen zou heb-
ben ingetrokken, heeft hij daarmee immers niet zijn 
verweren in de procedure in conventie prijsgege-
ven. Het prijsgeven van verweren dient op ondub-
belzinnige wijze te gebeuren en kan dus niet wor-
den afgeleid uit het enkele intrekken van de 
vorderingen in reconventie — ook niet, gezien het 
onafhankelijke karakter van de conventionele en re-
conventionele procedures, indien de ingetrokken 
vorderingen in reconventie het spiegelbeeld vor-
men van de vorderingen in conventie waartegen 
verweer wordt gevoerd. Ook dit heeft het Hof met 
zijn oordeel miskend.
2.2.  Voor zover het bestreden oordeel niet ge-
tuigt van een onjuiste rechtsopvatting, is het onvol-
doende begrijpelijk gemotiveerd. Immers is uit de 
overwegingen van het Hof niet op te maken dat het 
zou hebben geoordeeld dat [eiser] zijn verweren te-
gen de vorderingen in conventie ondubbelzinnig 
zou hebben prijsgegeven, noch waarop het Hof een 
dergelijk oordeel zou hebben gebaseerd.
2.3.  Voor zover het arrest van het Hof zo moet 
worden begrepen dat het zou hebben geoordeeld 
dat het hoger beroep van [eiser] en de daarbij gefor-
muleerde grieven enkel zagen op de beslissing van 
de rechtbank om de reconventionele vorderingen 
van [eiser] af te wijzen en niet op de (gedeeltelijke) 
toewijzing van de conventionele vorderingen van 
[verweerders], berust dit op een on be grij pe lijke uit-
leg van de gedingstukken. [eiser] heeft met zijn dag-
vaarding in hoger beroep en in zijn memorie van 
grieven het Hof immers verzocht de vonnissen van 
de Rechtbank waarin de conventionele vorderingen 
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(gedeeltelijk) zijn toegewezen, te vernietigen.3 De 
grieven van [eiser] met de strekking dat de recht-
bank hem ten onrechte niet heeft aangemerkt als 
eco no misch eigenaar van het pand (grieven 1 t/m 
8)4 zouden bij gegrondbevinding bovendien niet al-
leen leiden tot de (mogelijke) toewijzing van de re-
conventionele vorderingen van [eiser], maar ook — 
juist omdat de conventionele en reconventionele 
vorderingen spiegelbeeldig zijn — tot afwijzing van 
de vorderingen in conventie en ver nie ti ging van de 
vonnissen van de rechtbank waarmee die vorderin-
gen in conventie (gedeeltelijk) zijn toegewezen.
3. De advocaat van [eiser] heeft het Hof met 
per fax verstuurde brieven d.d. 12 april 2018 en 15 
mei 2018, met het oog op het door [eiser] in te stel-
len cassatieberoep, verzocht een proces-verbaal te 
verstrekken van de pleidooizitting van 17 ja nu a ri 
2018. Deze berichten zullen gelijktijdig met het pro-
cesdossier in de on derhavige zaak worden gefour-
neerd. Het Hof heeft op deze verzoeken niet gerea-
geerd. Door geen proces-verbaal van de 
pleidooizitting van 17 ja nu a ri 2018 op te maken of 
aan par tij en te verstrekken, heeft het Hof miskend 
dat het daartoe in het geval van een daartoe strek-
kend verzoek van (één der) par tij en gehouden is. In-
dien het proces-verbaal op enig moment alsnog 
door het Hof wordt verstrekt, behoudt [eiser] zich 
het recht voor op basis van de inhoud daarvan zijn 
middel tot cassatie aan te vullen. [eiser] verzoekt 
Uw Raad hem in dat geval daarvoor een redelijke 
termijn te bieden.

In rov. 6.10.2. overweegt het Hof:
“De vorderingen in de on derhavige procedure 
betreffen een processueel ondeelbare rechtsver-
houding. Het gaat daarbij om een beslissing die 
in dezelfde zin moet luiden ten aanzien van alle 
bij de rechtsverhouding betrokkenen. Bij arrest 
van 10 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:411) heeft 
de Ho ge Raad beslist dat in een procedure over 
een processueel ondeelbare rechtsverhouding 
alle bij die rechtsverhouding betrokken par tij en 
in de procedure moeten worden betrokken. In-
dien daarvan sprake is, kan de rechter slechts 
een beslissing geven in een geding waarin alle 
bij de rechtsverhouding betrokken partij zijn zo-
dat de rechterlijke beslissing hen allen bindt. 
Laat degene die een beslissing wil uitlokken over 
een processueel ondeelbare rechtsverhouding 
na om alle bij de rechtsverhouding betrokken 
par tij en in het geding te roepen, dan dient de 
rechter ook ambts hal ve gelegenheid te geven 
om de niet opgeroepen per so nen/persoon als-
nog als partij in het geding te betrekken door op-
roeping op de voet van artikel 118 Rv (r.o. 3.6.1).

3 Dagvaarding hoger beroep on der IV; mvg nr. 4 en de eerste 
volzin van het petitum op pagina 21, ‘[eiser] verzoekt het Ge-
rechts hof het eindvonnis van 8 april 2015 (…) te vernietigen’.

4 Vgl. mvg nr. 54 t/m 65 (grief 1 t/m 8, inclusief toelichting); zie 
tevens mvg nr. 1 t/m 54 waarnaar [eiser] on der nr. 55 mvg ter 
verdere toelichting van grief 1 t/m 8 heeft verwezen.

In dit geval is herstel op deze wijze mogelijk, 
maar het hof zal daar niet toe overgaan gezien 
het hierna overwogene over de eiswij zi ging.”

4. A. Als een of meer van de klachten van on der-
deel 1 en 2 slagen, kan ook het oordeel van het Hof 
dat het niet overgaat tot het (ambts hal ve) bieden 
van de genoemde herstelmogelijkheid, niet in stand 
blijven.
B. Ook los van het vorenstaande geldt dat het oor-
deel van het Hof in rov. 6.10.2. blijk geeft van een on-
juiste rechtsopvatting. Het nalaten om ambts hal ve 
gelegenheid te bieden om de niet opgeroepen per-
so nen alsnog als partij in het geding te betrekken is 
niet afhankelijk (te stellen) van het oordeel van het 
Hof dat de eiswij zi ging wordt geweigerd en dat de 
overige reconventionele vorderingen zijn ingetrok-
ken er geen (andere) vorderingen resteren. Immers, 
het (mogelijke) belang van de niet-opgeroepen 
deelgenoten in de processueel ondeelbare rechts-
verhouding lost zich niet (noodzakelijk) op in de 
vorderingen, of de afwezigheid daarvan, die de ap-
pel lant heeft ingesteld, of heeft ingetrokken.

Conclusie A-G mr. E.M. Wesseling-van Gent:

In deze zaak, die handelt over een processueel on-
deelbare rechtsverhouding, gaat het in cassatie om 
be ant woor ding van de vraag of het hof de ap pel lant, 
die niet alle bij die rechtsverhouding betrokken par-
tij en in het geding in hoger beroep had geroepen, op 
goede gronden niet de gelegenheid heeft gegeven 
om dat alsnog te doen. Daaraan voorafgaand wordt 
in deze conclusie ambts hal ve ingegaan op de positie 
van de verweerders in cassatie on der 4-6.

1 Feiten2 en procesverloop3

1.1 Verweerders in cassatie on der 1-3 (hierna 
afzon derlijk achtereenvolgens: [verweerder 1], [ver-
weerster 2] en [verweerder 3] en gezamenlijk: [ver-
weerders]), eiser tot cassatie (hierna: [eiser]) alsme-
de [verweerster 4] en [verweerster 5] (gedaagden 
on der 2 en 3 in eerste aanleg) zijn allen kinderen 
van [de vader], geboren op [geboortedatum 1] 1929 
(hierna: de vader) en [de moeder], geboren op [ge-
boortedatum 2] 1937 (hierna: de moeder).

