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Ontvankelijk bij civiele rechter ondanks 
aanhangige bindend adviesprocedure

Rechtbank Amsterdam 
12 augustus 2020, nr. C/13/680110/HA ZA 
20-225, ECLI:NL:RBAMS:2020:4218
(mr. Bockwinkel)
Noot mr. S.T. Könning

Bindend adviesprocedure. Geschillencom-
missie Wkkgz. Ontvankelijkheid. Wilsuiting. 

[BW art. 7:904; Wkkgz art. 20]Noot mr. S.T. Könning

Ondanks reeds aanhangige bindend adviesproce-
dure is eiser ontvankelijk bij de civiele rechter 
omdat niet was gebleken dat hij had ingestemd 
met het reglement en het bindende karakter van 
de procedure voor de geschillencommissie.

[Bewindvoerder], in zijn hoedanigheid van men-
tor en bewindvoerder van (de goederen die (zul-
len) toebehoren aan) [betrokkene], te [woon-
plaats],
eiser in de hoofdzaak,
eiser in het incident,
advocaat mr. [bewindvoerder] te Amsterdam,
tegen
de stichting Stichting Cordaan te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. S.P. Bharatsingh te Utrecht (voor-
heen: mr. S.A.C. Verzaal).

Partijen zullen hierna [bewindvoerder] en 
Cordaan worden genoemd.

1. De procedure
(...; red.)

2. De verdere beoordeling in het incident
2.1. De rechtbank zal de stukken die [bewind-
voerder] op 10  juli 2020 aan de rechtbank heeft 
gezonden, buiten beschouwing laten, omdat deze 
niet relevant zijn voor de in het incident te nemen 
beslissingen. De rechtbank ziet dan ook geen aan-

leiding om Cordaan in de gelegenheid te stellen 
daarop te reageren.

Ontvankelijkheid
2.2. In het tussenvonnis is [bewindvoerder] in de 
gelegenheid gesteld te reageren op het niet-ont-
vankelijkheidsverweer van Cordaan.
2.3. [bewindvoerder] heeft in november 2019 een 
klacht tegen Cordaan ingediend bij de Geschil-
lencommissie Gehandicaptenzorg (hierna: de 
Geschillencommissie). Hij heeft daartoe twee-
maal, op 27 en op 29 november 2019, een vragen-
formulier ingediend. Op 28  januari 2020 heeft 
[bewindvoerder] aan de Geschillencommissie 
bericht de klacht in te trekken. Daarop heeft 
Cordaan op 10 februari 2020 aan de Geschillen-
commissie kenbaar gemaakt dat zij niet instemt 
met de intrekking. Op 26  maart 2020 heeft de 
Geschillencommissie aan partijen laten weten dat 
de behandeling van het geschil wordt afgedaan 
zonder mondelinge behandeling. De Geschillen-
commissie heeft op 2  juni 2020 een beslissing 
(‘tussenadvies’) genomen. Hierin overweegt de 
Geschillencommissie onder meer dat niet kan 
worden uitgegaan van de instemming van de ge-
machtigde ([bewindvoerder]) met een behande-
ling van de zaak buiten aanwezigheid van partij-
en. De gemachtigde wordt in de gelegenheid 
gesteld om zich binnen vier weken na de verzen-
ding van het tussenadvies uit te laten over het 
aanvullend verweerschrift en mee te delen of hij 
alsnog een mondelinge behandeling van het ge-
schil wenst. Indien de Geschillencommissie geen 
bericht ontvangt binnen genoemde termijn, zal 
op grond van de stukken een beslissing worden 
genomen.
2.4. [bewindvoerder] heeft aldus aan de Geschil-
lencommissie kenbaar gemaakt het geschil te 
willen intrekken en Cordaan is daarmee niet ak-
koord gegaan. In artikel 16 van het Reglement 
Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (hier-
na: het Reglement) staat dat een geschil niet ver-
der wordt behandeld indien de cliënt het geschil 
intrekt met instemming van de zorgaanbieder. 
Volgens Cordaan is bij gebreke van haar instem-
ming het geschil niet ingetrokken en is de Ge-
schillencommissie bevoegd daarover te oordelen. 
De Geschillencommissie heeft in het tussenadvies 
ook in die zin geoordeeld.
2.5. Een beslissing van de Geschillencommissie is 
te kwalificeren als een bindend advies. Indien 
partijen overeenkomen hun geschil te laten be-



