
 

1 
 

Gerechtshof Amsterdam 7 februari 2017, JA 2017, 63 
 
 

Inhoudsindicatie 
 

 
Bewijs in deelgeschilprocedure, Ontvankelijkheid, Hoger beroep, Gebrek opstal 

 
 

Samenvatting 
 

 
Twee vrouwen stappen uit de lift bij een winkelcentrum en komen ten val op de aansluitende houten 
vloer, die door regenval glad is geworden. Zij stellen Hoorne, de eigenaar van het winkelcentrum, 
aansprakelijk voor hun schade. De rechtbank wijst hun verzoek af, omdat onvoldoende bewezen is dat 
de vloer glad was en daarmee gebrekkig in de zin van art. 6:174 BW. De deelgeschilprocedure leent 
zich niet voor nadere bewijsvoering.  
 
De vrouwen gaan in hoger beroep. Hoorne bestrijdt ontvankelijkheid. Het hof beslist dat, aangezien de 
bodemrechter zelf heeft overwogen dat enkele rechtsoverwegingen in diens vonnis beschouwd moeten 
worden als beslissingen als bedoeld in art. 1019cc Rv, moet worden geconcludeerd dat de 
bodemrechter zich kennelijk in de bodemprocedure aan deze overwegingen gebonden acht. Daarom 
moeten die rechtsoverwegingen worden beschouwd als bindende eindbeslissingen die vatbaar zijn voor 
hoger beroep. Het hoger beroep is ontvankelijk.  
 
Het hof stelt voorop dat voor het antwoord op de vraag of Hoorne aansprakelijk is voor de gevolgen 
van de valpartij niet van doorslaggevende betekenis is of deze aansprakelijkheid gebaseerd is op art. 
6:174 BW dan wel art. 6:162 BW. In beide gevallen worden de Kelderluik-criteria toegepast. Het hof 
leidt uit de omstandigheden van het geval en ervaringsregels (het is algemeen bekend dat een houten 
vloer bij regen glad kan zijn) af dat voldoende bewijs geleverd is voor de stelling van eisers. 
Tegenbewijs is echter mogelijk.  
 
De deelgeschilrechter was hieraan niet toegekomen omdat deze van oordeel was dat de 
deelgeschilprocedure zich niet leent voor bewijslevering. Aansprakelijkheid zal nader moeten worden 
vastgesteld in de bodemprocedure met inachtneming van wat het hof heeft besloten omtrent het 
bewijs van gebrekkigheid van de vloer.  
 
Het hof vernietigt de deelbeschikking en verwijst de zaak naar de rechtbank. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2017:368 

 
 

Noot 
 

 
1. Deze uitspraak is om twee redenen interessant. Ten eerste als (weer een) voorbeeld van een 
deelgeschil over de aansprakelijkheid zelf. Dat is op zichzelf niet uitzonderlijk en bij de totstandkoming 
van de Wet deelgeschilprocedure ook nadrukkelijk voorzien. Net als bij deelgeschillen over andere 
onderwerpen, zoals causaal verband en/of schadebegroting, zal moeten worden beoordeeld of de 
bijdrage van de verzochte beslissing aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst 
zodanig  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:368
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is dat dit opweegt tegen de kosten en het tijdsverloop van de procedure. Deelgeschillen waarvan te 
verwachten is dat de behandeling kostbaar is en veel tijd in beslag zal nemen, bijvoorbeeld omdat 
uitvoerige bewijsvoering en deskundigenberichten nodig zullen zijn, zullen zich minder snel lenen voor 
een behandeling als deelgeschil, aldus de wetgever (Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 10).  
 