De vader en de moeder waren in gemeenschap 
van goederen gehuwd.
1.2 Bij notariële akte van 15 februari 1977 is 
een perceel grond aan de [a-straat] te [woonplaats] 
aan de vader geleverd voor een koopsom van 
ƒ 45.000. Uit de notariële akte van 12 juli 1978 blijkt 
dat de vader een lening heeft afgesloten bij de ge-
meente [plaats 2] voor een bedrag van ƒ 160.000 

2 Zie rov. 6.1 (a) tot en met (h) van het arrest van het Ge rechts-
hof ’s-Her to gen bosch van 27 februari 2018.

3 Voor zover thans van belang. Zie voor het volledige proces-
verloop in eerste aanleg de vonnissen van de Rechtbank 
Oost-Brabant van 11 december 2013, 17 december 2014 en 8 
april 2015, steeds rov. 1.1-1.2. Zie voor het volledige procesver-
loop in hoger beroep de arresten van het Ge rechts hof ’s-Her-
to gen bosch van 14 juni 2016, rov. 2.1-2.2 en van 27 februari 
2018, rov. 5.
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“voor het stichten van een woning aan de [a-straat] 
te [woonplaats]”, waarbij de vader een recht van hy-
potheek heeft verleend aan de gemeente [plaats 2] 
op voornoemd perceel grond. Deze hypothecaire 
geldlening is door de vader op 30 maart 1983 volle-
dig afgelost met de opbrengst uit de verkoop van 
een andere onroerende zaak.
1.3 Vanaf 1984 bewoont [eiser] voornoemde 
woning aan de [a-straat 1] te [woonplaats]. Sinds-
dien voldoet [eiser] een bedrag van € 2.287,05 per 
jaar aan de vader on der de vermelding van “huur 
woning”. Vanaf 1993 heeft de on der ne ming van [ei-
ser] ([A] B.V.) ook de bijbe ho ren de schuur in gebruik 
en voldoet deze on der ne ming jaarlijks € 1.361,34 
on der vermelding van “huur opstal plus erf t.b.v. ga-
lerie”.
1.4 De vader is overleden op 20 no vem ber 
2003. De vader heeft bij testament over zijn nala-
tenschap beschikt inhoudende een zogenoemde 
ouderlijke boedelverdeling, waarbij alle goederen 
en schulden werden toebedeeld aan de moeder, 
waar tegenover de kinderen een vordering kregen 
op de moeder ter grootte van ieders erfdeel, ver-
meerderd met een rente van zes procent per jaar.
1.5 De moeder is overleden op 25 februari 
2012. De moeder heeft bij testamenten van 4 mei 
2005 en 22 september 2006 over haar nalatenschap 
beschikt. In deze testamenten worden [verweerder 
1], [verweerster 2] en [verweerster 5] benoemd tot 
gezamenlijk executeur tevens af wik ke lings be wind-
voer der. Verder is hierin bepaald dat de afstamme-
lingen van de moeder zijn vrijgesteld van de ver-
plich ting tot inbreng van giften in de nalatenschap, 
tenzij bij een gift schriftelijk anders is bepaald. De 
zes voornoemde kinderen ([verweerder 1], [ver-
weerster 2], [verweerder 3], [eiser], [verweerster 4] 
en [verweerster 5]) zijn alle voor een zesde deel ge-
rechtigd tot de nalatenschap van de moeder.
1.6 Na het overlijden van de moeder hebben 
[verweerder 1], [verweerster 2] en [verweerster 5] 
de hiervoor bedoelde benoeming tot executeur4 
aanvaard. Hierna is tussen de drie executeurs en [ei-
ser] een discussie ontstaan over de wijze van verde-
ling van de tot de nalatenschap be ho ren de woning 
[a-straat 1].
1.7 Bij beschikking van de kantonrechter van 
28 mei 2013 is aan [verweerster 5] ontslag verleend 
als executeur-af wik ke lings be wind voer der. Aan 
[verweerder 1] en [verweerster 2] is bij beschikking 
van de kantonrechter van 4 juli 2013 ontslag ver-
leend, waarna [verweerster 6], notaris te [woon-
plaats], is benoemd tot executeur-af wik ke lings be-
wind voer der. Bij beschikking van 27 juni 2016 is aan 
haar als zo da nig ontslag verleend.
1.8 De zes kinderen van de moeder hebben de 
nalatenschap van de moeder beneficiair aanvaard. 

4 Aldus het hof. Uit de hierna on der 1.7 vermelde ontslagbe-
schikking van 4 juli 2013 kan worden afgeleid dat dat zij hun 
benoeming tot executeur-af wik ke lings be wind voer der heb-
ben aanvaard.

Zij hebben tevens een algehele boedelvolmacht ge-
geven aan [verweerster 6].
1.9 [verweerders] hebben bij inleidende dag-
vaarding5 [eiser], [verweerster 4], [verweerster 5] en 
[verweerster 6] gedagvaard voor de rechtbank 
Oost-Brabant, locatie ’s-Her to gen bosch en hebben 
daarbij — voor zover thans van belang — gevorderd 
dat de rechtbank:
1. voor recht zal verklaren dat [eiser] geen eco no-
misch eigenaar is van de onroerende zaak aan de 
[a-straat 1] te [woonplaats], kadastraal bekend ge-
meente [woonplaats], sectie H, nummer […];
2. zal bepalen dat de nalatenschap van de moeder 
is samengesteld, zoals aangegeven op de boedelbe-
schrijving;6

3. voor recht zal verklaren dat de on der 1 bedoelde 
onroerende zaak deel uitmaakt van de gemeen-
schap van een nalatenschap in de zin van art. 3:189 
lid 2 in verbinding met art. 3:166 lid 1 BW en dat 
par tij en daarin een gelijk aandeel hebben, en dat zij 
bij de verdeling daarom ieder aanspraak kunnen 
maken op 1/6 deel van de waarde van deze onroe-
rende zaak, en
4. par tij en zal veroordelen om on der leiding van de 
executeur af wik ke lings be wind voer der de verdeling 
van de nalatenschap af te wikkelen met inachtne-
ming van het voorgaande.
1.10  [eiser], [verweerster 4] en [verweerster 5] 
zijn in de procedure verschenen.7

[eiser] heeft verweer gevoerd en heeft in recon-
ventie — voor zover thans van belang — gevorderd 
dat de rechtbank:
primair:
- voor recht zal verklaren dat [eiser] eco no misch 
eigenaar is van de onroerende zaak aan de [a-straat 
1] te [woonplaats],
- [verweerder 1], [verweerster 2] en [verweerder 
3] hoofdelijk zal veroordelen om medewerking te 
verlenen aan de ju ri dische levering om niet van de 
onroerende zaak aan de [a-straat 1] te [woonplaats] 
aan [eiser], on der meer inhoudende dat [verweer-
der 1], [verweerder 3] en [verweerster 2] daartoe op 
eerste verzoek voor de notaris verschijnen voor het 
passeren van de akte van levering, op straffe van 
verbeurte van een dwangsom;
subsidiair:
- voor recht zal verklaren dat [eiser] een vordering 
heeft op de onverdeelde nalatenschap ter grootte 
van het door hem in de onroerende zaak geïnves-
teerde bedrag van € 1.460.794.
1.11  [verweerders] hebben zich tegen deze re-
conventionele vordering verweerd.8

5 In het overgelegde procesdossier bevinden zich slechts onge-
dateerde inleidende dagvaarding(en) uit 2013.

6 Productie 6 bij de inleidende dagvaarding.
7 Tegen [verweerster 6] is verstek verleend; zie rov. 2.13 van het 

eindvonnis van 8 april 2015.
8 De (niet gedateerde) conclusie van antwoord in reconventie 

(stuknr. 3) is gelet op de aanhef vermoedelijk ter gelegenheid 
van de comparitie van 6 juni 2014 genomen.
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1.12  De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 11 
december 2013 een comparitie van par tij en gelast, 
die op 6 juni 2014 heeft plaatsgevonden.
1.13  Nadat de rechtbank bij tussenvonnis van 17 
december 2014 de zaak had verwezen naar de rol 
voor een aktewisseling en [verweerders], [verweer-
ster 4] en [verweerster 5] en [eiser] nog een akte 
hadden genomen, heeft de rechtbank bij eindvonnis 
van 8 april 2015 — samengevat en voor zover thans 
van belang — in conventie:
(i) voor recht verklaard dat [eiser] geen eco no misch 
eigenaar is van de onroerende zaak aan de [a-straat 
1] te [woonplaats];
(ii) voor recht verklaard dat de on der (i) genoemde 
onroerende zaak deel uitmaakt van de gemeen-
schap van een nalatenschap in de zin van art. 3:189 
lid 2 in verbinding met art. 3:166 lid 2 BW en dat 
par tij en daarin een gelijk aandeel hebben, en dat zij 
bij de verdeling daarom ieder aanspraak kunnen 
maken op 1/6e deel van de waarde van het on der (i) 
genoemde onroerend goed,
en het meer of anders gevorderde afgewezen.

