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Amsterdam, juni 2022 

 

Geachte heer/mevrouw, 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over ontwikkelingen binnen de afdeling civiel recht 
die de balie raken.  

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over: 

- de verspreiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen via 
nieuwsbrief.sectorhandelsrecht.hofams@rechtspraak.nl; 

- de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, dan kunt u contact opnemen via 
het algemene telefoonnummer 088 - 36 11 316. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

C.J. Hummel 
Afdelingsvoorzitter civiel recht en belastingrecht 

  

mailto:nieuwsbrief.sectorhandelsrecht.hofams@rechtspraak.nl
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Inhoudsopgave 
In deze nieuwsbrief is aandacht voor de volgende onderwerpen: 

• Achterstand in plannen van zaken 
• Mondelinge behandeling na aanbrengen 
• Mediationaanbod in burengeschillen en erfrechtzaken 
• Mediation Berliner Art 
• Aandachtspunten van de griffie 
• Telefonisch spreekuur rolgriffier 
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Achterstand in plannen van zaken 

Ook in het afgelopen jaar zijn extra 
mondelinge behandelingen ingepland om   
in te lopen op de grote werkvoorraad. 
Deze achterstand is voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door de uitval vanwege 
corona (lockdown en aanhoudings-
verzoeken in verband met ziekte-
verschijnselen en quarantaine) maar 
houdt ook verband met krapte in het 
aantal raadsheren. Op dit moment is er 
nog steeds een achterstand in zowel 
mondelinge behandelingen als de 
behandeling van raadkamerzaken.  
De medewerkers van de griffie doen hun 
uiterste best de zaken zo snel en 
efficiënt mogelijk te plannen, maar de 
termijn waarop de behandeling gepland 
wordt is langer dan gebruikelijk.  
De periode waarover verhinderdata voor 
de mondelinge behandeling dienen te 
worden opgegeven zijn in verband 
hiermee tijdelijk anders dan het 
bepaalde in artikel 11.1 van het 
Landelijk Procesreglement: in gewone 
dagvaardingszaken opgave over een 
periode van zes tot veertien maanden, in 
spoedappellen in kort geding opgave 
over een periode van drie tot acht 
maanden, gerekend vanaf de datum 
waarop de dossiers worden overgelegd. 
Aan verzoeken om zaken eerder op de 
agenda te zetten kan niet worden 
voldaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.  

 

Mondelinge behandeling na 
aanbrengen 

In zaken die het hof daarvoor geschikt 
acht wordt direct na binnenkomst van 
het hoger beroep een mondelinge 
behandeling na aanbrengen (MBnA) 
bepaald.  

Een belangrijk doel van de MBnA is het 
beproeven van een regeling. Partijen 
kunnen zich daarmee de tijd en kosten 
van een procedure in hoger beroep 
besparen. 

Een ander belangrijk doel is het voeren 
van regie over de procedure. De MBnA 
geeft partijen de mogelijkheid om met 
de raadsheer-commissaris te bespreken 
hoe de procedure het best kan worden 
ingericht. Daarbij kunnen bijvoorbeeld 
de termijnen voor het indienen van 
stukken aan de orde komen, de 
mogelijkheden van doorverwijzen naar 
mediation en het bespreken van 
bewijsmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld 
de rapportage door deskundigen), maar 
ook de vraag of er behoefte is aan een 
beslissing op deelonderwerpen. 

Voor een goede gang van zaken tijdens 
de MBnA is van groot belang dat  
advocaten en hun cliënten goed op de 
hoogte zijn van hetgeen zij op de zitting 
kunnen verwachten. Ook is van belang 
dat advocaten mandaat hebben om te 
schikken of geregeld hebben dat zij dit 
tijdens de zitting alsnog telefonisch 
kunnen krijgen. 

