
ONDERNEMEN 

Wat te :doen bij 
reChteitWisseling? 
Het is niet uitgesloten dat wisseling van een hij een procedure betrokken rechter binnen — bij-
voorbeeld — de Rechtbank Of een vertrek bij de Rechtbank gevolgen heeft voor uw zaak. Immers, 
hoe is dat vonnis tot stand gekomen'? Heeft de 'nieuwe rechter wel volledig kennis kunnen ne-
men van alle Onderdelen en aSpcien Van liet geschil? indien u constateert dat er een rechters-
Wisseling heeft plaatSgev'onden, kunt u daartegen O.g. daarmee nog tets den? 

TEKST: BARD, VAN VEEN 

De gerechtelijke Maantjes in Nederland, 
de.Rechtbank; het Gerechtshof en de 

Hop Raad, Zijn opgedeeld in Zogenaamde 

Kamers, Elke Kamer behandelt een bepaald 

. typé zaken; zo Is er een Strafkamer, een 

'.Handelskamer en een Belastingkamer. • 

Binnen een Rechtbank, Gerechtshof of 
zelfs de Hoge Raad is het gebruikelijk dat 
rechters eens in de zoveel tijd rouleren. Dat 

• wil zeggen, dat zij van de ene Kamer naar de 

andere Kamer overgaan. Bijvoorbeeld door • .. 
een vacature- een toegenomen hoeveelheid 

zaken:Maar Ook een noodzakelijk geachte 
verandering van juridisch werkterrein om 
rechters scherp te houden. Daarnaast is het 
mogelijk dateen rechter bij de Rechtbank 

'gepromoveerd wordt tot een raadsheer 

bij hek Gerechtshof of zelfs bij de Hoge 

Raad. Het is niet uitgesloten dat een wis-

seling van een bij die procedure betrokken 
rechter gevolgen heeft voor uw zaak. Kunt 
u daartegen of daarmee nog iets doen? Het 

antwoord daarop Is: ja. Het vertrekpunt is 

art 6 EVRM, dat het recht op toegang en 

behandeling van een geschil door een objec-
tieve, onpartijdige rechter waarborgt. 

OORDEEL HOGE RAAD 

De Hoge Raad heeft al op 31 oktober 2014 
geoordeeld dat in een dticedure waarin een 

mondelinge behandeling.heeft plaatsgevon-

den, de rechter die de i-Oondelinge behande-
ling heeft bijgewooncik de rechter *Met 
zijn die het eindvonnis In de procedure wijst. 

Onder een mondelinge behandeling wordt 

verstaan een comparitie van partijen steen 

pleidooi. De gedachke hief achter Is uiter-

aard, dat de rechter die bij de mondelinge• 

behandeling aanwezig Is geweest partijen ' 

hun standpunt heeft (kunnen) horen en zien 

toelichten en hun reacties kon zien. • 

De Hoge Raad heeft daarom ook bepaald, 

dat de Rechtbank partijen moet Informeren 

als en rechterswisseling plaatsgevonden 

heeft, en hen in de gelegenheid moet stellen 

om aan te geven of zij een nieuwe monde-

linge behandeling Wensen. Het weigeren 

van een dergelijke nieuwe mondelinge 

behandeling moet door de Rechtbank zeer 

goed worden gemotiveerd. Indien het ' 
voorgaande niet in acht wordt genomen: 

kan In hoger beroep worden aangevoerd dat 

.de zaak opnieuw moet plaatsvinden. Het : 
Gerechtshóf zal de zaak dan terugvenvijzgn 

naar de Rechtbank. 

RECHTER VERTROKKEN • 
Een andere situatie doet zich voor als één of 

meerdere van de rechters, die een proce-

dure behandelen niet meer werkzaam zijn 
bij— bijvoorbeeld - de Rechtbank, Maar 

• naar het Getechtshof zijn vertrokken. De 
wet beschouwt die'rechter(s) dan biet langer 

als een rechterlijke ambtenaar die bij de 

Rechtbank met rechtspraak is belast. Als 

een uitspraak Is uitgesproken (mede) op 

naam van een rechter die niet meer bij de 
Rechtbank werkt, betekent dit dat dit von-

  

nis nietig Is. Het vonnis moet dan als.nooit 

bestaand worden beschouwd. Over een 

dergelijke situatie heeft de Hoge Raad op 13 
april 2018 een uitspraak gedaan. • 

Voor de vaststelling of een uitspraak is 

gewezen moet worden gekeken naar het 

tijdstip waarop de rechters die over de 

zaak oordelen de volledige tekst van de uit 

te spieken uitspraak hebben vastgesteld. 
In het hiervoor bedoelde geval was één 
van de drie rechtèrs vertrokken nadat hij 

het concept van de uitspraak (mede) had 

vaitgèsteld. Echter, na zijn vertrek zijn er 

nog onderschikte wijzigingen aan het vonnis 

doorgevoerd. De Hoge Raad heeft bepaald 

dat dit niet is toegestaan, omdat alleen 
kennelijke fouten bijvoorbeeld schrijffou-

ten - mogen worden aangepast, ook zonder 

partijen daarover nog te horen. Het vonnis 
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In die kwestie was dus nog niet gewezen op 

het moment dat één van de rechters' ver-

trokken was, zodat het vonnis nietig is. 

TERUGVERWIJZING 
Omdat het uitgangspunt van het Neder- 

landse rechtssysteem een behandeling van 

een geschil in twee feitelijke instanties. is, 

moet het Gerechtshof dat een dergelijke 

kwestie voorgelegd krijgt, de zaak terug-

verwijzen naar de Rechtbank die dat nietige 

vonnis heeft gewezen. Het oordeel van die 

Rechtbank moet Immers als niet bestaand 

worden beschouwd, aldus.de Hoge Raad. 

In aanvulling daarop heeft de Hoge Raad 

geoordeeld dat de kwestie bij de Recht-

bank niet opnieuw mag worden behandeld 

door de rechters die-bij het opstellen van ' 

het nietige wrnnis betrokken waren, "om • • 

zodoende de onpartijdigheid te waarborgen. • 

Deze terugverwijzing betekent toi slot dat 

opnieuw een mondelinge behandeling moet 

wordén ehouden, Indien die In de door een 

nietig vonnis geëindigde procedure ook had 

pliatagevonden. 
Kortom, partijen hebben Mogelijkheden om 

een vonnis dat voortkomt uit een procedure 

waarin een mondelinge behandeling heeft 

plaatsgevonden, en dat niet do.« dezelfde 

rechterisHs gewezen, In hoger beioep 

aan te vechten, als de Rechtbank hen niet 

nogmaals een mondelinge behandeling aan-

biedt. Die mogelijkheden bestaan ook Indien 

het vonnis op het moment dat één of meer 

van de behandelend rechters vertrok nog 

niet was gewezen in de zin van de wet. 

De (achterliggende) redenen om een der-

gelijk standpunt in te nemen kunnen heel 

legitiem zijn, vooral als sprake is geweest 

'van een langdurige procedure en/of van een 

mondelinge behandeling waar het nodige is 

gebeurd. Tactisch gezien kan ook redenge-
vend iijn om het vonnis aan te vechten als 

dat bijvoorbeeld een negatieve uitkomst 

heeft gehad en één van de partijen er belang 

bij heeft om op die manier mogelijk alsnog 

een schikking te bereiken. Het proces begint 

* immers opnieuw. 
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