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S lechts één wetsartikel is 
gewijd aan de procedure na 
vernietiging en verwijzing. 

Artikel 424 Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering bepaalt dat 
de rechter naar wie het geding is 
verwezen de behandeling daarvan 
voortzet en beslist met inachtneming 
van de uitspraak van de Hoge Raad. 
Meer laat de wet niet los. Het ant-
woord op belangrijke vragen zoals: in 
hoeverre mogen partijen na cassatie 
en verwijzing nieuwe stellingen aan-
voeren, wordt aan de rechtspraak en 
de literatuur overgelaten.
Voortzetting van de behandeling 
betekent dat de verwijzingsrechter de 
overgebleven geschilpunten moet be-
slechten. Daarbij geldt de uitspraak 
van de Hoge Raad als leidraad. Dit 
betekent dat de verwijzingsrechter 
niet alleen is gebonden aan de be-
slissingen van de Hoge Raad over het 
recht, maar bijvoorbeeld ook over de 
vraag welke geschilpunten nog moe-
ten worden behandeld (zie bijvoor-
beeld ECLI:NL:HR:2015:3394).
Dat een uitspraak wordt gecas-
seerd, betekent niet dat alle daarin 
opgenomen beslissingen opnieuw 
ter beoordeling voorliggen. Dat geldt 
slechts voor die beslissingen die 
met succes zijn bestreden en voor de 
daarop voortbouwende of daarmee 
onverbrekelijk samenhangende be-
slissingen. Een voor de hand liggend 
voorbeeld daarvan is de proceskos-
tenveroordeling.
Soms laat de Hoge Raad bepaalde 
klachten buiten behandeling. In dat 
geval staat het de verwijzingsrechter 
vrij om de door die klachten bestre-
den beslissingen opnieuw te beoor-

delen. Daarentegen zijn beslissingen 
waartegen in cassatie niet of tever-
geefs wordt opgekomen onaantast-
baar. Het verwijzingshof te Amster-
dam miskende deze regel door na de 
verwerping van het cassatieberoep 
tegen een beslissing over de verreke-
ning van de (voormalige) echtelijke 
woning van partijen opnieuw over 
dit geschilpunt te beslissen (ECLI: 
NL:HR:2010:BO2882). De regel geldt 
overigens niet in geschillen zoals ali-
mentatiegeschillen die vanwege hun 
aard naar de laatste stand van zaken 
moeten worden beoordeeld (ECLI: 
NL:HR:1998:ZC2801).
Een belangrijke vraag is in hoeverre 
partijen na verwijzing het debat 
nog kunnen uitbreiden of bijsturen 
door hun eis te wijzigen, nieuwe 
gronden of feiten aan te voeren, 
bewijsaanbiedingen te doen of 
stukken in het geding te brengen. 
Volgens vaste rechtspraak is 
een eiswijziging niet mogelijk 
(ECLI:NL:HR:2010:BM9528). 
Een uitzondering hierop vormt 
ECLI:NL:HR:1998:ZC2721. 
In die zaak hadden partijen 
uitsluitend gestreden over 
de aansprakelijkheidsvraag 
– ook in cassatie – en had de 
eisvermeerdering betrekking op de 
vordering tot schadevergoeding.
Blijkens HR 22 december 2006 
(ECLI:NL:HR:2006:AZ3083, NJ 
2007/161) geldt als hoofdregel dat 
partijen hun stellingen niet meer 
mogen aanpassen. Maar als het 
debat over een nog te beoordelen 
verweer onvoldoende is uitgekris-
talliseerd, kan het verwijzingshof 
partijen de mogelijkheid bieden na-

der in te gaan op dat verweer (HR 10 
juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9994, 
NJ 2012/405). En bij de voortzetting 
van het debat over een reeds aan de 
orde zijnd geschilpunt dat na ver-
wijzing opnieuw van belang wordt, 
mogen onder omstandigheden ook 
nieuwe producties worden over-
gelegd, waarmee eerdere stellin-
gen worden gepreciseerd en nader 
onderbouwd (HR 25 maart 2011, 
ECLI:NL:HR:2011:BP8991, NJ 2013/5).
Sowieso staat het partijen vrij zich 
te beroepen op na de vernietigde 
uitspraak gewijzigde feitelijke om-
standigheden of feiten die zich nadien 
hebben voorgedaan, mits daardoor 
de grenzen van de rechtsstrijd na 
cassatie niet worden overschreden 
(HR 22 oktober 1999, NJ 1999/799). 
En partijen mogen een nadere toelich-
ting geven op door hen reeds vóór de 
cassatieprocedure gestelde feiten (zie 
Asser Procesrecht/Korthals Altes & 
Groen 7 2015/335). In dit verband geldt 
dat partijen de kans moeten krijgen 
om hun zaak (opnieuw) te bepleiten. 
Het landelijk procesreglement gunt 
partijen een memorie na verwijzing.
Het is voor procespartijen belangrijk 
om scherp te hebben wat de taak van 
een verwijzingsrechter is en hoeveel 
invloed zijzelf nog op de omvang van 
de rechtsstrijd na cassatie kunnen 
uitoefenen. Zoals voor een groot 
deel van het appelprocesrecht geldt, 
biedt de wet ook hier nauwelijks 
handvatten en is het aan de 
rechtspraak en de literatuur om de 
kaders aan te geven.
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