Het hof heeft goede ervaringen met de 
mondelinge behandeling na aanbrengen 
en faciliteert graag schikkingsonder-
handelingen. Partijen kunnen bij het 
aanbrengen van de zaak ook zelf 
verzoeken om een MBnA, door dit 
kenbaar te maken op het H1- of H2-
formulier. Indien er geen schikkings-
bereidheid is, verzoekt het hof dit 
schriftelijk voor te leggen aan de 
raadsheer-commissaris. Deze zal 
beslissen of de MBnA doorgaat. 

Uitgebreide informatie over de MBnA, de 
selectiecriteria, de voorbereiding en de 
zitting vindt u hier. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/CnA-bijlage-Amsterdam-2017.pdf
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Mediationaanbod in burengeschillen 
en erfrechtzaken 

Het hof doet al een aantal jaar in 
(vrijwel) alle financiële familiezaken op 
rekest en in geselecteerde gezag- en 
omgangzaken een schriftelijk 
mediationaanbod aan de advocaten van 
partijen. Vanaf heden zal bij wijze van 
pilot ook in burengeschillen en 
erfrechtzaken een mediationaanbod 
worden gedaan.  

Het aanbod volgt direct na binnenkomst 
van de dagvaarding in hoger beroep, 
waarna de mediation-functionarissen van 
het hof zo nodig contact met hen 
opnemen om duidelijkheid te verkrijgen 
over al dan niet een keuze voor 
mediation. Anders dan bij een gewone 
doorverwijzing, lopen gedurende zo’n 
pilotmediation alle (verweer)termijnen 
door en wordt op de normale wijze een 
behandeldatum gepland. Wezenlijk 
verschil is dus dat de inhoudelijke 
behandeling van de zaak niet wordt 
stilgelegd. De keuze voor mediation leidt 
dus niet tot vertraging van de afdoening 
van de zaak.  

Na een jaar zal worden geëvalueerd of 
deze werkwijze zal worden voortgezet. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het mediationbureau via 
06-50202474 of via 
mediation.hof.amsterdam@rechtspraak.
nl. 

 

Mediation Berliner Art 

In handelszaken wordt tot nu toe slechts 
gebruikt gemaakt van mediation door 
verwijzing naar een mediator buiten het 
hof op kosten van partijen. In sommige 
andere landen is het al lange tijd 
gebruikelijk dat de rechter zelf als 
mediator optreedt binnen zijn gerecht en 

zonder nadere kosten voor partijen.  
Dit gebeurt onder meer in Duitsland. In 
het kader van een uitwisseling heeft het 
hof kennisgemaakt met Berlijnse 
rechters die na aanbrengen van de zaak 
bij het gerecht als mediator (Güterichter) 
optreden in handelszaken. De mediation 
is vrijwillig. De mediation is verder 
vertrouwelijk, zodat de raadsheer die de 
zaak als mediator behandelt niet in een 
later stadium alsnog de zaak als rechter 
kan beoordelen. Het hof onderzoekt 
momenteel de mogelijkheden om een 
dergelijke vorm van mediation (eerst in 
de vorm van een pilot) per begin 2023 te 
gaan aanbieden.  

 

mailto:mediation.hof.amsterdam@rechtspraak.nl
mailto:mediation.hof.amsterdam@rechtspraak.nl
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Aandachtspunten van de griffie 

Het hof stuurt geen oproepingsbrieven 
voor de mondelinge behandeling in 
dagvaardingszaken. De datum is te 
vinden in het hofroljournaal. 

Indien u wilt weten welke raadsheren de 
zaak behandelen, kunt u vanaf twee 
werkdagen voor de zitting contact 
opnemen met de griffie. Informatie over 
de samenstelling van de zittings-
combinatie is ook op de dag zelf 
zichtbaar op de informatieschermen in 
het gerechtsgebouw. 

Op het H1-formulier (aanbrengen nieuwe 
zaak) wordt gevraagd naar het belang 
van de zaak, om aan de hand daarvan 
de hoogte van het griffierecht te kunnen 
bepalen. Hier dient dus ofwel het bedrag 
van de vordering te worden ingevuld, 
ofwel te worden vermeld dat het een 
vordering van onbepaalde waarde 
betreft. Een verwijzing naar het vonnis 
of de dagvaarding volstaat niet. 