93Sduopmaat.sdu.nl

«JBPR» 6

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 06-03-2021, afl. 1

 
 

slechten door een Geschillencommissie, wordt 
daarmee in beginsel de weg naar de civiele rechter 
afgesneden. Als een geschil in dat geval evenwel 
aanhangig wordt gemaakt bij de civiele rechter, 
wordt de eisende partij niet-ontvankelijk ver-
klaard.
[bewindvoerder] en Cordaan hebben niet expli-
ciet met elkaar afgesproken bindend advies te 
vragen aan de Geschillencommissie. Van belang 
is of de wil van [bewindvoerder] erop was gericht 
de klachten voor te leggen aan de Geschillencom-
missie, met uitsluiting van de civiele rechter, en in 
dat verband of [bewindvoerder] heeft ingestemd 
met het Reglement waarin staat dat de Geschil-
lencommissie een bindend advies geeft en intrek-
king enkel effect heeft als de zorgaanbieder daar-
mee instemt. Daarvan is in dit geval niet gebleken. 
Op de vragenformulieren die [bewindvoerder] 
heeft ingevuld, staat een verwijzing naar het Re-
glement (‘U kunt het Reglement van de Geschillen-
commissie terugvinden op onze website’). Daarop 
staat niet dat het Reglement (en aldus ook artikel 
16) van toepassing is of dat bij indiening van het 
vragenformulier de indiener met de toepasselijk-
heid daarvan akkoord gaat. Andere feiten en om-
standigheden waaruit blijkt dat [bewindvoerder] 
het geschil exclusief aan de Geschillencommissie 
heeft willen voorleggen, zijn gesteld noch geble-
ken. Dat betekent dat de weg naar de civiele rech-
ter niet is afgesneden en [bewindvoerder] ontvan-
kelijk is in zijn vorderingen.
2.6. Het verweer van Cordaan dat de Geschillen-
commissie bij uitstek geschikt is om in de onder-
havige kwesties te oordelen, kan daaraan niet af-
doen. De rechtbank wil partijen wel meegeven dat 
het haar zinvol voorkomt dat de Geschillencom-
missie, in het bijzonder vanwege haar specialisme, 
oordeelt over het geschil van partijen. Ook geeft 
de rechtbank partijen, mede gezien de belangen 
van [betrokkene], in overweging om in de hoofd-
zaak een gespecialiseerd mediator in te schakelen 
om te onderzoeken of partijen in der minne tot 
een oplossing van het geschil kunnen komen. De 
rechtbank gaat verder ervan uit dat partijen deze 
beslissing onder de aandacht brengen van de Ge-
schillencommissie.

Voorlopige voorzieningen
2.7. [bewindvoerder] vordert, samengevat, dat de 
rechtbank voor de duur van het geding voorlopige 
voorzieningen treft en Cordaan veroordeelt:

a. om aan [bewindvoerder] binnen acht dagen 
een afschrift van het zorgdossier, waaronder het 
medisch dossier en het dossier ten aanzien van 
tandheelkundige zorg, te verstrekken;
b. om met [bewindvoerder] binnen acht dagen 
een afspraak te maken binnen één maand nadien 
en voorts elke zes maanden voor de evaluatie van 
het zorgplan en in ieder geval ter gelegenheid van 
de eerste maal met betrekking tot het al dan niet 
stoppen met roken door [betrokkene] daarbij te 
betrekken het advies van een longarts (artikel 10 
lid 3 van de Wet zorg en dwang psychogeriatri-
sche en verstandelijk gehandicapte cliënten) en 
voor wat betreft de eetstoornis een psychiater en
c. om jegens [bewindvoerder] artikel 10 lid 3 van 
de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg na te 
komen door de daarin bedoelde mededeling voor 
zover mogelijk telefonisch, maar in ieder geval 
ook per e-mail te doen,
alles op straffe van verbeurte van een dwangsom.
2.8. [bewindvoerder] stelt dezelfde vorderingen 
ook in de hoofdzaak in.
2.9. Als minimumvereisten voor de toewijzing 
van een voorziening voor de duur van het geding 
geldt volgens artikel 223 Rv dat de hoofdvorde-
ring aanhangig is en dat de gevorderde voorlopige 
voorziening samenhangt met de hoofdvordering. 
Niet in geschil is dat aan deze vereisten is voldaan.
2.10. Verder geldt dat het algemene vereiste dat 
men belang moet hebben bij een vordering, ge-
voegd bij de beperkte werkingsduur van de voor-
ziening op de voet van artikel 223 Rv, tot het ver-
eiste leidt dat van degene die de voorziening 
vraagt niet kan worden gevergd dat hij de afloop 
van de bodemzaak afwacht. Met andere woorden: 
er moet sprake zijn van een zekere mate van 
spoedeisendheid. Daarvan kan bijvoorbeeld spra-
ke zijn als een deel van de hoofdvordering krach-
tens een eindbeslissing reeds toewijsbaar is. In-
dien aan de minimumvereisten en het vereiste van 
voldoende spoedeisendheid in voormelde zin is 
voldaan, dient de rechter vervolgens de belangen 
af te wegen tegen de achtergrond van de te ver-
wachten resterende duur van de hoofdzaak en van 
de proceskansen daarin.
2.11. [bewindvoerder] stelt dat Cordaan tekort-
schiet in de nakoming van de zorgverleningsover-
eenkomst tussen [betrokkene] en Cordaan dan 
wel onrechtmatig handelt. Dit leidt ertoe dat de 
gezondheid van [betrokkene] ernstig wordt be-
dreigd, althans dat [bewindvoerder] niet kan 
vaststellen of aan haar adequate zorg wordt ver-
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leend. [bewindvoerder] heeft belang bij de voor-
lopige voorzieningen die hem ertoe in staat stellen 
zijn taken als mentor naar behoren uit te voeren, 
aldus [bewindvoerder].
Cordaan betwist dat (zij in) de zorgverlening aan 
[betrokkene] tekortschiet. [betrokkene] heeft zich 
verzet tegen de afgifte van haar medisch dossier 
aan [bewindvoerder]. Cordaan heeft (meermaals) 
aan [bewindvoerder] aangeboden in gesprek te 
treden (met de behandelend arts en Ilana [be-
windvoerder]) teneinde te bekijken in hoeverre 
[bewindvoerder] het medisch dossier kan inzien. 
Daarop is [bewindvoerder] niet ingegaan. Verder 
is aan [bewindvoerder] het zorgplan verstrekt en 
wordt wat betreft het roken en de eetstoornis 
reeds een deugdelijk behandelplan uitgevoerd, 
zodat [bewindvoerder] geen belang heeft bij de 
vordering onder b, en heeft [bewindvoerder], al-
dus Cordaan met betrekking tot de vordering 
onder c, niet aangetoond dat Cordaan haar ver-
plichtingen uit hoofde van artikel 10 lid 3 van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg niet 
nakomt.
2.12. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat, 
gezien het gemotiveerde verweer van Cordaan, 
veel onduidelijkheid over de vraag of Cordaan 
tekortschiet in haar (zorg)verplichtingen jegens 
[betrokkene] en/of haar mentor en daarmee of 
[bewindvoerder] een gerechtvaardigd belang 
heeft bij de voorzieningen. Met zijn incidentele 
vordering wenst [bewindvoerder] in feite een 
eindbeslissing over (een deel van) zijn vorderin-
gen in de hoofdzaak. Deze vordering kan slechts 
worden toegewezen indien met voldoende zeker-
heid vaststaat dat deze ook in de hoofdzaak toe-
wijsbaar is. Dat kan de rechtbank nu op basis van 
het beperkt gevoerde debat niet vaststellen, noch 
kan dat op eenvoudige wijze worden vastgesteld. 
De gevorderde voorlopige voorzieningen worden 
daarom niet toegewezen.