De rechtbank heeft de vorderingen in reconven-
tie afgewezen.
1.14  [eiser] is bij exploot van dit eindvonnis9 in 
hoger beroep gekomen bij het ge rechts hof ’s-Her to-
gen bosch. In dit exploot heeft hij [verweerders] ge-
dagvaard en — zakelijk weergegeven — gevorderd 
dat het ge rechts hof dit vonnis zal vernietigen en op-
nieuw rechtdoende, bij arrest uitvoerbaar bij voor-
raad, alsnog in conventie de vorderingen van [ver-
weerders] zal afwijzen en in reconventie de 
vordering van [eiser] zal toewijzen.
1.15  Het hof heeft bij tus sen ar rest van 14 juni 
2016 een comparitie na aanbrengen gelast die op 24 
augustus 2016 heeft plaatsgevonden.
1.16  Hierna heeft [eiser] een memorie van grie-
ven ingediend, daarin veertien grieven geformu-
leerd, waaron der verschillende grieven tegen het 
tussenvonnis van 17 december 201410 en zijn eis in 
reconventie ge wij zigd.
1.17  [verweerders] hebben de grieven bestre-
den.
1.18  Par tij en hebben ter zitting van het hof van 
17 ja nu a ri 2018 hun standpunten doen bepleiten, 
waarbij [eiser] zijn eis wederom heeft ge wij zigd.

[verweerders] hebben bezwaar gemaakt tegen 
deze eiswij zi ging.
1.19  Het hof heeft bij eind ar rest van 27 februari 
2018 de vonnissen waarvan beroep bekrachtigd.

9 Zie de appeldagvaarding.
10 Het hof heeft in verband hiermee in rov. 6.6 van zijn eind ar-

rest van 27 februari 2018 overwogen dat het tussenvonnis van 
17 december 2014 daarmee in het hoger beroep is betrokken.

1.20  [eiser] heeft tegen dit eind ar rest tijdig11 be-
roep in cassatie ingesteld.12

Tegen [verweerders]13 is verstek verleend.
[eiser] heeft zijn standpunt schriftelijk toege-

licht.

2 Partijen in de cassatieprocedure
2.1 In cassatie is onbestreden en wordt tot uit-
gangspunt genomen14 dat de vorderingen in de on-
derhavige procedure een processueel ondeelbare 
rechtsverhouding betreffen, dat wil zeggen een 
rechtsverhouding waarbij het rechtens noodzakelijk 
is dat een beslissing daarover in dezelfde zin luidt 
ten aanzien van alle bij die rechtsverhouding be-
trokkenen. Nu [eiser] alleen [verweerders] in het 
hoger beroep heeft betrokken en het hof hem niet 
de gelegenheid heeft gegeven om de andere bij de 
rechtsverhouding betrokkenen alsnog als partij in 
het geding te roepen op de voet van art. 118 Rv (zie 
daarover hierna on der 3.11-3.18), is het in cassatie 
bestreden arrest (enkel) tussen [eiser] en [verweer-
ders] gewezen.
2.2 [eiser] heeft in de procesinleiding in cassa-
tie vermeld dat hij, vanwege de om stan dig heid dat 
het dus ook in de on derhavige cassatieprocedure 
een processueel ondeelbare rechtsverhouding be-
treft, [verweerster 4], [verweerster 5] en [verweer-
ster 6] alsnog oproept en dat hij de Ho ge Raad ver-
zoekt hen voor deze cassatieprocedure te begrijpen 
als belanghebbenden, en voor zover nodig als ver-
weerders.
2.3 Uit de ingediende originele betekeningsex-
ploten blijkt dat [eiser] het oproepingsbericht en de 
daarbij be ho ren de procesinleiding in cassatie op 30 
mei 2018 aan [verweerster 4], [verweerster 5] en 
[verweerster 6] heeft doen betekenen.
2.4 [verweerster 6] heeft bij brief van 22 juni 
2018 aan de griffie van de Ho ge Raad bericht dat zij 
van mening is dat zij geen partij meer is in deze 
zaak.

Van [verweerster 4] en [verweerster 5] is, voor 
zover ik heb kunnen nagaan, geen reactie verno-
men.
2.5 Het hierna (on der 3.13-3.16) aan de orde 
komende arrest van de Ho ge Raad van 10 maart 
201715 brengt mee dat indien de procedure in eerste 
aanleg een ondeelbare rechtsverhouding betreft, 

11 De procesinleiding in cassatie, die overigens aan het hoofd de 
woorden “concept d.d. 22 05 2018” vermeldt, is op 28 mei 
2018 ingediend in het portaal van de Ho ge Raad (en dat is tij-
dig, nu 27 mei 2018 een zondag was; zie art. 1 lid 1 van de Al-
gemene termijnenwet).

12 In de procesinleiding in cassatie (op p. 7, on der 3) heeft [eiser] 
zich het recht voorbehouden om, indien het proces-verbaal 
van de pleidooizitting van 17 ja nu a ri 2018 op enig moment 
alsnog door het hof wordt verstrekt, op basis van de inhoud 
daarvan zijn middel tot cassatie aan te vullen. [eiser] heeft van 
dat voorbehoud geen gebruik gemaakt, zie zijn s.t. on der 2.

13 Zie over de positie van [verweerster 4], [verweerster 5] en 
[verweerster 6] hierna on der 2.

14 Zie de inleiding van de procesinleiding, p. 4 on der h.
15 ECLI:NL:HR:2017:411.
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steeds alle par tij en in de volgende instantie in het 
geding dienen te worden betrokken.

[eiser] heeft dan ook terecht de procesinleiding 
in cassatie en het oproepingsbericht mede aan [ver-
weerster 4], [verweerster 5] en [verweerster 6]16 
doen betekenen.
2.6 Uit de wijze waarop de zaak op de rol van 
de Ho ge Raad is geadministreerd, leid ik af dat tot 
nu toe naast [eiser] uitsluitend [verweerders] als 
par tij en in cassatie zijn aangemerkt. De eerdere ver-
stekverlening tegen [verweerders] strekt zich dus 
niet uit tot [verweerster 4], [verweerster 5] en [ver-
weerster 6]. Uit praktische overwegingen en ter be-
spoediging van de afdoening van deze zaak in cassa-
tie, stel ik voor de conclusie op het verstek en de 
conclusie in de hoofdzaak te integreren. Ik ga er 
daarbij van uit dat de gevraagde verstekverlening 
ook [verweerster 4], [verweerster 5] en [verweer-
ster 6] betreft. Nu dezen m.i. correct zijn opgeroe-
pen17 en zij niet zijn verschenen, concludeer ik dat 
tegen [verweerster 4], [verweerster 5] en [verweer-
ster 6] verstek kan worden verleend.

3 Bespreking van het cassatiemiddel
3.1 Het middel bestaat uit vier on der de len.

On der deel 1 richt zich tegen rov. 6.5 en 6.13, 
waarin het hof in de kern heeft geoordeeld dat van 
de kant van [eiser] geen vorderingen resteren die 
voor be oor de ling in aan mer king komen. On der deel 
4 is gericht tegen de daaraan verbonden consequen-
tie in rov. 6.10.2, te weten dat het hof [eiser] niet de 
gelegenheid zal geven om de niet in de procedure 
betrokken par tij en bij de ondeelbare rechtsverhou-
ding alsnog op te roepen.
3.2 De in on der deel 1 bestreden rechtsoverwe-
gingen luiden als volgt:

“6.5. Ter zitting heeft [eiser] zijn eis wederom ge-
wij zigd en vordert thans:
Primair:
1. de vorderingen van geïntimeerden af te wijzen 
althans te ontzeggen;
2. te verklaren voor recht dat de vast stel lings-
over een komst van 1 ja nu a ri 1985 rechtsgeldig 
is;
3. te bepalen dat [eiser] een bedrag van 
€ 1.460.794,-, althans een door het hof in goede 

16 [verweerster 6] is bij beschikking van de kantonrechter in de 
Rechtbank Oost-Brabant van 4 juli 2013 tot (opvolgend) exe-
cuteur/af wik ke lings be wind voer der benoemd (zie on der 1.7 
hiervoor en productie 5 bij de inleidende dagvaarding). Bij be-
schikking van de kantonrechter in de Rechtbank Oost-Brabant 
van 27 juni 2016 is aan [verweerster 6], gelet op het bepaalde 
in art. 4:149 lid 1 on der f en lid 2 BW, op eigen verzoek ontslag 
verleend als executeur van de nalatenschap van de moeder 
(zie on der 1.7 hiervoor en productie 1 bij memorie van ant-
woord). Het is mij niet duidelijk of [verweerster 6] ook als af-
wik ke lings be wind voer der ontslag is verleend. De erfgena-
men hebben op 15 en 18 februari en 4 maart 2016 ieder als 
vereffenaar een algehele boedelvolmacht aan haar verleend 
(zie on der 1.8 hiervoor en productie 2 bij memorie van ant-
woord).

