Tijdelijke regeling kanton en
handel
Versie d.d. 26 juni 2020
Tijdelijke regeling Kanton en Handel in verband met de maatregelen als gevolg van het
coronavirus.
De regeling is vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht
(LOVCK&T) en geldt als tijdelijke regeling voor de behandeling van Kanton en
Handelszaken als bedoeld in de Tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling
Rechtspraak.
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Nieuwe zaken Kanton en Handel
Nieuwe zaken (zowel dagvaardingen alsook verzoekschriften) kunnen normaal worden
aangebracht en ingeschreven.
Kantonzaken
Op dit moment wordt door de gerechten bezien per wanneer er weer rolzittingen plaats
gaan vinden met fysieke aanwezigheid van procespartijen. Tot die tijd geldt het
volgende:
Indien een partij na 6 april 2020 is gedagvaard, dan ontvangt deze partij van de
deurwaarder een brief bij de dagvaarding. Als een partij mondeling wil reageren dan kan
deze partij de rechtbank hiervoor bellen, een email of brief sturen. Deze partij krijgt dan
vervolgens bericht hoe en wanneer hij mondeling verweer kan voeren. De zaak zal dan
op een fysieke, online of telefonische zitting worden behandeld. Deze partij kan ook
schriftelijk verweer voeren. Dat kan door een conclusie van antwoord/repliek/dupliek,
akte of verweerschrift in te dienen. Komt er een schriftelijke reactie dan gaat het proces
gewoon door. Indien een partij niet reageert binnen de gestelde termijn op de brief van
de deurwaarder, wordt verstek verleend en wordt er een verstekvonnis gewezen.
Handelszaken
Op de rolzitting van handel kan op de gebruikelijke wijze schriftelijk een conclusie van
antwoord/repliek/dupliek, akte of verweerschrift worden ingediend.
Daarnaast geldt voor handel dat in nieuwe rolzaken waarin zich voor gedaagde geen
advocaat stelt verstek kan worden verleend en vonnis kan worden bepaald.
Het proces gaat gewoon door. Er kan ook uitspraak worden gedaan.
Het voorgaande geldt niet voor zaken waarin volgens een bij beschikking afgegeven
processchema op grond van het Versneld Regime in Octrooizaken wordt geprocedeerd.
Zittingen Kanton en Handel
Indien een mondelinge behandeling wordt gehouden, wordt deze in beginsel online of
telefonisch gedaan en waar mogelijk zullen ook fysieke zittingen worden gehouden, tenzij
een zaak schriftelijk kan worden afgedaan.
Voor online, telefonische of fysieke zittingen geldt:
Lijst 1 (zeer urgente zaken):
In geval van superspoed in voorlopige voorzieningen/kort
geding/beslagrekesten/deelgeschillen bepaalt de rechter of de zitting moet doorgaan en
op welke wijze.
Lijst 2 (overige urgente zaken):
Vanaf 6 april 2020 kunnen ook andere urgente zaken online, telefonisch of fysiek worden
behandeld. Dit zijn in ieder geval zaken waarvan naar het oordeel van de rechter de
mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld en waarin geen overeenstemming
kan worden bereikt over schriftelijk afdoen.
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Afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de desbetreffende rechtbank kan daarbij
gedacht worden aan:
- Kort gedingen
- Rekesten ontslag statutair bestuurder
- Deelgeschillen
- Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv.
- Overige voorlopige voorzieningen
- Huurzaken (o.a. ontbinding/ontruiming vanwege criminaliteit en ernstige overlast)
- Bezwaar/beroepschriften in het kader van faillissementsbeslissingen
- Handelsrekesten bij de voorzieningenrechter (dus inroepen huurbeding, verlof
verkopen aandelen etc.)
- Beëdigingen (advocaten/deurwaarders/vertalers)
- Erfrechtrekesten
- Wwz-zaken waar het gaat om ontbinding, schorsing, vernietiging opzegging,
loondoorbetaling en/of concurrentiebeding
Deze lijst is niet limitatief.
Voor reguliere zaken geldt: afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de
desbetreffende rechtbank kunnen ook nog andere zaken op een online, telefonische of
fysieke zitting behandeld worden als die zich hier naar het oordeel van de rechter voor
lenen.