2. Van de tot nog toe gepubliceerde beschikkingen gaat een zeer groot, zo niet het grootste deel over 
aansprakelijkheid sec. Die grote vertegenwoordiging zal voor een belangrijk deel terugvoeren op de 
aard van het onderwerp. Andere vragen dan die naar de aansprakelijkheid lenen zich doorgaans beter 
voor een afdoening ter zitting, waarvan de uitkomst de jurisprudentie niet haalt. Toch, ook de 
kanttekeningen van de wetgever indachtig, blijft opmerkelijk dat aansprakelijkheidsvragen zo vaak 
aan de deelgeschillenrechter worden voorgelegd. Die rechter, een enkele uitzondering daargelaten, 
houdt de deur voor nadere bewijsvoering als regel gesloten, terwijl aansprakelijkheidsgeschillen plegen 
neer te komen op een uiteenlopende visie op het bewijs. Het verzoek sneuvelt dan op 
doelmatigheidsoverwegingen: bewijsvoering omtrent de feitelijk toedracht is weliswaar niet uitgesloten 
in een deelgeschil, maar neemt veel tijd in beslag en is kostbaar; dat past niet in een deelgeschil. 
Tenzij de procedure onterecht of onnodig was voorgesteld, resteert verzoeker bij afwijzing op deze 
gronden een begroting van zijn met de behandeling gemoeide kosten en, eventueel, een gang naar de 
bodemrechter.  
 
3. Het komt mij voor dat in veel gevallen beter voor een bodemprocedure had kunnen worden 
gekozen, maar dat de laagdrempeligheid van de deelgeschilprocedure in combinatie met (zo niet: 
volgend uit) een voor verzoeker aantrekkelijke kostenregeling – die, vergeet dit niet, ook de 
afwezigheid van risico op een proceskostenveroordeling inhoudt – rechtzoekenden stimuleert tegen 
beter weten in de gok te wagen. Niet geschoten is toch altijd mis, terwijl het nadeel van verlies van 
het deelgeschil valt te overzien.  
 
4. Hiermee is niet gezegd dat de deelgeschilprocedure zich slecht zou lenen voor een beoordeling van 
de aansprakelijkheid. Integendeel, in veel gevallen zal een positief oordeel inderdaad de weg effenen 
naar een vaststellingsovereenkomst. Terughoudendheid blijft echter geboden, niet in de laatste plaats 
omdat allerlei vragen die ná beslechting van de aansprakelijkheidsvraag kunnen opkomen, in het 
deelgeschil erover als regel buiten beeld blijven. Allicht kunnen over die vragen dan weer nieuwe 
deelgeschillen worden gestart, maar dat gaat de ratio van de procedure – kort gezegd: het effectief 
doorbreken van impasses – te buiten. De deelgeschilrechter mag best anticiperen op mogelijke 
vervolgvragen als het verweer er aanleiding toe geeft, en daar een krappere beoordelingsruimte aan 
verbinden.  
 
5. Die rechter mag ook verlangen dat verzoeker bij aansprakelijkheidskwesties maximaal invulling 
geeft aan zijn stelplicht, dat wil zeggen blijk geeft van een indrukwekkende inspanning op het punt 
van pre-procedurele bewijsvoering. Is die inspanning kennelijk ontoereikend – tot aan de 
afdrukkwaliteit van situatiefoto’s – dan ligt een afwijzing eerder in de rede. Voor verweerder geldt 
mutatis mutandis hetzelfde. Het vaak min of meer bloot gevoerde verweer “dat de zaak zich vanwege 
de noodzaak van bewijsvoering niet leent voor behandeling in deelgeschil” wint vanzelfsprekend aan 
kracht als er zoveel mogelijk stukken in het geding worden gebracht die dat ondersteunen.  
 
6. Interessant, ter afronding van het voorgaande, is nog wat de invoering van KEI gaat betekenen 
voor het deelgeschil. Omdat de behandeling van een deelgeschil al in veel opzichten lijkt op wat de 
wetgever met het KEI-project kennelijk voor ogen staat – bijvoorbeeld de rechter wordt meer 
casemanager – liggen grote veranderingen niet voor de hand, behalve wellicht ten aanzien van het 
bijbrengen van bewijs. Daar kan onder KEI al bij de mondelinge behandeling werk van worden 
gemaakt, in het bijzonder door het onder ede horen van getuigen of deskundigen (art. 30k lid 2 nieuw 
Rv). Hiervoor gelden wel bijzondere voorwaarden, zoals het tijdig inlichten van de rechter over wensen 
op dit punt en des rechters discretionaire bevoegdheid die wensen te laten voor wat ze zijn. De 
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wetgever heeft het oog op vorderingszaken maar ziet ook mogelijkheden voor verzoekzaken, tenzij de 
aard van de zaak zich ertegen verzet. Principiële bezwaren tegen toepassing in een deelgeschil zijn 
niet evident, maar het lijkt mij dat de tot nog toe gebleken terughoudendheid over (nadere) 
bewijsvoering buiten wat partijen voor het voetlicht hebben gebracht in hun schriftelijke, inleidende 
stukken, niet makkelijk zal worden losgelaten. Het behandelingskader blijft praktisch. De met het 
doorlopen van een deelgeschil gemoeide tijd en kosten tegenover de mogelijke baten in de vorm van 
een vaststellingsovereenkomst, zullen wel leidend blijven.  
 