17 Met dien verstande dat in het aan [verweerster 4] uitgebrach-
te exploot het adres [b-straat 1] (in plaats van [b-straat 2-3]) is 
vermeld.

justitie te bepalen bedrag heeft geïnvesteerd in 
de onroerende zaak [a-straat 1];
4. kosten rechtens;
Subsidiair:
1. iedere beslissing te nemen die het hof juist 
voorkomt;
2. kosten rechtens.
De advocaat van [eiser] heeft ter zitting de overi-
ge vorderingen ingetrokken. [verweerders] heb-
ben bezwaar gemaakt tegen deze eiswij zi ging.
6.13. (…)
Het hof zal dan ook niet recht doen op de bij de 
zitting ge wij zigde primaire vorderingen. De ge-
wij zigde subsidiaire vordering acht het hof te 
onbepaald om daar recht op te kunnen doen. 
Het hof kan ook geen recht doen op de door [ei-
ser] bij zijn memorie van grieven ge wij zigde 
vorderingen, nu deze vorderingen ter zitting zijn 
ingetrokken. Dit betekent dat van de kant van 
[eiser] geen vorderingen resteren die voor be-
oor de ling in aan mer king komen. Zijn ingetrok-
ken reconventionele vordering inzake de toede-
ling van het pand aan de [a-straat 1] te 
[woonplaats] betrof het spiegelbeeld van de toe-
gewezen vorderingen in conventie zodat met 
het intrekken van deze vordering in reconventie 
de toewijzing van de daar tegenover staande 
vorderingen in conventie in stand blijft.”

3.3 Sub on der deel 1.218 klaagt in de eerste plaats 
dat het oordeel van het hof dat de advocaat van [ei-
ser] ter zitting de “overige vorderingen” heeft inge-
trokken, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting 
omdat het miskent dat een vermindering van eis 
(art. 129 Rv) in hoger beroep, althans iedere instan-
tie waarbij verplichte procesvertegenwoordiging 
geldt, schriftelijk — bij conclusie of akte — dient te 
geschieden en dat een eisvermindering niet beslo-
ten kan liggen in een verklaring van een partij ter 
comparitie, anders dan een mondeling verzoek tot 
akte van vermindering van eis (HR 22 juni 2012, NJ 
2012/396). Het sub on der deel klaagt daarnaast dat 
voor zover het hof dit niet heeft miskend, het oor-
deel van het hof zon der nadere motivering, die ont-
breekt, on be grij pe lijk is, nu het hof niet heeft over-
wogen dat en waarom de advocaat van [eiser] 
mondeling akte zou hebben verzocht van het in-
trekken van de oorspronkelijke bij memorie van 
grieven ge wij zigde (primaire en subsidiaire) vorde-
ringen, noch dat deze bij schriftelijke akte of conclu-
sie deze vorderingen zou hebben ingetrokken.

 Eerste en tweede eiswijziging
3.4 [eiser] heeft in zijn memorie van grieven 
zijn eis in reconventie ge wij zigd en — voor zover 

18 De klachten van sub on der deel 1.1 zijn, op een klacht aan het 
slot na, alle on dervangen door de inhoud van het — na indie-
ning van de procesinleiding in cassatie door het hof verstrekte 
— proces-verbaal van de pleidooizitting van 17 ja nu a ri 2018; 
zie de s.t. on der 2 en 3. Ik zie daarom aanleiding sub on der deel 
1.2 eerst te bespreken.
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thans van belang — gevorderd, uitvoerbaar bij voor-
raad:19

primair:
1. de vorderingen van geïntimeerden af te wijzen 
althans te ontzeggen;
2. te verklaren voor recht dat [eiser] eco no misch 
eigenaar is van de [a-straat 1] te [woonplaats] en uit 
dien hoofde recht heeft op levering van deze onroe-
rende zaak, tegen betaling door [eiser] van een be-
drag van € 15.429 (ƒ 34.000), althans € 68.067 
(ƒ 150.000) althans € 83.496 (ƒ 184.000);
subsidiair:
1. de vorderingen van geïntimeerden af te wijzen 
althans te ontzeggen;
2. te bepalen dat [eiser] een regresvordering heeft 
op de onverdeelde nalatenschap van € 1.460.794, al-
thans een door het hof in goede justitie te bepalen 
bedrag.
3.5 [eiser] heeft ter zitting van het hof van 17 
ja nu a ri 2018 wederom zijn eis ge wij zigd. In de pleit-
aan te ke ningen in hoger beroep van de advocaat van 
[eiser] is met betrekking tot deze tweede eiswij zi-
ging het volgende vermeld:

“5. De kern van deze zaak gaat over de rechtsgel-
digheid van de vast stel lings over een komst van 1 
ja nu a ri 1985. In randnummer 12 van de memo-
rie van grieven staat dat het geschil in appel uit-
sluitend gaat over de toedeling aan [eiser] van de 
onroerende zaak aan de [a-straat 1] te [woon-
plaats]. Dat is niet precies genoeg en te ruim ge-
formuleerd. In appel gaat het met name over de 
(rechts)geldigheid van de vast stel lings over een-
komst van 1 ja nu a ri 1985. [eiser] verwacht van 
het Hof daarover een uitspraak. In die zin wenst 
[eiser] zijn eis in appel ook aan te passen.
(Wij zi ging van eis)
6. [eiser] wenst zijn eis te wijzigen als volgt (…):
primair:
1. De vorderingen van geïntimeerden af te wij-
zen, althans te ontzeggen;
2. Te verklaren voor recht dat de vast stel lings-
over een komst van 1 ja nu a ri 1985 rechtsgeldig 
is;
3. Te bepalen dat [eiser] een bedrag van EURO 
1.460.794 althans een door het Hof in goede jus-
titie te bepalen bedrag heeft geinvesteerd in de 
onroerende zaak [a-straat 1];
4. (…);
subsidiair:
1. Iedere beslissing te nemen die het Hof juist 
voorkomt;
2. (…).”

3.6 In het proces-verbaal van het pleidooi bij 
het hof is, voor zover thans van belang, het volgende 
vermeld:

“Voorzitter:
De eiswij zi ging is de verklaring voor recht dat 
vast stel lings over een komst rechtsgeldig is en dat 
uw cliënt een bepaald bedrag heeft geïnves-
teerd. Betekent dat dat vorderingen genoemd in 

19 Memorie van grieven, p. 21.

memorie van grieven zijn komen te vervallen en 
ook de subsidiaire vordering?
[verweerster 4] 
Ja, het gaat alleen om de vordering die in de 
pleitnota is genoemd. De overige zijn ingetrok-
ken. (…)”20

3.7 Het sub on der deel zet het oordeel van het 
hof dat de bij memorie van grieven ge wij zigde vor-
deringen ter zitting zijn ingetrokken waardoor van 
de kant van [eiser] geen vorderingen resteren die 
voor be oor de ling in aan mer king komen, terecht in 
de sleutel van de eisvermindering als bedoeld in art. 
129 Rv.21 Het (integraal) intrekken van vorderingen 
is te beschouwen als een vermindering van eis (tot 
nihil).22

3.8 Zoals de Ho ge Raad in zijn arrest van 22 
juni 2012 heeft geoordeeld, kan in zaken met ver-
plichte procesvertegenwoordiging een eisvermin-
dering niet besloten liggen in een verklaring van een 
procespartij ter comparitie, maar dient die plaats te 
vinden bij conclusie of bij akte.23 Zo da nige akte kan 
ook daarin bestaan dat de procesvertegenwoordiger 
ter comparitie mondeling akte verzoekt van een 
vermindering van eis, aldus de Ho ge Raad in dat ar-
rest.
3.9 Het hof heeft niet vastgesteld dat akte is 
verzocht, laat staan verleend, van de intrekking van 
de vorderingen door [eiser]. Het bestreden oordeel 
geeft derhalve ofwel blijk van een onjuiste rechtsop-
vatting, of is onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.
3.10  Sub on der deel 1.2 treft mitsdien doel. Dit 
brengt mee dat de overige klachten van on der deel 1 
onbesproken kunnen blijven.

Dat laatste geldt ook voor on der deel 2, dat — voor 
zover de klachten van on der deel 1 niet zouden sla-
gen — klachten richt tegen het oordeel van het hof 
in rov. 6.13 dat uit de intrekking van de vorderingen 
van [eiser] voortvloeit dat de toewijzing van de vor-
deringen in conventie van [verweerders] in stand 
blijft.
3.11  On der deel 4 richt zich tegen rov. 6.10.2, 
waarin het hof als volgt heeft geoordeeld:

“6.10.2 De vorderingen in de on derhavige proce-
dure betreffen een processueel ondeelbare 
rechtsverhouding. Het gaat daarbij om een be-
slissing die in dezelfde zin moet luiden ten aan-
zien van alle bij de rechtsverhouding betrokke-
nen. Bij arrest van 10 maart 2017  
(ECLI:NL:HR:2017:411) heeft de Ho ge Raad be-
slist dat in een procedure over een processueel 
ondeelbare rechtsverhouding alle bij die rechts-
verhouding betrokken par tij en in de procedure 
moeten worden betrokken. Indien daarvan spra-

20 Zie het proces-verbaal van de pleidooizitting van 17 ja nu a ri 
2018, op p. 2 on deraan.

21 Afstand van instantie is hier niet aan de orde.
22 Zie o.m. HR 18 februari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1278, NJ 

1994/604 m.nt. H.E. Ras. Zie ook o.m. Asser Procesrecht/Van 
Schaick 2 2016/176 en A.W. Jongbloed & A.L.H. Ernes (red.), 
Burgerlijk procesrecht praktisch belicht, 2014/7.4.2.