Proceskosten
2.13. [bewindvoerder] zal als de in het ongelijk 
gestelde partij in de proceskosten worden veroor-
deeld. Een vordering tot veroordeling in de wer-
kelijk gemaakte proceskosten is slechts toewijs-
baar indien de aangesproken partij misbruik van 
procesrecht maakt of onrechtmatig handelt door 
een procedure aan te spannen. Daarvan is pas 
sprake als de vordering, gelet op de evidente on-
gegrondheid ervan, in verband met de betrokken 
belangen van de wederpartij achterwege had be-

horen te blijven. Dit is het geval indien de eiser 
zijn vordering baseert op feiten en omstandighe-
den waarvan hij de onjuistheid kende dan wel 
behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij 
op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans 
van slagen hadden. Dat geval doet zich niet voor. 
Volgens Cordaan is in de gegeven omstandighe-
den aanleiding tot veroordeling van [bewindvoer-
der] in de werkelijk gemaakte proceskosten, om-
dat hij procedeert zonder toestemming van de 
kantonrechter en reeds een procedure aanhangig 
heeft gemaakt bij de Geschillencommissie. Zoals 
uit het voorgaande en uit het tussenvonnis (r.o. 
5.1) volgt, slagen die verweren niet. [bewindvoer-
der] zal daarom niet worden veroordeeld in de 
werkelijke proceskosten van Cordaan. De kosten 
in het incident worden begroot aan de hand van 
het liquidatietarief. Voor de antwoordakte van 
Cordaan worden geen proceskosten toegekend.
2.14. De nakosten zijn als volgt toewijsbaar.

Voortgang hoofdzaak
2.15. De zaak zal naar de rol worden verwezen 
voor conclusie van antwoord. De rechtbank is 
voornemens op 4 november 2020 om 9:00 uur een 
comparitie van partijen te gelasten. Partijen wor-
den verzocht deze datum alvast in de agenda te 
reserveren.

3. De beslissing
De rechtbank
in het incident
3.1. wijst het gevorderde af,
3.2. veroordeelt [bewindvoerder] in de kosten van 
het incident, aan de zijde van Cordaan tot op he-
den begroot op € 543,00,
3.3. veroordeelt [bewindvoerder] in de na dit von-
nis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan sala-
ris advocaat, te vermeerderen, onder de voor-
waarde dat [bewindvoerder] niet binnen 14 dagen 
na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en 
er vervolgens betekening van de uitspraak heeft 
plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan 
salaris advocaat en de explootkosten van beteke-
ning van de uitspraak,
3.4. verklaart deze proceskostenveroordeling uit-
voerbaar bij voorraad,
in de hoofdzaak
3.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen 
van 23  september 2020 voor conclusie van ant-
woord.
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NOOT

Sinds 1 januari 2017 kunnen cliënten die ontevre-
den zijn over de afhandeling van hun klacht door 
de zorginstelling waartegen deze is gericht, op 
grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschil-
len zorg (Wkkgz) een geschilprocedure aan-
hangig maken bij een van de geschillencommis-
sies. Deze instanties zijn van rechtswege 
bevoegd om over een geschil te oordelen bij 
wege van bindend advies (art. 20 Wkkgz). In de 
regel zijn cliënt en zorginstelling dus na aanvang 
van de procedure aan het oordeel van de geschil-
lencommissie gebonden. Indien een der partijen 
vervolgens besluit de kwestie aan de rechter 
voor te leggen, zal dit in beginsel leiden tot 
niet-ontvankelijkheid.
In dit vonnis stond de vraag centraal in hoeverre 
eiser bij de civiele rechter ontvankelijk was op 
het moment dat al een procedure aanhangig was 
bij de geschillencommissie. Het feitenrelaas volgt 
niet duidelijk uit de uitspraak, maar kennelijk 
heeft zorginstelling Cordaan zorg geleverd aan 
een gehandicapte cliënt en bestond daarover bij 
die cliënt ontevredenheid. In november 2019 
heeft de mentor en bewindvoerder van de cliënt 
een klacht tegen Cordaan ingediend bij de Ge-
schillencommissie Gehandicaptenzorg. Nadat de 
procedure aanhangig was gemaakt, besloot kla-
ger in januari 2020 om de klacht in te trekken. De 
zorginstelling maakte daartegen bezwaar. Con-
form het eigen reglement oordeelde de geschil-
lencommissie dat de klacht niet zonder instem-
ming van de zorginstelling kon worden 
ingetrokken en dus inhoudelijk zou worden be-
handeld. Vervolgens nam de commissie in juni 
2020 een tussenadvies, waarin de klagende partij 
in de gelegenheid werd gesteld zich uit te laten 
over het verweerschrift van Cordaan en werd ge-
vraagd of een mondelinge behandeling van het 
geschil gewenst was.
Inmiddels had de mentor en bewindvoerder de 
kwestie ter inhoudelijke beoordeling ook voorge-
legd aan de civiele rechter. De rechtbank bena-
drukte in haar vonnis van 12 augustus 2020 dat 
geschillencommissies bij bindend advies oorde-
len en dat met het voorleggen van een dergelijk 
geschil de weg naar de civiele rechter in beginsel 
wordt afgesneden. Vervolgens overwoog de 
rechter dat partijen niet expliciet met elkaar had-
den afgesproken een bindend advies te vragen. 