7. Tot zover aansprakelijkheid als onderwerp van een deelgeschil. Wat de hierboven afgedrukte 
uitspraak verder interessant maakt zijn de appelperikelen. Zoals bekend staat tegen een beslissing in 
deelgeschil geen voorziening open (art. 1019bb Rv). Partijen die de beschikking willen aanvechten 
zullen een bodemprocedure moeten beginnen ten overstaan van dezelfde instantie waar het 
deelgeschil is beslecht (art. 1019cc Rv). Blijkens de parlementaire geschiedenis is over de inrichting 
daarvan stevig gedebatteerd. De uitkomst is bekend: voor zover in de beschikking nadrukkelijk en 
zonder voorbehoud is beslist op een of meer geschilpunten betreffende de materiele rechtsverhouding 
tussen partijen, dan is de rechter in de bodemprocedure daaraan gebonden als was het een 
tussenvonnis in die procedure. Houdt de beschikking een veroordeling in, dan heeft die de (beperkte) 
betekenis van een uitspraak in kort geding. In de wet is geregeld dat van eerstgenoemde beslissingen 
appel open staat bij het gerechtshof, op voorwaarde dat de bodemrechter daarvoor verlof heeft 
verleend en de wederpartij daarover is gehoord. Een zodanige beslissing kan ook worden 
aangevochten tegelijk met het eindvonnis in de bodemprocedure (art. 1019cc Rv). Het moge duidelijk 
zijn dat in deelgeschillen over aansprakelijkheid tussentijds appel per definitie de aangewezen weg is, 
aangezien een beslissing over de aansprakelijkheidsvraag een vaststelling inhoudt van de materiele 
rechtsverhouding tussen partijen en de sluis is richting schadedebat.  
 
8. Wat nu als de deelgeschilbeschikking is gegeven op evident onjuiste feitelijke of juridische gronden? 
Het ligt voor de hand dat een beschikking met dergelijke manco’s ook door de bodemrechter in eerste 
aanleg terzijde kan worden gesteld. Overigens meen ik dat een goede procesorde er zich niet tegen 
verzet dat over beschikkingen die zijn gegeven op ondeugdelijke feitelijke en/of juridische grondslagen 
alternatief een tweede deelgeschil aanhangig wordt gemaakt. Dat ruikt misschien naar verkapt appel, 
maar stuit goed beschouwd niet op dogmatische bezwaren. Tussenvonnis blijft tussenvonnis.  
 
9. Maar dit terzijde. In de hier besproken zaak deed zich de situatie voor waarin het deelgeschil niet 
werd beslecht, omdat de rechter er kort gezegd geen kwestie in zag die zich leende voor behandeling in 
deelgeschil. Zoals dus wel vaker wordt overwogen, was nadere bewijsvoering noodzakelijk en daarvoor 
leent de deelgeschilprocedure zich niet. Is dit een nadrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven oordeel 
over de materiele rechtsverhouding tussen partijen? Uiteraard niet, maar de rechter bij wie vervolgens 
de bodemprocedure aanhangig werd gemaakt (tevens de rechter in het deelgeschil), achtte zich, als 
ware het eindbeslissingen, gebonden aan een aantal in de deelbeschikking gegeven rechtsoverwegingen. 
Dat nu, zo overweegt het hof, maakte dat appellant wel ontvankelijk was in zijn hoger beroep, ook al 
had de deelgeschilrechter gemeend het deelgeschil niet te kunnen beslechten. 
 
mr. W.H. Bouman, advocaat bij Lauxtermann Advocaten 
 