23 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5695, NJ 2012/396, 
JBPr 2013/10 m.nt. J. Mencke, rov. 5.

944 NJAfl. 9 - 2021

NJ 2021/53 NE DER LANDSE JURISPRUDENTIE



ke is, kan de rechter slechts een beslissing geven 
in een geding waarin alle bij de rechtsverhou-
ding betrokken partij zijn zodat de rechterlijke 
beslissing hen allen bindt. Laat degene die een 
beslissing wil uitlokken over een processueel 
ondeelbare rechtsverhouding na om alle bij de 
rechtsverhouding betrokken par tij en in het ge-
ding te roepen, dan dient de rechter ook ambts-
hal ve de gelegenheid te geven om de niet opge-
roepen per so nen/persoon alsnog als partij in het 
geding te betrekken door oproeping op de voet 
van artikel 118 Rv (r.o. 3.6.1.).
In dit geval is herstel op deze wijze mogelijk, 
maar het hof zal daar niet toe overgaan gezien 
het hierna overwogene over de eiswij zi ging.”

3.12  Het on der deel klaagt on der A dat als een of 
meer van de klachten van on der deel 1 en 2 slagen, 
ook het oordeel van het hof dat het niet overgaat tot 
het (ambts hal ve) bieden van de genoemde herstel-
mogelijkheid, niet in stand kan blijven.

De klacht on der B luidt, verkort weergegeven, 
dat ook los daarvan het oordeel van het hof in rov. 
6.10.2 blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, 
omdat het nalaten om ambts hal ve gelegenheid te 
bieden om de niet opgeroepen per so nen alsnog als 
partij in het geding te betrekken niet afhankelijk is 
(te stellen) van het oordeel van het hof dat de eiswij-
zi ging wordt geweigerd zodat er geen (andere) vor-
deringen resteren.
3.13  In het — in de bestreden rechtsoverweging 
aangehaalde — arrest van 10 maart 201724 heeft de 
Ho ge Raad, voor zover thans van belang, allereerst 
een vordering tot boedelbeschrijving en verdeling 
van een nalatenschap gedefinieerd als een vorde-
ring die een processueel ondeelbare rechtsverhou-
ding betreft (rov. 3.4) en vervolgens de nieuwe lijn 
voor dagvaardings- en verzoekschriftprocedures in 
der ge lij ke gevallen uitgezet (rov. 3.5.2-3.6.3). Deze 
lijn komt er, samengevat, op neer dat de gevolgen 
van het hebben van een bepaalde procespositie (ei-
ser of gedaagde) wordt losgelaten en dat iedere bij 
de rechtsverhouding betrokkene — in iedere instan-
tie — mee moet kunnen procederen.
3.14  Dit uitgangspunt wordt in rov. 3.5.2 van be-
doeld arrest als volgt verwoord: iedere partij in een 
procedure over een processueel ondeelbare rechts-
verhouding heeft in eerste aanleg het recht jegens 
alle andere bij die rechtsverhouding betrokken par-
tij en een beslissing daaromtrent te vorderen, onge-
acht wie de procedure heeft aangespannen en on-
geacht tegen wie de bij dagvaarding ingestelde 
vordering zich richt. Voorts heeft ieder van hen het 
recht verweer te voeren tegen een vordering met 
betrekking tot een processueel ondeelbare rechts-
verhouding, ongeacht door en tegen wie deze is in-
gesteld. Dat heeft o.m. tot gevolg (zie rov. 3.5.5) dat 
een reconventionele vordering ook kan worden in-

24 ECLI:NL:HR:2017:411, NJ 2018/81 m.nt. H.B. Krans, JBPr 
2017/38 m.nt. S.L. Mineur. Zie over deze uitspraak ook: F.J.P. 
Lock, Samen thuis, samen uit. Nieu we regels voor de proces-
sueel ondeelbare rechtsverhouding, TvPP 2017/4, p. 127-138.

gesteld tegen een ander dan degene die als weder-
partij de vordering in conventie heeft ingesteld.
3.15  De regel van rov. 3.5.2 heeft tot gevolg dat 
na aan wen ding van een rechts mid del tegen een be-
slissing over een processueel ondeelbare rechtsver-
houding, in de volgende instantie tussen alle par tij-
en kan worden voortgeprocedeerd, ongeacht wie 
het rechts mid del heeft aangewend.25

Ook in de volgende instanties heeft ieder van 
par tij en het recht verweer te voeren tegen een vor-
dering met betrekking tot een processueel ondeel-
bare rechtsverhouding. Voorts kan ieder van hen in-
cidenteel beroep instellen. Dat rechts mid del kan 
ook worden ingesteld tegen mede-eisers, mede-ge-
daagden, mede-ap pel lanten of mede-geïntimeer-
den (zie rov. 3.5.3 en 3.5.5).
3.16  De Ho ge Raad heeft verder ook de rechter 
een taak gegeven (rov. 3.6.1): laat degene die een be-
slissing wil uitlokken over een processueel ondeel-
bare rechtsverhouding na om alle bij de rechtsver-
houding betrokken par tij en in het geding te roepen, 
dan dient de rechter, naar aanleiding van een daarop 
gericht verweer dan wel ambts hal ve, gelegenheid te 
geven om de niet opgeroepen per so nen alsnog als 
partij in het geding te betrekken door oproeping op 
de voet van art. 118 Rv binnen een daartoe door de 
rechter te stellen termijn. Ook dit geldt zowel in eer-
ste aanleg als na aan wen ding van een rechts mid del.
3.17  In de on derhavige zaak heeft het hof geen 
aanleiding gezien om [eiser] ambts hal ve de gele-
genheid te geven [verweerster 4], [verweerster 5] en 
[verweerster 6] alsnog op te roepen omdat er geen 
vorderingen meer zijn waarover dient te worden 
beslist.

M.i. is niet alleen de redengeving onjuist (zie 
hiervoor on der 3.7-3.9), maar is daarnaast van be-
lang dat, zoals ook het hof in rov. 6.10.2 on derkent, 
een uitspraak over een processueel ondeelbare 
rechtsverhouding steeds jegens alle bij die rechts-
verhouding betrokken par tij en gezag van gewijsde 
heeft en dat al die par tij en in de gelegenheid moe-
ten zijn gesteld om zich over de rechtsverhouding 
uit te laten.26 Door de weigering van het hof om 
ambts hal ve [eiser] een herstelmogelijkheid te ge-
ven, hebben [verweerster 4], [verweerster 5] en 
[verweerster 6] in appel ten onrechte niet kunnen 
meeprocederen en bij voor beeld verweer kunnen 
voeren of incidenteel beroep kunnen instellen 
(eventueel tegen ieder van de anderen).
3.18  Uit het voorgaande volgt dat ook on der deel 
4 in zijn geheel m.i. terecht is voorgesteld.

25 Deze regel geldt ook indien eiser tot cassatie als ap pel lant in 
zijn hoger beroep gedeeltelijk niet-ontvankelijk is verklaard; 
op hem rust de ver plich ting om alle mede-erfgenamen in het 
geding in cassatie op te roepen, zie HR 20 april 2018, 
ECLI:NL:HR:2018:649, NJ 2018/214, JBPr 2018/33 m.nt. F.J.P. 
Lock.

26 Zie HR 10 maart 2017, hiervoor aangehaald, rov. 3.5.2-3.5.4 en 
3.6.3. Zie ook Lock, TvPP, t.a.p., p. 135.

NJ 945Afl. 9 - 2021

NJ 2021/53NE DER LANDSE JURISPRUDENTIE



3.19  Het belang bij behandeling van on der deel 3 
is komen te vervallen doordat het hof het pro-
ces-verbaal alsnog heeft verstrekt.27

3.20  Nu sub on der deel 1.2 en on der deel 4 doel 
treffen, dient het bestreden arrest te worden vernie-
tigd.

4 Conclusie
De conclusie strekt tot:
- verstekverlening tegen [verweerster 4], [ver-
weerster 5] en [verweerster 6] en
- ver nie ti ging van het arrest van het ge rechts hof 
’s-Her to gen bosch van 27 februari 2018 en tot ver-
wijzing.