De griffie wordt vaak gebeld met vragen 
waarop het antwoord te vinden is in het 
Landelijk Procesreglement (LPR, versie 
1  februari 2022). Het verzoek is om 
eerst dat reglement te raadplegen. 
Hierbij een aantal belangrijke artikelen: 

• de wijze waarop nieuwe zaken 
dienen te worden aangeleverd 
staat beschreven in 3.1 LPR; u 
wordt verzocht alle gevraagde 
stukken bij te voegen 

• voor de wijze van fourneren van 
procesdossiers en het benodigde 
aantal raadpleegt u artikel 4.2 
LPR en 2.8 LPR. H-formulieren 
behoren niet tot het proces-
dossier.  
Zeer regelmatig worden de 
dossiers niet op de juiste wijze 
aangeleverd. De griffie zal 

dossiers die niet op de juiste 
wijze zijn aangeleverd mogelijk 
weigeren; deze zijn dan af te 
halen bij de centrale balie. Er kan 
dan geen mondelinge behandeling 
of arrest worden bepaald.  
 
Voor een makkelijke hanteerbaar-
heid van de procesdossiers is 
overigens het dringende verzoek 
deze aan te leveren in archief-
binders (zie de afbeelding voor 
een voorbeeld) in plaats van 
ordners/mappen. De laatste 
nemen te veel ruimte in beslag, 
zorgen voor veel afval en gaan 
snel kapot. Gebruik bij voorkeur 
standaard papier (80 gram). 
Indien meerdere archiefbinders 
nodig zijn, graag de afzonderlijke 
stapels nummeren en voorzien 
van een inventarislijst. 

 

• de spreektijd op de mondelinge 
behandeling bedraagt 10 minuten 
(11.2 Bijlage II LPR)  

Tot slot het herhaalde verzoek om niet te 
bellen met de vraag of een e-mail of 
poststuk is binnengekomen. Bij e-mails 
ontvangt u een automatische 
ontvangstbevestiging, bij poststukken 
kunt u een extra H-formulier en een 
retourenveloppe meesturen; u krijgt het 
formulier dan gestempeld terug. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/landelijk-procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-gerechtshoven-012022.pdf
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Telefonisch spreekuur rolgriffier 

De administratie staat u graag te woord 
als u vragen heeft, maar geeft geen 
(juridisch) advies.  
Raadpleeg als u vragen heeft eerst het 
LPR en/of de wet. Informatie over de 
stand van zaken in lopende procedures 
kunt u vinden in het hofroljournaal, dit 
wordt iedere dag, behalve op maandag, 
bijgewerkt.  

Hebt u toch nog specifieke vragen over 
de rol dan kunt u die stellen op het 
telefonisch spreekuur van de rolgriffier. 
De rolgriffier houdt twee keer per week 
een telefonisch spreekuur; op 
maandagochtend van 09.00 uur tot 
12.00 uur en woensdagmiddag van 
12.00 uur tot 16.00 uur.  

Rolgriffiers: 

• Elly Zwarthoed-Veerman:  
088 – 36 13 716  

• Ron van Putten:  
088 – 36 13 665 

Verspreiding nieuwsbrief 
Mocht u deze nieuwsbrief periodiek 
willen ontvangen, dan kunt u een e-mail 
sturen naar: 
nieuwsbrief.sectorhandelsrecht.hofams@
rechtspraak.nl. 

Wenst u deze informatie niet meer te 
ontvangen, dan kunt u dit eveneens 
doorgeven via bovengenoemd e-mail 
adres. De nieuwsbrief wordt 
gepubliceerd op Rechtspraak.nl. 

mailto:nieuwsbrief.sectorhandelsrecht.hofams@rechtspraak.nl
mailto:nieuwsbrief.sectorhandelsrecht.hofams@rechtspraak.nl
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Over-het-gerechtshof/Publicaties
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