
A 
Aanmaning  
Aanmaning is een sommatie van de eiser aan de debiteur om binnen een vastgestelde termijn het nog openstaande 
bedrag te voldoen. Een aanmaning kan zowel door de schuldeiser, incassobureau of gerechtsdeurwaarder worden 
verzonden.  
 
Aanzegging  
Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling, bijvoorbeeld aanzegging van een openbare verkoop.  

Arrest  
Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak. Een uitspraak van de sector kanton van de rechtbank word vonnis 
genoemd en van het gerechtshof of Hoge Raad word het een arrest genoemd.  

B  
Beschikking  
Een procedure kan beginnen met een dagvaarding of met een verzoekschrift, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding, 
bewind of alimentatie. Ingeval de procedure is gestart met een verzoekschrift geeft de rechter een beschikking wat zijn 
uitspraak is.  

Beslag  
Beslag is een maatregel waarvoor een executoriale titel vereist is. Waarbij bepaalde zaken aan de beschikkingsmacht 
van de eigenaar of van een derde onttrokken worden. Bijvoorbeeld beslag roerende zaken, loonbeslag, of beslag op een 
bankrekening.  

Betekening  
Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking door een gerechtsdeurwaarder van stukken en mededelingen aan de 
debiteur  

Buitengerechtelijk  
Dit is de fase waarin de rechter nog niet betrokken is bij het oplossen van de zaak.  

C 
Comparitie van partijen  
Een persoonlijke verschijning van de partijen voor de rechter. 
Het doel van de rechter is, het verkrijgen van inzicht en daar waar mogelijk is tot een oplossing komen zonder 
gerechtelijke uitspraak.  

Conclusie van antwoord  
Het schriftelijk voeren van verweer door de gedaagde op datgene wat de eisende partij heeft gesteld in de dagvaarding.  

D 
Dagvaarding (Civiel)  
Normale start van een civiele procedure die niet met een verzoekschrift aanvangt. De deurwaarder betekent de 
dagvaarding aan de persoon of aan de woonplaats van de gedaagde, hij laat een afschrift achter dat voor de ontvanger 
als oorspronkelijke dagvaarding geldt  

Debiteur  
Schuldenaar  

Derdenbeslag  
Beslag onder derden door een schuldeiser uit kracht van authentieke of onderhandse stukken op gelden of goederen 
aan zijn schuldenaar verschuldigd of toebehorend, die onder derden berusten.  

Deurwaarder  
Zie gerechtsdeurwaarder  

Dupliek  
Conclusie van; het nadere antwoord van de gedaagde op de repliek(eerste weerwoord) van de eiser.  



E 
Eis  
Vordering van de schuldeiser op de schuldenaar.  

Eiser  
Degene die de procedure start.  

Executie  
Het uitvoeren van vonnissen en akten in burgerlijke zaken.  

Exploot  
Dit is een algemene benaming voor een ambtelijk stuk van de deurwaarder die verstrekt wordt aan de betrokken 
perso(o)n(en) of aan zijn woonadres per gesloten envelop.  

F 
Faillissement  
Een toestand van hebben opgehouden te betalen, met als gevolg een algemeen beslag op vermogen en inkomsten ten 
gunste van alle schuldeisers en gerechtelijk beheer en vereffening van zijn vermogen. 

G 
Gedaagde  
De gedaagde in een gerechtelijke procedure is degene tegen wie een eis is gericht.  

Gerechtsdeurwaarder  
Openbaar ambtenaar belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten, het verrichten van ontruimingen, 
in beslagnemingen en executoriale verkopingen en het ambtelijk toezicht op vrijwillige verkopingen; kan ook optreden als 
proces- of rolgemachtigde en kan in en buiten rechte rechtsbijstand verlenen, als curator of bewindvoerder optreden, 
gelden ontvangen voor derden en andere werkzaamheden verrichten met een winstoogmerk of in loondienst. 