Op het formulier waarmee het geschil aanhangig 
was gemaakt werd weliswaar verwezen naar het 
reglement van de geschillencommissie, maar 
stond niet dat het reglement ook op de procedu-
re van toepassing zou zijn en dat met de toepas-
selijkheid daarvan zou worden ingestemd. De 
rechtbank oordeelde dat niet was gebleken dat 
de klagende partij had ingestemd met het regle-
ment, waarin was bepaald dat beslissingen bin-
dend zijn en klachten slechts kunnen worden in-
getrokken met instemming van de zorginstelling. 
Ook anderszins was niet gebleken dat de wil van 
de klagende partij erop gericht was de weg naar 
de civiele rechter af te snijden, zo oordeelde de 
rechtbank. Eiser was dus ontvankelijk in zijn vor-
dering. De voorlopige voorziening werd overi-
gens op inhoudelijke gronden afgewezen.
Over de jaren is vaak aan de rechter voorgelegd 
of een bindend advies zorgvuldig tot stand is ge-
komen of dat er op grond van art. 7:904 BW 
ruimte bestaat de gebondenheid aan het advies 
te vernietigen (zie bijvoorbeeld Hoge Raad 22 de-
cember 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3585). Ook in 
het kader van geschilbeslechting onder de Wkkgz 
is deze toets in de rechtspraak inmiddels aan bod 
gekomen (rechtbank Amsterdam 23 september 
2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4922). Daarbij ligt de 
lat hoog: de gebondenheid dient onder de gege-
ven omstandigheden naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te zijn. De 
partij die zich beroept op de vernietiging draagt 
de bewijslast dat geen redelijk handelend bin-
dend adviseur tot het advies had kunnen komen. 
Gebondenheid is de regel en vernietigbaarheid 
de uitzondering.
Uniek aan dit vonnis is dat de vraag of de weg 
naar de civiele rechter was afgesneden, aan de 
orde kwam voordat het bindend advies was ge-
wezen. Daarmee kon van vernietiging nog geen 
sprake zijn en diende beoordeeld te worden of 
eiser zich aan de reeds aangevangen bindend 
adviesprocedure kon onttrekken. Dat zal veelal 
afhankelijk zijn van de omstandigheden van het 
geval, waarbij de over en weer gemaakte afspra-
ken richtinggevend zullen zijn. Zo ook hier. De 
rechtbank kwam tot de slotsom dat uit de gedra-
gingen van eiser onvoldoende was gebleken dat 
hij ermee had ingestemd dat hij het geschil niet 
zonder goedkeuring van de wederpartij zou kun-
nen intrekken én dat niet was gebleken dat zijn 
wil erop gericht was dat de weg naar de civiele 
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rechter werd afgesneden. Beide punten verdie-
nen een nadere bespreking.
In het reglement van de Geschillencommissie 
Gehandicaptenzorg is opgenomen dat een klacht 
slechts kan worden ingetrokken met instemming 
van de zorginstelling. Het kan deze geschillen-
commissie zonder meer worden aangerekend 
dat zij klager bij indiening van de klacht niet na-
drukkelijk op de toepasselijkheid van het regle-
ment heeft gewezen. Anderzijds kan worden ge-
steld dat de werking van het reglement wel 
voortvloeide uit de verwijzing hiernaar op de for-
mulieren waarmee het geschil aanhangig is ge-
maakt. Het reglement is ook eenvoudig op te vra-
gen op de website van de instantie. Daarnaast 
stelt zich de vraag in hoeverre het reglement hier 
noodzakelijk is voor het begrip dat een aan-
hangig gemaakte bindend adviesprocedure niet 
zonder instemming van beide partijen kan wor-
den ingetrokken. Vloeit niet reeds uit het karakter 
van deze procedure voort dat partijen zich hier-
aan onderwerpen en zich niet naar believen op 
een later moment kunnen onttrekken? Het zou 
onverenigbaar zijn met het bindende karakter 
indien een partij die gedurende het verloop van 
de geschillenprocedure een nadelige uitkomst 
verwacht, eenzijdig kan besluiten zijn klacht in te 
trekken en daarmee aan gebondenheid van de 
uitspraak te ontkomen. Het lijkt dan ook onwaar-
schijnlijk dat de rechtbank hetzelfde zou hebben 
geoordeeld over de ontvankelijkheid indien ge-
bleken was dat klager wel op de hoogte was van 
de gebondenheid van de procedure, maar slechts 
onvoldoende was gewezen op de toepasselijk-
heid van het reglement en de onmogelijkheid om 
zijn klacht eenzijdig in te trekken. Aan dat laatste 
dient naar alle waarschijnlijkheid dus geen door-
slaggevende betekenis te worden gehecht.
Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid zal 
zwaarder hebben gewogen dat klager zich vol-
gens de rechtbank onvoldoende bewust was dat 
het een bindend adviesprocedure betrof en dat 
daarmee de weg naar de civiele rechter werd af-
gesneden. In de literatuur is vaker de vraag op-
geworpen of patiënten en cliënten bij geschilbe-
slechting onder de Wkkgz voldoende worden 
voorgelicht over de finaliteit van de procedure 
(R.P. Wijne, ‘Geschilbeslechting onder de Wkkgz: 
de theorie in de praktijk’, TvGR 2019, p. 24-45). 
Daar kunnen zeker vraagtekens bij worden ge-
steld. Klagers worden regelmatig niet professio-
neel bijgestaan en de informatie vanuit de ge-