Ho ge Raad:

1 Procesverloop
1.1 Voor het verloop van het geding in fei te lij-
ke instanties verwijst de Ho ge Raad naar:
a. de vonnissen in de zaak C/01/269189/HA ZA 13-
718 van de rechtbank Oost-Brabant van 11 decem-
ber 2013, 17 december 2014 en 8 april 2015;
b. de arresten in de zaak 200.174.991/01 van het 
ge rechts hof 's-Hertogenbosch van 14 juni 2016 en 
27 februari 2018.
[eiser] heeft tegen het arrest het hof van 27 februari 
2018 beroep in cassatie ingesteld. Geen van de ver-
weerders is verschenen. Tegen [verweerders] is ver-
stek verleend.

De zaak is voor [eiser] toegelicht door zijn advo-
caat en door mr. J.L. Luiten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. 
Wesseling-van Gent strekt tot verstekverlening te-
gen de verweerders 4, 5 en 6 en tot ver nie ti ging van 
het bestreden arrest en tot verwijzing.
1.2 Nu de verweerders 4, 5 en 6 niet zijn ver-
schenen en zij behoorlijk zijn opgeroepen, zal ook 
tegen hen verstek worden verleend.

2 Uitgangspunten en feiten
2.1 In cassatie kan van het volgende worden 
uitgegaan.
(i)  [eiser], [verweerder 1], [verweerster 2], 
[verweerder 3], [verweerster 4] en [verweerster 5] 
zijn de kinderen van [de vader] (hierna: de vader) en 
[de moeder] (hierna: de moeder). De vader en de 
moeder waren in gemeenschap van goederen ge-
huwd.
(ii)  Vader was sinds 1977 eigenaar van een 
perceel grond te [woonplaats], waarop hij een wo-
ning heeft gebouwd (hierna: de woning).
(iii)  Sinds 1984 bewoont [eiser] de woning en 
heeft hij een bedrag van € 2.287,05 per jaar aan de 
vader voldaan on der de vermelding van “huur wo-
ning”. Vanaf 1993 heeft de on der ne ming van [eiser] 
([A] B.V.) ook de bijbe ho ren de schuur in gebruik en 
voldoet deze on der ne ming jaarlijks € 1.361,34 on-
der vermelding van “huur opstal plus erf t.b.v. gale-
rie”.

27 Zie ook de s.t. on der 2 en 10.

(iv)  De vader is overleden op 20 no vem ber 
2003. Hij heeft bij testament over zijn nalatenschap 
beschikt inhoudende een zogenoemde ouderlijke 
boedelverdeling, waarbij alle goederen en schulden 
werden toebedeeld aan de moeder, waartegenover 
de kinderen een vordering kregen op de moeder ter 
grootte van ieders erfdeel, vermeerderd met rente.
(v)  De moeder is overleden op 25 februari 
2012. De zes hiervoor on der (i) genoemde kinderen 
zijn alle voor een zesde deel gerechtigd tot de nala-
tenschap van de moeder.
(vi)  Na het overlijden van de moeder is tussen 
de drie als executeurs van de nalatenschap van de 
moeder benoemde kinderen ([verweerder 1], [ver-
weerster 2] en [verweerster 5]) en [eiser] discussie 
ontstaan over de wijze van verdeling van de wo-
ning.
(vii) Vanaf medio 2013 is [verweerster 6], nota-
ris te [kantoorplaats], executeur-af wik ke lings be-
wind voer der ge weest. Bij beschikking van 27 juni 
2016 is aan haar als zo da nig ontslag verleend.
(viii) De zes kinderen hebben de nalatenschap 
van de moeder beneficiair aanvaard. Zij hebben te-
vens een algehele boedelvolmacht gegeven aan 
[verweerster 6].
2.2.1  [verweerders] hebben dit geding ingeleid 
met dagvaarding van [eiser], [verweerster 4], [ver-
weerster 5] en [verweerster 6]. Zij vorderen, naar de 
kern genomen, een verklaring voor recht dat [eiser] 
geen eco no misch eigenaar is van de woning, dat de 
woning deel uitmaakt van de nalatenschap van de 
moeder, en dat de kinderen daarom ieder aanspraak 
kunnen maken op een zesde gedeelte van de waar-
de daarvan.

[eiser], [verweerster 4] en [verweerster 5] zijn in 
de procedure verschenen. [eiser] vordert in recon-
ventie, voor zover in cassatie van belang, een verkla-
ring voor recht dat hij eco no misch eigenaar is van 
de woning, en veroordeling van [verweerders] tot 
medewerking aan ju ri dische levering om niet van 
de woning. Subsidiair vordert hij een verklaring 
voor recht dat hij een vordering op de nalatenschap 
heeft van € 1.460.794, zijnde het door hem in de 
woning geïnvesteerde bedrag.
2.2.2  De rechtbank heeft de vermelde vorderin-
gen van [verweerders] toegewezen en de reconven-
tionele vorderingen afgewezen.
2.2.3  In het door [eiser] tegen [verweerders] — 
en dus niet ook tegen [verweerster 4], [verweerster 
5] en [verweerster 6] — ingestelde hoger beroep 
heeft hij, bij memorie van grieven, zijn reconventio-
nele primaire eis ge wij zigd, met behoud van de ge-
vorderde verklaring voor recht. Ter gelegenheid van 
de pleidooien heeft [eiser] zijn vordering andermaal 
ge wij zigd, aldus dat deze ging luiden:

“Primair:
1. de vorderingen van geïntimeerden af te wijzen 
althans te ontzeggen;
2. te verklaren voor recht dat de vast stel lings-
over een komst van 1 ja nu a ri 1985 rechtsgeldig 
is;
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3. te bepalen dat [eiser] een bedrag van 
€ 1.460.794,-, althans een door het hof in goede 
justitie te bepalen bedrag heeft geïnvesteerd in 
[de woning];
4. kosten rechtens;
Subsidiair:
1. iedere beslissing te nemen die het hof juist 
voorkomt;
2. kosten rechtens.”

Nadat het hof deze ge wij zigde eis had weergegeven, 
liet het daarop volgen:

“De advocaat van [eiser] heeft ter zitting de ove-
rige vorderingen ingetrokken. [verweerders] 
hebben bezwaar gemaakt tegen deze eiswij zi-
ging.” (Rov. 6.5)

Het hof heeft in zijn eind ar rest deze laatste eiswij zi-
ging niet toegelaten en het vonnis van de rechtbank 
bekrachtigd. Het heeft, voor zover in cassatie van 
belang, allereerst overwogen dat [verweerders] te-
recht, met een beroep op een uitspraak van de Ho ge 
Raad,1 hebben aangevoerd dat het in de on derhavige 
zaak gaat om een processueel ondeelbare rechtsver-
houding, waarbij het gaat om een beslissing die ten 
aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokke-
nen — dus alle zes erven — in dezelfde zin moet lui-
den, en dat zij daarom allen in de procedure moeten 
worden betrokken. Is dit niet gebeurd, dan dient de 
rechter ambts hal ve de gelegenheid te bieden de niet 
opgeroepen persoon of per so nen alsnog op de voet 
van art. 118 Rv in het geding te betrekken. (rov. 
6.10.2)

Het hof is evenwel tot dat laatste niet overge-
gaan op grond van het volgende. Het overwoog met 
betrekking tot de eiswij zi ging van [eiser] bij pleidooi 
dat deze eiswij zi ging, waarmee [verweerders] niet 
hadden ingestemd, in strijd komt met de tweecon-
clusieregel en dat zich geen van de mogelijke 
uitzon deringen op die regel voordoet. (rov. 6.13) 
Vervolgens overwoog het hof (in dezelfde rov.):

“Het hof zal dan ook niet recht doen op de bij de 
zitting ge wij zigde primaire vorderingen. De ge-
wij zigde subsidiaire vordering acht het hof te 
onbepaald om daar recht op te kunnen doen. 
Het hof kan ook geen recht doen op de door [ei-
ser] bij zijn memorie van grieven ge wij zigde 
vorderingen, nu deze vorderingen ter zitting zijn 
ingetrokken. Dit betekent dat van de kant van 
[eiser] geen vorderingen resteren die voor be-
oor de ling in aan mer king komen. Zijn ingetrok-
ken reconventionele vordering inzake de toede-
ling van [de woning] betrof het spiegelbeeld van 
de toegewezen vorderingen in conventie zodat 
met het intrekken van deze vordering in recon-
ventie de toewijzing van de daar tegenover 
staande vorderingen in conventie in stand blijft.”

