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Vonnis Ile in de

I. Ilona
2. Jordy

l..eendert Bill.
gevest (Inti wcl wonende te DCII I laag.
eisende
versvet'ende partij in het incident,
getnaclltigde: J. Zwarts.

tegen

l. Marl' Rutte,
wonende te Den I laag.

2. Sigrid Agnes M'.lt•in Kaag,
wonende te Rijsw(ik.
3. Wopke Bnstiaan Ilockstra,
wonende te Bennekotn.

4. Gert-Jan Maarten Segers,
N',onende te Lisse,

gedaagde partijen,
eisende partljen in het incident,
getnachtigde: ntr. R. W. Veldhuis.

Partijen worden aangeduid als "Eisers" en "Gedaagden".

t. Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- de dagvaarding van 25 augustus 2022;
- de conclusie in het incident houdende tot nietigverklaring van de dagvaarding;
- het verweerschrift van eisers;
- de in het geding gebrachte producties.

1.2. Vervolgens is de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. Vordering in het incident, grondslag en verweer

2.1. Gedaagden hebben verzocht de dagvaarding van eisers nietig te verklaren, omdat
deze niet zou voldoen aan de in artikel I II lid 2 Rv genoetnde eisen.
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2.2. Gedaagden leggen daaraan ten grondslag dat de dagvaarding een obscuur libel is.
Er ontbreekt samenhang tussen de gestelde feiten, wetsbepalingen en internationale
verdragen. De bijlagen zijn ondoorgrondelijk en niet duidelijk is welk verband er tussen
verschillende passages bestaat en welke feiten eisers ten grondslag leggen aan hun
vorderingen. Voorts blijkt uit de dagvaarding niet welke vorderingen eisers precies wensen
in te stellen tegen gedaagden. Gedaagden worden hierdoor in ernstige mate bemoeilijkt, zo
niet onmogelijk gemaakt, in het voeren van verweer.

Eisers hebben verweer gevoerd. Op het verweer wordt hierna — voor zover van
belang — ingegaan.

3. Beoordeling

3.1. Artikel I I I lid 2 onder d Rv schrijft voor dat de dagvaarding de eis en de gronden
daarvan moet vermelden. Op grond van artikel 120 lid I Rv moet dit voorschrift op straffe
van nietigheid worden nageleefd. Hoewel hoge eisen moeten worden gesteld aan de
formulering van de vordering, beoogt dit artikel slechts te waarborgen dat voor de gedaagde
voldoende duidelijk is wat van hem wordt verlangd, zodat hij zich behoorlijk
kan verdedigen en dat het de rechter op grond van de dagvaarding duidelijk is wat hem als
grondslag voor het gevorderde ter beoordeling wordt voorgelegd.

3.2. Anders dan gedaagden hebben betoogd is de kantonrechter van oordeel dat eisers
in de dagvaarding diverse vorderingen hebben ingesteld tegen gedaagden, zoals enkele
verboden, verklaringen voor recht en een exhibitieplicht als bedoeld in artikel 843a Rv.
Daarnaast hebben zij feiten en omstandigheden aangevoerd in het lichaam van de
dagvaarding die de vorderingen zouden moeten dragen onder verwijzing naar een groot
aantal bijlagen. Daarmee is in beginsel voldaan aan het wettelijke vereiste dat in de
dagvaarding teruggevonden kan worden wat van gedaagden wordt verlangd en wat de
grondslag voor de rechter is op grond waarvan de vorderingen beoordeeld moet worden. De

vordering tot nietigverklaring van de dagvaarding zal daarom worden afgewezen.

3.3. De kantonrechter constateert echter ambtshalve dat hem, gelet op de aard en

omvang van de vordering — onbepaalde waarde —, op de voet van het bepaalde in artikel 93

Rv geen bevoegdheid toekomt. Naar het oordeel van de kantonrechter is Team Handel van

rechtbank Den Haag bevoegd en is hij voornemens om de zaak in de stand waarin zij zich

bevindt te verwijzen. Alvorens daartoe over te gaan worden partijen in de gelegenheid

gesteld zich daarover uit te laten. Daarvoor wordt de zaak naar na te melden rolzitting

verwezen.

3.4. alle overige beslissingen zullen worden aangehouden.

4. Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering tot nietigverklaring van de dagvaarding af;
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ijst de zaak naar de rolzitting van dinsdag 6 december 2022 te 11 .OO uur

teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de voorgenomen

verwijzing naar Team Handel van de rechtbank Den Haag;

houdt iedere verdere beslissing aan.

en
Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. N .F .H. van Eijk en uitgesproken t

terechtzittin2 van 8 november 2022.

Voor afschrift:

Den Haag

De griffier van
Team Kanton

Zittingslocatie Den Haag