Fysieke zittingen kunnen mogelijk ook geïndiceerd zijn in de navolgende zaken:
- Kantonrolzittingen (als de inrichting van het gerechtsgebouw of een eventuele
alternatieve zittingslocatie dat toelaat; nadere communicatie volgt over een
startdatum)
- Kantonzittingen die zijn bepaald naar aanleiding van bericht van gedaagde dat hij zelf
mondeling verweer wil voeren
- Getuigenverhoren
- Descentes
- MK-zittingen
- Zaken waarin te veel partijen zijn om het overzicht via skype te houden of waarin het
skypecontact/ telefonisch niet goed mogelijk is (b.v. meer dan 2 eisende en/of
gedaagde partijen al dan niet met meerdere gemachtigden/advocaten;
tussenkomende/voegende partijen, getuigen, deskundigen)
- Overige zaken met partij(en) zonder gemachtigde/advocaat
- Zaken waarin een partij de Nederlandse taal niet goed machtig is en/of bijstand van
een tolk nodig is .

Of de zaak op een online, telefonische of fysieke zitting kan worden behandeld zal altijd
afhangen van de ernst van de zaak, de beschikbare capaciteit van de rechtbank en de
technische middelen.
Uitspraken
Vonnissen en beschikkingen kunnen – zonder publiek – worden uitgesproken.
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Tijdelijk afwijkende regelingen op procesreglementen
Gelet op bovenstaande werkwijzen is er een tijdelijk aanvullende regeling op een
procesreglement gemaakt:
Tijdelijke regeling kort geding handel/familie
Conservatoir beslag
Bij de beoordeling van conservatoire beslagrekesten (al dan niet vergezeld van een
verzoek om gerechtelijke bewaring) zal de Corona-crisis en de daarmee samenhangende
(economische) situatie in voorkomend geval in de beoordeling betrokken worden. Het is
mogelijk dat in dat kader om nadere motivering wordt gevraagd, naast eventuele andere
vragen die naar aanleiding van het rekest rijzen. De indiener van het beslagrekest
ontvangt daarvan, via de gebruikelijke kanalen, per zaak bericht van het betreffende
gerecht.
Huurzaken
Ontruimingen woonruimtezaken
1. Na 1 juni 2020 wordt in woonruimtezaken weer beslist op vorderingen tot ontruiming.
Bij het beslissen over ontruimingen worden, als onderdeel van individuele
omstandigheden van het geval, de gevolgen van de Corona-crisis voor partijen als
omstandigheid in de beoordeling betrokken.
2. In de ontruimingsvonnissen in woonruimtezaken wordt in beginsel een
ontruimingstermijn van minimaal twee weken opgenomen.
3. In alle voor 1 juni 2020 aangehouden woonruimtezaken, waarin geen gedaagde(n)
is/zijn verschenen, wordt de verhuurder gevraagd om een recente opgave van de
huurachterstand, om vast te stellen of de meest recente huurachterstand een
(ontbinding en) ontruiming rechtvaardigt. In voor 1 juni 2020 aangehouden
woonruimtezaken waarin de huurder reageert op een oproep -brief of -exploot krijgt
deze de gelegenheid om te reageren op voornoemde opgave van de huurachterstand.
Verzoek verlenging huurovereenkomst
Een verzoek verlenging huurovereenkomst op grond van de Tijdelijke wet verlenging
tijdelijke huurovereenkomsten wordt aangemerkt als urgente zaak, mits de verhuurder
voldoende onderbouwd heeft welke urgentie hij heeft. De urgentie is ter beoordeling aan
de zaaksrechter.
Veilig mailen
In aanvulling/afwijking op artikel 1.3 van de Tijdelijke algemene regeling gelden voor
het gebruik van Veilig mailen de volgende bepalingen:
a. Artikel 1.3.4 sub e: Naast de naamgeving en dagtekening dienen producties zijn
bovendien genummerd te worden. De naamgeving, dagtekening en nummering
worden zowel in de bestandsnaam als in het digitale bestand zelf weergegeven.
b. Artikel 1.3.4 sub g: Een processtuk moet in één email worden ingediend en mag
inclusief bijlage(n) niet groter zijn dan 25 mb. Grotere processtukken dienen per
post te worden toegezonden.
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c. Een partij die stukken heeft ingediend via Veilig mailen bewaart de originele
stukken. De in artikel 1.3.7 genoemde stukken dienen binnen vier werkdagen te
worden nagestuurd.
Slotbepaling
De tekst van deze regeling is op www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Deze regeling kan
tussentijds worden geactualiseerd. De actuele versie van de regeling zal onder
vervanging van de vorige versie op rechtspraak.nl worden gepubliceerd
Deze regeling is een tijdelijk reglement. Zij geldt voor de duur van de geldigheid van de
Tijdelijke algemene regeling.
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling Kanton en Handel.
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