3 Beoordeling van het middel
3.1 On der deel 1.2 van het middel klaagt in de 
eerste plaats terecht dat het hof in rov. 6.5 en 6.13 
heeft miskend dat ‘intrekking van een vordering’, 

1 HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411.

hetgeen in beginsel is op te vatten als een verminde-
ring van de eis, als bedoeld in art. 129 Rv, tot nihil, in 
zaken met verplichte procesvertegenwoordiging 
niet besloten kan liggen in een verklaring van een 
procespartij ter comparitie, maar dient plaats te vin-
den bij conclusie of bij akte, welke akte ook daarin 
kan bestaan dat de procesvertegenwoordiger ter 
comparitie mondeling akte verzoekt van een ver-
mindering van eis.2

Het hof heeft niet vastgesteld dat de advocaat 
van [eiser] bij conclusie of schriftelijke akte de eis 
heeft verminderd of ter terechtzitting mondeling 
een akteverzoek van die strekking heeft gedaan. Het 
blijkt evenmin uit het proces-verbaal van de te-
rechtzitting.
3.2 Voor zover on der deel 1.3 klaagt dat het hof 
heeft nagelaten te on derzoeken of [eiser] met de 
wij zi ging van zijn vorderingen de bestaande vorde-
ringen onvoorwaardelijk heeft willen prijsgeven, 
slaagt het even eens. Nu de door het hof bedoelde 
intrekking van de vorderingen een vorm van af-
stand van recht zou inhouden, geldt daarvoor de eis 
dat sprake moet zijn van een verklaring die op de 
aan afstand van recht verbonden rechtsgevolgen is 
gericht. Daarbij mag in het algemeen worden aan-
ge no men dat een eisende partij die haar eis wijzigt, 
niet zal wensen dat in het geheel geen eis resteert in 
het geval de eiswij zi ging niet wordt toegelaten.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting 
heeft de voorzitter het volgende gevraagd en de ad-
vocaat van [eiser] als volgt geantwoord:

“Voorzitter:
De eiswij zi ging is de verklaring voor recht dat 
vast stel lings over een komst rechtsgeldig is en dat 
uw cliënt een bepaald bedrag heeft geïnves-
teerd. Betekent dat dat vorderingen genoemd in 
memorie van grieven zijn komen te vervallen en 
ook de subsidiaire vordering?
Mr. Surquin:
Ja, het gaat alleen om de vordering die in de 
pleitnota is genoemd. De overige zijn ingetrok-
ken. (…)”

Noch uit dit proces-verbaal, noch uit de uitspraak 
van het hof blijkt dat het hof zich ervan heeft verge-
wist of de intrekking ook bedoeld was voor het geval 
het even tevoren gedane verzet van [verweerders] 
tegen de eiswij zi ging zou worden gehonoreerd. Het 
bestreden oordeel van het hof is dan ook onvoldoen-
de gemotiveerd.
3.3 De beslissing van het hof (in rov. 6.10.2) niet 
ertoe over te gaan de gelegenheid te bieden de in 
hoger beroep niet gedagvaarde mede-erfgenamen 
op de voet van art. 118 Rv op te roepen, vindt haar 
grondslag in het met succes bestreden oordeel over 
de intrekking van de vorderingen. Daarom slaagt 
ook de eerste klacht van on der deel 4.
3.4 De overige klachten behoeven geen behan-
deling.

2 HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5695.
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4 Beslissing
De Ho ge Raad:
- verleent verstek tegen verweerders 4, 5 en 6;
- vernietigt het arrest van het ge rechts hof 's-Her-
togenbosch van 27 februari 2018;
- verwijst het geding naar het ge rechts hof Arn-
hem-Leeu war den ter verdere behandeling en be-
slissing;
- compenseert de kosten van het geding in cassa-
tie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Noot

 Inleiding; casus
1. Een wat ongelukkige communicatie en dito 
beslissing van het ge rechts hof heeft geleid tot het 
on derhavige arrest. In de kern gaat het in deze zaak 
om het volgende. In hoger beroep wijzigt de ap pel-
lant, thans eiser in cassatie, bij memorie van grieven 
zijn eis (de eerste eiswij zi ging). Tijdens de monde-
linge behandeling wijzigt hij andermaal zijn eis (de 
tweede eiswij zi ging). Bij deze gelegenheid vindt te-
vens een vermindering van eis plaats, in die zin dat, 
aldus de raadsman van ap pel lant, ‘de overige vorde-
ringen worden ingetrokken’. Het ge rechts hof laat de 
tweede eiswij zi ging niet toe met een beroep op de 
zgn. tweeconclusieregel. Tevens overweegt het (blij-
kens de weergave van de Ho ge Raad in rov. 2.2.3 in 
fine) dat het geen recht kan doen op de bij memorie 
van grieven ge wij zigde vorderingen, ‘nu deze vorde-
ringen ter zitting zijn ingetrokken’, waarna bekrach-
tiging volgt van het vonnis van de rechtbank. In cas-
satie gaat het — begrijpelijkerwijs (zie hierna nr. 2) 
— enkel over de vermindering van eis. De Ho ge Raad 
vernietigt het arrest a quo. De — mede door het 
middel van cassatie ingegeven — gebruikte argu-
mentatie overtuigt en valt uiteen in (i) een aan art. 
129 Rv ontleend formeel argument (rov. 3.1), en (ii) 
een materieel argument (rov. 3.2). Alvorens hierop 
nader in te gaan (nr. 4 en 5 resp. nr. 6), maak ik een 
paar korte opmerkingen over het door het ge rechts-
hof niet-toelaten van de tweede eiswij zi ging.

 De tweeconclusieregel
2. Alle gronden die de ap pel lant aanvoert ten 
betoge dat de bestreden uitspraak behoort te wor-
den vernietigd, dienen als grief te worden aange-
merkt (HR 3 februari 2006, NJ 2006/120 (Budé/
Geju)). Een verandering of vermeerdering van eis in 
hoger beroep moet ook als zo da nig worden aange-
merkt, indien toewijzing hiervan zou meebrengen 
dat het dictum van het vonnis van de rechtbank 
door een ander moet worden vervangen (HR 19 juni 
2009, NJ 2010/154, m.nt. H.J. Snijders (Wertenbroek 
qq/erfgenamen)). De procedure in hoger beroep 
wordt beheerst door de in art. 347 lid 1 Rv besloten 
liggende tweeconclusieregel. Deze regel houdt in 
dat alle grieven moeten worden aangevoerd in een 
van de twee conclusies die in hoger beroep worden 
genomen, te weten in de memorie van grieven (i.e. 
de conclusie van eis in hoger beroep) dan wel — in 
het geval van een incidenteel appel — in de memo-

rie van antwoord. Deze regel brengt mee dat de 
rechter in beginsel niet behoort te letten op grieven 
die in een later stadium worden aangevoerd. Hij be-
perkt dus de — ingevolge art. 130 lid 1 jo. art. 353 
lid 1 Rv — aan de oorspronkelijke eiser toekomende 
be voegd heid tot verandering of vermeerdering van 
zijn eis in hoger beroep in die zin dat hij in beginsel 
zijn eis niet later dan in zijn memorie van grieven of 
van antwoord mag veranderen of vermeerderen. Dit 
geldt ook als deze eisverandering of -vermeerdering 
niet als een grief kan worden aangemerkt. Dit is bij-
voor beeld het geval als de grondslag van hetgeen ter 
toelichting van de vordering door de oorspronkelij-
ke eiser is gesteld, wordt veranderd. Zie HR 20 juni 
2008, NJ 2009/21 (NOM), alsmede, naast het zo-
even genoemde arrest uit 2009, on der meer HR 23 
september 2011, NJ 2013/6, m.nt. H.J. Snijders (Ru
Pro Holding) en HR 15 september 2017, NJ 2018/165, 
m.nt. S.D. Lin denbergh. Op deze tweeconclusieregel 
of — zoals de Ho ge Raad het ook wel noemt — ‘in 
beginsel strakke regel’ kunnen on der om stan dig he-
den uitzon deringen worden aanvaard, maar die zijn 
in de on derhavige zaak niet aan de orde. Zie voor 
een overzicht van denkbare uitzon deringen on der 
meer Asser Procesrecht/Ba kels, Hammerstein & 
Wesselingvan Gent 4 2018/107 e.v.
3. In het aan het ge rechts hof voorgelegde ge-
val vond de (tweede) eiswij zi ging niet plaats in de 
memorie van grieven maar — en daarmee in afwij-
king van de tweeconclusieregel — tijdens de mon-
delinge behandeling. Van een toepasselijke uitzon-
dering (zie nr. 2 in fine) was geen sprake, zodat het 
ge rechts hof op deze tweede eiswij zi ging niet hoef-
de te letten. De beslissing van het ge rechts hof in 
deze is dan ook juist. Dit is echter anders, waar het 
betreft de intrekking door ap pel lant van de ‘overige 
vorderingen’. Hiermee kom ik toe aan de beslissing 
van de Ho ge Raad in de on derhavige kwestie.