schillencommissies zelf laat nogal eens te 
wensen over (zie hierover B.S. Laarman, ‘De in-
formatieplicht van een zorgaanbieder bij de af-
wikkeling van medische schade’, TVP 2018/3, 
p. 89-100). Dat staat echter los van de vraag of 
deugdelijke voorlichting een voorwaarde is voor 
gebondenheid. Men kan zich afvragen of een ex-
pliciete wilsuiting ten aanzien van de finaliteit 
wel noodzakelijk is en of die wil niet voldoende 
blijkt uit het gegeven dat klager ervoor heeft ge-
kozen zich tot een geschillencommissie te wen-
den. Uit de wet (art. 20 Wkkgz) vloeit immers 
voort dat geschillencommissies bevoegd zijn om 
bij bindend advies te oordelen, dus klagers wor-
den geacht daarvan op de hoogte te zijn. Daarbij 
betreft dit geen reguliere bindend adviesproce-
dure waarvoor wilsovereenstemming tussen par-
tijen een vereiste is: elke zorginstelling is op 
grond van de Wkkgz verplicht zich bij een geschil-
lencommissie aan te sluiten en zich te onderwer-
pen aan diens uitspraak op het moment dat een 
cliënt zich daar meldt. Daar wordt de weg naar 
de burgerlijk rechter dus (ook) afgesneden zon-
der dat de wil van beide partijen wordt gekend. 
Gelet op dat stringente regime en het bindende 
karakter dat direct uit de wet voortvloeit, had de 
rechter ook anders kunnen oordelen over de ont-
vankelijkheid.
De rechtbank lijkt zich met deze uitspraak geen 
volledige rekenschap te hebben gegeven van het 
wettelijk kader waarmee de bindend adviespro-
cedure onder de Wkkgz is omkleed. Ook zonder 
dat nadrukkelijk op de toepasselijkheid van het 
reglement is gewezen en zonder dat klager expli-
ciet heeft verklaard zich bewust te zijn van het 
bindende karakter van de procedure, kan worden 
betoogd dat in de gedraging van een klager die 
zich tot de geschillencommissie wendt besloten 
ligt dat men zich aan het bindend oordeel onder-
werpt. Dat neemt niet weg dat er naar aanleiding 
van dit vonnis een taak ligt voor de diverse ge-
schillencommissies om na te gaan in hoeverre 
een klager bij indiening verklaart op de hoogte te 
zijn van de toepasselijkheid van het reglement en 
het bindende karakter van de procedure. Daar-
mee zouden discussies als deze in de toekomst 
worden voorkomen.

mr. S.T. Könning
advocaat bij Van Benthem & Keulen Advocaten
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Aanvang verzettermijn bij verzet tegen 
verstekvonnis dat in de plaats treedt van 
leveringsakte

Rechtbank Rotterdam 
30 september 2020, nr. C/10/592138/HA ZA 
20-231 en C/10/592141/KG ZA 20-181, 
ECLI:NL:RBROT:2020:8557
(mr. De Geus)
Noot mr. J.J. Dammingh

Aanvang verzettermijn. Betekening. In de 
plaats treding. Inschrijving in het rechtsmid-
delenregister. Leveringsakte. Registergoed. 