H  
Hoofdsom  
Verschuldigde geldsom, met uitzondering van de berekende rentes en gemaakte kosten.  

I  
Ingebrekestelling  
Schriftelijke verklaring van de schuldeiser aan zijn schuldenaar, waarbij wordt geconstateerd dat de schuldenaar in 
gebreke is en hij formeel aansprakelijk word gesteld voor de schade die de schuldeiser door het uitblijven van de 
prestatie zal lijden.  

Incasso  
Buitengerechtelijke inning van een geldvordering. 

Invorderingskosten                                                                                                                             
Invorderingskosten worden ook wel buitengerechtelijke kosten of incassokosten genoemd. Dit zijn de kosten die de 
gemachtigde aan de schuldeiser in rekening brengt en die de schuldeiser uiteindelijk doorberekent aan de debiteur. 

J 
Justitie  
Overheidsfunctie die zich bezighoudt met handhaving van het recht; rechterlijke macht. 

K                                                                                                                                                                         
Kanton                                                                                                                                                                          
Rechtsgebied, elk arrondissement is opgedeeld in verschillende kantons.                                                        

Kantongerecht                                                                                                                                                              
Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De 
kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term 'kantonrechter' is echter blijven bestaan. Het is een 
alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het arbeidszaken, huurzaken en overige zaken onder de € 
5.000,- behandeld.   



Kort gedig                                                                                                                                                                    
Procedure, waarbij een voorlopige maatregel (een zogenaamde voorlopige voorziening) kan worden gevraagd in een 
spoedeisende zaak ( bij de President van de rechtbank of de kantonrechter). 

L  
Loonbeslag  
Vorm van derdenbeslag: Beslag onder de werkgever op het loon dat deze aan de debiteur(werknemer of ambtenaar) 
schuldig zal worden.  

M  
Minnelijke schikking  
Akkoord bereikt zonder tussenkomst van de rechter; vaststellingsovereenkomst.  

Minuut  
Het exemplaar van geschrift (akte) dat verblijft onder de ambtenaar die het heeft opgesteld.  

O  
Ontruiming  
Het doormiddel van een deurwaarder(al dan niet met politie hulp) iemand dwingen een onroerende zaak te verlaten.  

P  
Proceskosten  
Salarissen en voorschoten van advocaten en procureurs en verdere(noodzakelijke) gerechtskosten alsmede kosten 
salaris gemachtigde. 

Q  
Q.q.  
Qualitate qua; In hoedanigheid van.  

R  
Repliek  
Eerste weerwoord op de conclusie van antwoord de gedaagde in een gerechtelijke procedure. 

S  
Sommatie  
Aanmaning tot nakoming.  

T  
Titel  
Juridische basis, bijvoorbeeld vonnis of dwangbevel. 

Termijn  
Tijdslimiet, uiterste limiet waarbinnen een rechtshandeling of feitelijke handeling moet plaats vinden.  

U  
Uitspraak  
Oordeel van de rechter. 

V  
Verstek  
Niet verschijnen door een proces partij en het gerechtelijk vaststellen ervan. 

Vonnis  
Een beslissing van een rechter in de dagvaardingsprocedure.  

Vordering  
Het totaal van de hoofdsom, rentes en gemaakte kosten.  



W  
Wettelijke rente  
De rente die wettelijk verschuldigd is bij het te laat betalen van de geldsom. Hier leest u meer over wettelijke rente: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/wat-is-wettelijke-rente-en-wat-is-het-
percentage.html 

WSNP (Wet Schuldsanering natuurlijke personen)  
Dit is een traject vergelijkbaar met het faillissement. Met dit verschil dat u na ongeveer drie jaar schulden vrij bent.  

Z  
Zaakwaarnemer  
Proces vertegenwoordiger in kantonzaken, verstrekt ook rechtskundige adviezen zonder ingeschreven te zijn als 
advocaat.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/wat-is-wettelijke-rente-en-wat-is-het-percentage.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/wat-is-wettelijke-rente-en-wat-is-het-percentage.html

