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Vrijdagochtend 19 mei 

Docent: René Klomp 

Cursusduur: 4 uren 

 

Opschorten en verrekenen  
Opschorten en verrekenen komen in de rechtspraktijk veel voor. Vaak is dan de vraag: wanneer mag het 
wel en wanneer niet? Maar ook andere vragen spelen een rol. Is bijvoorbeeld bij verrekening - net als bij 
opschorting - ook ‘voldoende samenhang’ vereist? Is voor een succesvol beroep op opschorting een 
tekortkoming vereist? En hoe kun je er in een procedure voor zorgen dat de rechter een verrekening 
verweer niet te gemakkelijk passeert?  
In deze cursus bespreekt René Klomp deze en nog veel andere vragen die je in de praktijk vaak tegen komt. 
Hij bespreekt de onderwerpen aan de hand van praktijkvoorbeelden onder verwijzing naar relevantie 
jurisprudentie van in het bijzonder de Hoge Raad.   
Zo heeft de Hoge Raad nog niet zo lang geleden een uitspraak gedaan over de mogelijkheid te verrekenen 
op basis van een contractuele verrekening regeling (HR 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1789). Daarbij 
werd duidelijk dat partijen een van de wet afwijkende verrekening mogelijkheid kunnen creëren. In een iets 
oudere, maar zeker zo principiële uitspraak heeft de Hoge Raad de mogelijkheid voor een partij zich op 
opschorting te beroepen uitgebreid. De Hoge Raad bepaalde dat ook als er geen juridische vervolgactie in 
het verschiet ligt, er mag worden opgeschort (HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3072; 
Eurostrip/Newa)  
 

Strategisch beëindigen van overeenkomsten  
Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van zijn wederpartij heeft de keuze uit 
verschillende remedies. Niet altijd worden alle mogelijkheden in ogenschouw genomen. Als de cliënt de 
overeenkomst wil beëindigen is het dan beter te ontbinden of op te zeggen? En wat betekent ‘annuleren’ 
eigenlijk? Ook het altijd lastige verzuimvereiste zal uitgebreid aan bod komen.   
Bovendien heeft de Hoge Raad de afgelopen jaren enkele belangrijke nuanceringen aangebracht in het 
ontbindingsrecht. Zo zijn sinds HR 28 september 2018 de mogelijkheden om verweer te voeren tegen een 
ontbinding verruimd en heeft de Hoge Raad op 11 oktober 2019 de ‘getrapte ingebrekestelling’ 
geïntroduceerd. René Klomp zal dit alles met u bespreken met bijzondere aandacht voor de vraag hoe een 
en ander in de praktijk werkt.  
 

 

Vrijdagmiddag 19 mei 
Docent: Jeroen Nijenhuis 
Cursusduur: 3 uren 
 
Actualiteiten proces en executierecht 
Het recht is voortdurend in beweging: nieuwe wetgeving, nieuwe jurisprudentie op rechtsvorderlijk 
gebied..In de afgelopen 2 jaar is er een constante stroom aan veranderingen, soms groot, soms subtiel. 
In deze cursus worden door Jeroen Nijenhuis alle onderwerpen weer eens op een rij gezet en in het juiste 
kader gebracht. 
 

Doelstelling 

 op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het proces- en executierecht 

 aanwijzingen die voor de praktijk belangrijk zijn 

 overzicht van aanhangige wetgeving 
 
 
 
 



Zaterdagochtend 20 mei 
Docent: Elout Korevaar 
Cursusduur: 4 uren 
 
Kooprecht 
Koop is een veelvoorkomende overeenkomst die ook aanleiding kan geven tot veel geschillen. Aan de hand 
van de diverse fasen van de totstandkoming van een koopovereenkomst wordt de positie van de verkoper 
en koper toegelicht. De cursus behandelt niet de koop van onroerende zaken en de richtlijn koop op 
afstand. Wel worden door Elout Korevaar onderstaande thema’s behandeld: 

· De totstandkoming van de koopovereenkomst (inclusief terhandstelling van algemene voorwaarden) 
· De verplichtingen van de verkoper (inclusief conformiteit) 
· De verplichtingen van de koper (inclusief de klachtplicht) 
· De remedies bij niet-nakoming 
 

 
Zondagochtend 21 mei 
Docent: John Wisseborn 
Cursusduur: 4 uren 
 
 
Tuchtrecht 
Sinds de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder onderworpen aan het 
wettelijk tuchtrecht. De tuchtrechter legt de wetgeving en de beroeps- en gedragsregels uit en goede 
kennis van het tuchtrecht en tuchtprocesrecht is bijna even onontbeerlijk als goede kennis van het proces- 
en beslagrecht. Onderwerpen die o.a. besproken door John Wisseborn worden zijn: 
 

 Gerechtsdeurwaarderswet 

 Verordeningen die op de gerechtsdeurwaarder van toepassing zijn 

 Jurisprudentie van de Kamer en het Hof 
 


