
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADVAR www.servicehuis-advocatuur.nl          Kennis cursus ‘Tactisch procederen in civiele zaken’   - Pagina 1 

KENNIS CURSUS 
Actualiteitencursus Tactisch procederen in 
civiele zaken 

 
 
Tactisch procederen in civiele zaken 
 

Opzet van de dag: 

Als procederen onvermijdelijk is geworden, is het goed een plan te hebben hoe de 

procedure aan te pakken. Dat geldt ook indien men, voorzien of niet, in een civiele 

procedure betrokken wordt.  

 

In deze, praktijkgerichte, cursus komen onder meer de volgende punten aan de orde: 

 Procederen, proberen te schikken, of de wederpartij zijn zin geven. 

 Het verzamelen van informatie in het voortraject o.a. bij een voorlopig 

getuigenverhoor of voorlopig deskundigenbericht. 

 De mogelijkheden en onmogelijkheden van art. 843a Rv. ook met het oog op 

vertragen. 

 Hoe zetten wij de dagvaarding op en waar leggen wij accenten? 

 Incidenten: hinderlijk of afleidingsmanoeuvre? 

 Moet de conclusie van antwoord een complete reactie op de dagvaarding zijn? 

 De comparitie van partijen: kansen en valkuilen. 

 De stappen na het tussenvonnis. 

 

Deze en andere punten worden ingebed in een procesrechtelijk kader, waarbij voor de 

deelnemers ook de gelegenheid bestaat eigen casuïstiek in te brengen. 

 

U ontvangt bij deze cursus een hand-out van de gehanteerde powerpointpresentatie. 

 

Doelgroep 

 

Deze cursus is met name geschikt voor advocaten die onregelmatig appelzaken 

behandelen. Maar de materie is ook interessant voor gemachtigden/rechtshelpers uit de 

eerste aanleg om te zien waar men in eerste aanleg al accenten kan leggen en welke items 

in appel problemen kunnen opleveren of juist niet. 

 

Uw docent is: Mr. J.W. (Hans) Westenberg. 

 
Hans Westenberg heeft gestudeerd aan de UvA en was bijna veertig jaar rechter in, vooral, 

civiele procedures. Hij heeft jaren les gegeven in allerlei onderwerpen de civiele procedure 

betreffende, zoals bewijsrecht, beslag- en executierecht, dagvaardingsperikelen, 

getuigenverhoor, incassokostenproblematiek, hoger beroep, actualiteiten burgerlijk 

procesrecht bij SSR, het opleidings- en cursusinstituut voor de rechtelijke macht, Sdu, 

Kluwer, Academie voor de Rechtspraktijk en andere cursusorganisaties.  

http://www.servicehuis-advocatuur.nl/
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Hans Westenberg annoteert uitspraken in JBPr en heeft delen bewerkt van het Commentaar 

Burgerlijk Procesrecht, uitgegeven door Sdu. 

Hij staat een praktische benadering van de civiele procedure voor met aandacht voor 

hetgeen partijen werkelijk verdeeld houdt.  

Hans Westenberg is momenteel juridisch adviseur bij Antacc Management B.V., in welke 
hoedanigheid hij advocaten, rechtshelpers en ondernemers adviseert over met name 
civielrechtelijke vraagstukken. 
 

 

Opleidingspunten  

Merlijn is als onderwijs- en trainingsinstituut 

geaccrediteerd door de Nederlandse Orde 

van Advocaten (NOVA) en 

Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch 

adviseurs (NEVOA). 

 

Permanente Educatie NOVA / NEVOA 

Deze training levert u de volgende punten op: 

3 PO kennis punten 
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