[BW art. 3:301 lid 1 en 2; Rv art. 143, 433]Noot mr. J.J. Dammingh

Art. 3:301 lid 2 BW strekt ertoe de betrouwbaar-
heid van de openbare registers met het oog op de 
ten aanzien van de verkrijging van registergoede-
ren vereiste rechtszekerheid zoveel mogelijk te 
waarborgen. Uit art. 3:301 lid 2 BW volgt dat in 
geval van het rechtsmiddel verzet de verzetter-
mijn een aanvang neemt bij de betekening van 
het verstekvonnis aan de veroordeelde, ook als 
die betekening niet in persoon plaatsvindt. Dit in 
afwijking van het bepaalde in art. 143 Rv.

De besloten vennootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid JACM B.V. te Amsterdam,
geopposeerde in conventie in de hoofdzaak,
verweerder in reconventie in de hoofdzaak,
verweerder in het incident ex artikel 223 Rv,
eiser in het incident tot niet-ontvankelijkverkla-
ring,
advocaat mr. J.J. Blok te Rotterdam,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid Aemstel Participaties B.V. te Zand-
voort,
2. [naam opposant] te [woonplaats opposant],
opposanten in conventie in de hoofdzaak,
eisers in reconventie in de hoofdzaak,
eisers in het incident ex artikel 223 Rv,
verweerders in het incident tot niet-ontvankelijk-
verklaring,
advocaat mr. M. Bitter te Haarlem.

Partijen zullen hierna JACM en AP c.s. worden 
genoemd. Voor zover AP c.s. afzonderlijk worden 
bedoeld, worden zij aangeduid als AP respectie-
velijk [naam opposant].

1. De procedure
(...; red.)

2. Het geschil in de hoofdzaak
2.1. Bij verstekvonnis van deze rechtbank van 
25 september 2019 tussen JACM als eiser en AP 
c.s. als gedaagden, gewezen onder zaak-/rolnum-
mer 577716 / HA ZA 19-633, heeft de rechtbank, 
uitvoerbaar bij voorraad:
I. de overeenkomst tussen JACM en AP, zoals 
overgelegd als productie 1 bij de verstekdagvaar-
ding, zodanig gewijzigd dat de volgende passage:
komen overeen:
Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper 
koopt de volle eigendom van de Registergoede-
ren, vrij van erfpacht, hierna aan te duiden als: 
“het Verkochte”.
De koopprijs bedraagt voor het Verkochte:
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750,000,00).
wordt gewijzigd in:
komen overeen:
Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper 
koopt, de rechten van erfpacht voor
onbepaalde tijd, rustend op de percelen gelegen 
aan de [perceel 1], [perceel 2], [perceel 3], [per-
ceel 4] en [perceel 5], hierna aan te duiden als: 
“het Verkochte”.
De koopprijs bedraagt voor het Verkochte:
tweehonderdzesentachtigduizend negenhonderd-
vijfentachtig euro en achtenvijftig cent 
(€ 286.985,58)
en voorts artikel 9 gewijzigd, dat als volgt komt te 
luiden:
Artikel 9
De voor eigendomsoverdracht vereiste akte tot 
levering, althans de inschrijving van het te dezen 
te wijzen vonnis, zal worden verleden voor een 
door koper aan te wijzen notaris op een door ko-
per te bepalen tijdstip.
II. bepaald dat het verstekvonnis in plaats treedt 
van de akte van levering van het onder I. om-
schreven recht van erfpacht door AP aan JACM;
III. AP c.s. hoofdelijk veroordeeld om aan JACM 
te betalen het bedrag van € 384.849,12, ter zake 
van contractuele boetes en daarbij bepaald dat 
voormeld bedrag verrekend mag worden met de 
koopsom ter zake van de levering van de rechten 


