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Amsterdam, december 2020

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
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Inhoudsopgave
In deze nieuwsbrief is aandacht voor de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•

Coronavirus en zittingen
Verkorting processtukken bij de civiele afdelingen van de hoven
Spreektijd mondelinge behandeling
Beperkte rol rond de feestdagen
Wijze van aanlevering van procesdossiers
Overige aandachtspunten van de administratie
Telefonisch spreekuur rolgriffier
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Coronavirus en zittingen
Sinds 1 juni houdt de afdeling civiel recht
weer fysieke zittingen. Doordat tijdens
de lockdown in het voorjaar nagenoeg
geen mondelinge behandelingen zijn
gehouden, is een achterstand ontstaan.
Om deze achterstand in te lopen worden
in sommige teamonderdelen voorlopig
meer mondelinge behandelingen per dag
gepland dan normaal. Hierdoor kan het
vaker voorkomen dat een mondelinge
behandeling later begint door uitloop van
de daarvoor geplande behandeling. We
vragen hiervoor op voorhand uw begrip.
Ook rekenen we op uw medewerking bij
het zo efficiënt mogelijk benutten van de
zittingsruimte, bijvoorbeeld door
aanhoudingsverzoeken zo tijdig mogelijk
door te geven zodat er nog een andere
zaak kan worden gepland.
Om zittingen zo veel mogelijk doorgang
te laten vinden bij bijvoorbeeld
verkoudheidsklachten of quarantaine,
zijn er ook mogelijkheden voor digitale
of hybride zittingen. Neem hiervoor
contact op met de griffie.
In verband met het coronavirus geldt er
een beperking in het aantal personen dat
bij een zitting aanwezig kan zijn.
Wij gaan ervan uit dat op een zitting per
procespartij – naast de advocaat –
maximaal één persoon aanwezig zal zijn
(dus twee personen per procespartij).
Indien er toch meer personen aan de
zitting willen deelnemen, verzoeken wij u
de handelsgriffie daarvan uiterlijk twee
dagen voor de zitting op de hoogte te
stellen (e-mailadres:
infohandelsrechtamsterdam@rechtspraa
k.nl), zodat kan worden bezien of er een
geschikte (voldoende ruime) zittingszaal
beschikbaar is.
Ook publiek is inmiddels weer welkom bij
de zittingen. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via
www.rechtspraak.nl/zitting-bijwonen.
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Per 1 december is het dragen van een
mondkapje in het gerechtsgebouw
verplicht. Op het moment dat men zit in
de zittingszaal hoeft geen mondkapje
meer gedragen te worden.
Leentoga’s zijn in verband met
besmettingsgevaar niet beschikbaar;
neem dus zelf een toga mee naar de
zitting. Ook water desgewenst zelf
meenemen.

Verkorting processtukken bij de
civiele afdelingen van de hoven
In civiele dagvaardingszaken en
verzoekschriftprocedures zal een limiet
gaan gelden voor het aantal bladzijden
van de memories (variërend van max.
15 – max. 25 pagina’s). De landelijke
procesreglementen zullen daartoe
worden aangepast.
Deze limieten worden ingevoerd om de
alsmaar uitdijende omvang van de
procesdossiers een halt toe te roepen.
Door de steeds dikkere dossiers neemt
de behandeltijd per zaak fors toe, wat
zorgt voor druk op de doorlooptijden.
Processtukken zijn vaak nodeloos lang
en bevatten veel herhalingen.
Processtukken die kernachtig zijn, zijn in
het belang van een goede, zorgvuldige
rechtspraak en dus van allen die daarbij
betrokken zijn. Over de invoering van
deze nieuwe regels heeft overleg met de
dekens van de Orde van Advocaten
plaatsgevonden. Limieten zijn in het
buitenland niet onbekend. Het Hof van
Justitie van de Europese Unie kent al
jaren strenge beperkingen in de omvang
van de processtukken. In geval van
juridische of feitelijke complexiteit kan
een partij verzoeken om een processtuk
van grotere omvang te mogen indienen.
Naar verwachting zal de nieuwe regeling

op 1 april 2021 ingaan. Nadere
informatie volgt.

Spreektijd mondelinge behandeling
Ter herinnering: de spreektijd op de
mondelinge behandeling bedraagt in
dagvaardingszaken per partij 10
minuten. De behandeltijd voor de gehele
mondelinge behandeling is 1,5 uur. De
raadsheren hebben hierdoor ruim de tijd
om vragen te stellen, met partijen en
hun raadslieden in gesprek te gaan over
de zaak en eventueel de mogelijkheid
van een schikking te bespreken.

Wijze van aanlevering van
procesdossiers
Voor een makkelijke hanteerbaarheid
van de procesdossiers is het dringende
verzoek deze aan te leveren in
archiefbinders (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.

In verzoekschriftprocedures in
handelszaken geldt een spreektijd van
20 minuten voor iedere belanghebbende,
inclusief re- en dupliek en in Wwz-zaken
15 minuten.

Beperkte rol rond de feestdagen
Op de rol van 29 december 2020 en
5 januari 2021 zal het hof geen
uitspraken doen. Op deze data kunnen
wel nieuwe zaken worden aangebracht.
Continuaties die uitkomen op
29 december 2020 en 5 januari 2021
worden door de administratie
doorgeschoven naar de rollen van 12 of
19 januari 2021.
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Andere aanwijzingen met betrekking tot
de aanlevering van procesdossiers:
- Zorg dat ook de processtukken van de
wederpartij bij de stukken zitten.
- Controleer de stukken op leesbaarheid,
door het kopiëren kan de afdrukkwaliteit
minder zijn geworden.
- Foto’s in kleur aanleveren.
- Stukken inleveren op volgorde van
procesvoering (dus niet beginnen met
het laatste processtuk).
- Voeg een inventarislijst toe.
- Afzonderlijke processtukken en
producties graag voorzien van een
doorlopend volgnummer en uitstekende
en genummerde tabs van papier of
karton (niet van plastic).
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Overige aandachtspunten van de
administratie
Ingevolge art. 2.16 van het Landelijk
Procesreglement wordt van de termijnen
voor het nemen van memories en akten
eenmaal ambtshalve uitstel verleend.
Het is dan dus niet nodig een
uitstelverzoek te doen.
Voor een volgend uitstel is wel een
verzoek vereist, conform art. 2.17
Landelijk Procesreglement. Geef duidelijk
op het H-formulier aan of sprake is van
een eenstemmig uitstelverzoek. De
vermelding: ‘wederpartij geïnformeerd’
heeft niet als zodanig te gelden.
Lees voor het indienen van een nieuwe
zaak art. 3.1. van het Landelijke
Procesreglement goed door. Incomplete
nieuwe zaken worden aangehouden voor
‘herstel verzuim’.
De administratie heeft geen gelegenheid
om na te kijken of een H-formulier, fax
of poststuk is binnengekomen, een
verzoek daartoe heeft dus geen zin.
Voeg een retourenveloppe bij als u een
stuk retour wilt ontvangen.
Let op het gebruik van het juiste Hformulier, dit bevordert een snelle
afhandeling van uw verzoek.

Telefonisch spreekuur rolgriffier
De administratie staat u graag te woord
als u vragen heeft, maar is er niet om
(juridisch) advies te geven.
Raadpleeg als u vragen heeft eerst het
Landelijk Procesreglement (versie
1 augustus 2020) en/of de wet. Vaak is
het antwoord daar te vinden. 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.
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