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Geachte heer, mevrouw, 

 

In 2012 bent u in kennis gesteld van het gewijzigde beleid ten aanzien van de zaken op de parkeerrol. 

 

Binnen de Rechtbank Limburg is het beleid opnieuw aangepast, niet alleen voor de zaken op de 

parkeerrol, maar ook voor de lopende zaken. 

 

Op de site vindt u dit nieuwe beleid. Het nieuwe beleid treedt per 1 september 2014 inwerking en geldt 

voor zowel de locatie Roermond als de locatie Maastricht. 

 

Tevens vraag ik uw aandacht voor het navolgende. 

 

 Hoewel het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken dit niet expliciet 

toestaat, worden met enige regelmaat conclusies/akten per fax ingediend teneinde te 

voorkomen dat het betreffende stuk niet tijdig is ingediend. Het stuk wordt met ingang van    

1 september 2014 door de rechtbank alleen geaccepteerd, mits aan een aantal voorwaarden 

is voldaan, te weten: 

1. het origineel dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk op de vrijdag na de rolzitting, door 

de griffie te zijn ontvangen; 

2. een per fax ingediende conclusie mag maximaal 20 pagina’s bevatten; bestaat de 

conclusie uit een groter aantal, dan dient vooraf telefonisch overleg plaats te vinden 

met de griffie; 

3. alleen de conclusie/akte mag par fax worden ingediend; het is niet toegestaan om 

naast de conclusie/akte ook nog de producties te faxen. 

 

 Op grond van het bepaalde in artikel 2.2. Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton 

is indiening van conclusies en akten per fax wel toegestaan. Ook ten aanzien van de 

indiening van deze stukken worden met ingang van 1 september 2014 dezelfde 

voorwaarden gehanteerd als bij de civiele zaken. 

 

 

Aan advocaten en deurwaarders  

datum  28 augustus 2014 

van  Burgerlijk recht /  Locaties Maastricht en Roermond 

contactpersoon   

doorkiesnummer  088-3612222  

faxnummer   

ons kenmerk   

uw kenmerk   

onderwerp  Aangepast beleid (parkeer)rol 
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 B-formulieren voor de parkeerrol (art. 9.5 Rolreglement) dienen uiterlijk vier dagen 

voorafgaand aan de roldatum waarop de parkeerrol wordt behandeld te zijn ingediend. Dit 

betekent dat de B-formulieren uiterlijk op donderdag voorafgaand aan deze behandeling te 

zijn ontvangen. B-formulieren die niet met inachtneming van vorenstaande termijn worden 

ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen. 

 

 Met enige regelmaat wordt gevraagd om het originele exploot van dagvaarding te 

retourneren terwijl de zaak nog lopende is. Originele exploten worden geretourneerd, 

echter niet eerder dan tegelijk met het eindvonnis. 

 

 U wordt dringend verzocht het telefonisch inwinnen van informatie over het al dan niet 

verricht zijn van proceshandelingen tot een minimum te beperken. Mocht het telefonisch 

inwinnen van informatie noodzakelijk zijn, dan verzoek ik u de griffie niet eerder dan op 

vrijdag nà 09.00 uur te benaderen. 

 

Namens de rolrechter 

J.M.H.M. Slangen-van der Heijden 

Stafjurist/rolsecretaris 

 