 Vermindering van eis; te allen tijde, maar 
wel bij akte

4. Intrekking van een vordering — of, zoals in 
het aan de Ho ge Raad voorgelegde geval, van ‘de 
overige vorderingen’ — is een vermindering van eis 
tot nihil. De eiser kan te allen tijde zijn eis verminde-
ren (al dan niet tot nihil), zolang de rechter nog geen 
eindvonnis heeft gewezen (art. 129 Rv). Deze regel 
geldt evenzeer in hoger beroep (art. 353 lid 1 Rv). 
On der het tot 1 ja nu a ri 2002 geldende recht was de 
be voegd heid van de eis tot eisvermindering neerge-
legd in art. 134 lid 1 Rv (oud). Algemeen wordt aan-
ge no men dat een vermindering van eis onbeperkt 
mogelijk is. Zij kan geschieden ongeacht of de ge-
daagde verschenen is, terwijl ook geen verzet mo-
gelijk is. Zie voor het oude recht Van Rossem/
Cleveringa (1972), art. 134, aant. 2. In de parlemen-
taire geschiedenis van het huidige art. 129 Rv wordt 
geen nadere toelichting gegeven hoe ‘te allen tijde’ 
moet worden verstaan. Voor de hand ligt om aan te 
nemen dat hiermee wordt bedoeld in elke stand 
van het geding en zon der dat de wederpartij hierte-
gen bezwaar kan maken. Het eerste (‘in elke stand’) 

948 NJAfl. 9 - 2021

NJ 2021/53 NE DER LANDSE JURISPRUDENTIE



brengt dan in hoger beroep mee dat een eisvermin-
dering niet noodzakelijkerwijs bij memorie behoeft 
te geschieden. Hiermee is niet gezegd dat een eis-
vermindering, zoals blijkt uit het on derhavige ar-
rest, ook vormvrij kan geschieden.
5. Over de wijze waarop, dat wil zeggen de 
vorm waarin een eiser zijn eis kan verminderen, be-
vat de wet geen expliciete regel. Blijkens de parle-
mentaire geschiedenis (MvT bij art. 129 Rv, Parl. Gesch. 
Burg. Rv (Van Mier lo/Bart) 2002, p. 321) vloeit zij 
voort uit de algemene regels met betrekking tot het 
verrichten van proceshandelingen in zaken met en 
zon der verplichte procesvertegenwoordiging. In het 
eerste geval — zoals in de on derhavige zaak, in hoger 
beroep — dient een eisvermindering gelet op het be-
paalde in art. 82 lid 3 Rv schriftelijk te geschieden. Zij 
kan niet besloten liggen in een verklaring van een 
procespartij tijdens — zoals dit sedert 1 oktober 2019 
ten gevolge van de Spoedwet KEI (Wet van 3 juli 
2019, Stb. 2019, 241) heet — de mondelinge behan-
deling, maar dient de eisvermindering plaats te vin-
den bij conclusie (in appel: bij memorie) of bij akte 
die ook hierin kan bestaan dat de procesvertegen-
woordiger tijdens de mondelinge behandeling mon-
deling akte verzoekt van vermindering van eis (en, 
zo voeg ik hieraan toe, die akte ook vervolgens door 
de rechter wordt verleend). Zie in dit verband HR 22 
juni 2012, NJ 2012/396 (ABN Amro/verweerder), aan 
welk arrest een groot deel van rov. 3.1 is ontleend. In 
het on derhavige geval is van het één noch het ander 
sprake en is van een rechtsgeldige eisvermindering 
derhalve geen sprake. De advocaat van ap pel lant 
heeft weliswaar ter zitting mondeling de eis vermin-
derd, maar hiervan kennelijk geen akte gevraagd. 
Zou deze eisvermindering in de pleitnota zijn opge-
nomen — ik denk dat dit niet het geval is ge weest, al-
thans uit de aan mij ter beschikking staande stukken 
kan ik dit niet afleiden —, dan lijkt mij dat in dat ge-
val aan de ‘eis van schriftelijkheid’ wordt voldaan. De 
pleitnota kan, zo dunkt mij, op het punt van de eis-
vermindering worden gelijkgesteld met een akte. 
Rechtspraak op dit punt is mij overigens niet bekend.

 Onvoorwaardelijke afstand?
6. De in appel aan ge no men eisvermindering 
tot nihil door ap pel lant sneuvelt ook nog om een 
andere reden. De redenering van het hof dat van de 
zijde van ap pel lant — vanwege de niet-toegelaten 
tweede eiswij zi ging en de intrekking tezelfdertijd 
van ‘de overige vorderingen’ — geen vorderingen 
resteren die voor be oor de ling in aan mer king ko-
men, vindt terecht geen genade bij de Ho ge Raad 
(rov. 3.2). Een onvoorwaardelijke afstand van de 
vordering door eiser mag niet snel worden aan ge-
no men; een eisende partij die haar eis wijzigt zal 
niet wensen — en hieraan voeg ik toe: zon der de 
kenbare wil daartoe te hebben geuit — dat in het ge-
heel geen eis resteert in geval zijn eiswij zi ging niet 
wordt toegelaten. Deze benadering sluit mijns in-
ziens nauw aan bij het be oor de lings ka der in de ge-
vallen waarin een discrepantie bestaat tussen wil en 
verklaring. In der ge lij ke gevallen beschermt art. 

3:35 BW degene die een tot hem gerichte verklaring 
heeft opgevat ‘over een komstig de zin die hij daar-
aan on der de gegeven om stan dig he den redelijker-
wijs mocht toekennen.’ Deze bepaling is op grond 
van art. 3:59 BW van over een komstige toepassing 
bui ten het ver mo gens recht, waaron der in het pro-
cesrecht. Zie in verband on der meer HR 22 oktober 
2004, NJ 2006/202, m.nt. H.J. Snijders. In de sleutel 
van art. 3:35 BW geformuleerd had het ge rechts hof 
on der de gegeven om stan dig he den behoren te we-
ten dat ap pel lant niet de wil had zijn overige vorde-
ringen ook in te trekken als zijn tweede eiswij zi ging 
niet zou worden toegelaten, althans behoren te be-
twijfelen dat ap pel lant ook bij niet-toelating van de 
tweede eiswij zi ging zijn overige vorderingen wens-
te in te trekken. Zie over de be oor de lings maat staf 
van art. 3:35 BW in het ver mo gens recht nader Asser/
Sieburgh 6III 2018/134 e.v.

 Als erfgenamen twisten
7. In de on derhavige procedure gaat het om 
vorderingen over en weer van erfgenamen met be-
trekking tot de nalatenschap van hun moeder. Dit is 
geen onbekend fenomeen. Komt het in een dergelijk 
geval op procederen aan, dan dient oplettendheid te 
worden betracht. De verhouding tussen de erven is 
een zogeheten processueel ondeelbare rechtsver-
houding, waarbij het rechtens noodzakelijk is dat een 
beslissing hierover in dezelfde zin luidt ten aanzien 
van alle bij de rechtsverhouding betrokkenen. Hieruit 
vloeit voort dat alle betrokken par tij en in hoger be-
roep (en in cassatie) in het geding moeten zijn opge-
roepen. Is dit — zoals in het on derhavige geval — door 
ap pel lant achterwege gelaten, dan moet het ge-
rechts hof ambts hal ve gelegenheid geven alle bij de 
rechtsverhouding betrokken per so nen alsnog op de 
voet van art. 118 Rv op te roepen (HR 10 maart 2017, 
NJ 2018/81, m.nt. H.B. Krans). In het on derhavige ge-
val heeft het ge rechts hof deze mogelijkheid ten on-
rechte achterwege gelaten vanwege zijn — onjuiste — 
beslissing dat de ap pel lant zijn vorderingen had 
ingetrokken. In de procedure ten overstaan van de 
Ho ge Raad is door de betrokken cassatieadvocaat, ge-
let op de ondeelbare rechtsverhouding, de juiste weg 
bewandeld door daarin niet alleen de (drie) geïnti-
meerden te betrekken maar ook (en alsnog, want in 
appel was dit verzuimd) de drie andere erven en de 
executeur-af wik ke lings be wind voer der. In cassatie is 
geen van de zeven verweerders verschenen. Tegen 
hen wordt in twee tranches (zie voor de reden hier-
voor de conclusie van A-G Wesseling-van Gent) ver-
stek verleend.

 Besluit
8. Het on derhavige arrest is gepubliceerd in 
JBPr 2019/57, m.nt. M.O.J. de Folter (die overigens niet 
zozeer ingaat op de in dit arrest centraal staande pro-
blematiek van de eisvermindering, maar — in het ver-
lengde van zijn Gedwongen tussenkomst, diss. Til burg 
2001 — op de oproeping op de voet van art. 118 Rv).

A.I.M. van Mier lo
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