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2. 

Tijdelijk afwijkende regeling voor Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton 

vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis (toepassing 

uitzonderingsbepaling artikel 1.4 Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton: 

In afwijking van het Landelijk procesreglement rolzaken kanton bij de rechtbanken geldt 

vanaf heden tot nader order de volgende afwijkingen. 

Voor het overige wordt het reglement onverkort toegepast. 

1. Nieuwe zaken kunnen op de gebruikelijke wijze worden aangebracht en ingeschreven.

2. In zaken die vanaf 17 maart 2020 zijn aangebracht op rolzittingen en door de 
rechtbank zijn aangehouden omdat gedaagde geen schriftelijk verweer heeft gevoerd, 
kan gedaagde een brief ontvangen met daarin de vraag om mondeling te reageren op 
de dagvaarding door te bellen, een email of brief te sturen.

3. Als gedaagde wordt gedagvaard na 6 april 2020, dan ontvangt gedaagde de in artikel 
2 genoemde brief van de deurwaarder.

4. Als gedaagde binnen de gestelde termijn reageert, ontvangt hij een bericht hoe en 
wanneer hij mondeling verweer kan voeren.

5. Indien gedaagde niet reageert binnen de gestelde termijn, zoals onder artikelen 2 en/

of 4 is beschreven, wordt verstek verleend en wordt er een verstekvonnis gewezen.

6. De rolzitting vindt schriftelijk plaats. Op de gebruikelijke manier kan schriftelijk een 
conclusie van antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift ingediend worden.

7. Als op de schriftelijke rolzitting stukken binnen komen, dan vervolgt het proces zijn 
gebruikelijke weg.

8. Een verzoek om uitstel voor het verrichten van een proceshandeling wordt in beginsel 
altijd verleend. Bij bezwaar van de wederpartij beslist de rolrechter.

9. Vanaf heden zullen –behoudens het hierna bepaalde- tot nader order geen mondelinge 

behandelingen in aanwezigheid van partijen plaatsvinden; reeds geplande mondelinge 

behandelingen worden aangehouden in ieder geval tot en met 28 april 2020. Partijen 

kan gevraagd worden of zij kunnen instemmen met een schriftelijke procedure in 

plaats van een mondelinge behandeling als hiervoor bedoeld.

10.  Indien partijen niet instemmen met een schriftelijke procedure én de rechter een zaak 

als urgent aanmerkt, bepaalt de rechter een mondelinge behandeling, in beginsel met 

telefonische (beeld)verbinding. Ook in andere gevallen kan de rechter, zo hij daartoe 

gronden ziet, een mondelinge behandeling met telefonische

(beeld)verbinding plannen.

11.  Vonnissen worden uitgesproken en verzonden. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Brief%20behorend%20bij%20dagvaarding.pdf

	Tijdelijke regeling rolzaken Kanton rechtbank i.v.m. coronacrisis

