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Nieuwsbrief afdeling civielrecht 2019/01

Amsterdam, maart 2019

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

“Verkort pleidooi” - wat is dat?
Schikkingsoverleg ter zitting
Informeren hof over schikkingsonderhandelingen
Uitspraaktermijn verstekzaken
Aanleveren procesdossiers
Overige aandachtspunten van de administratie
Telefonisch spreekuur rolgriffier
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“Verkort pleidooi” - wat is dat?
Sinds ruim een half jaar worden
pleidooien binnen het subteam Bouw- en
Vastgoed van het team handelsrecht op
een andere manier gehouden dan uit het
rolreglement voortvloeit. De meeste
zaken worden geselecteerd voor een
zogenoemd ”verkort pleidooi”. Eigenlijk
is die term onjuist, want de zittingsduur
is hetzelfde gebleven, namelijk anderhalf
uur. Wat wel is veranderd is de duur van
het pleidooi. Niet langer 30 minuten
pleittijd per partij, maar maximaal 10
minuten, dat komt overeen met een
pleitnota van 2, hooguit 3 A4-tjes.
Waarom een verkort pleidooi?
De behandelend raadsheren hebben het
dossier voorafgaand aan de zitting
gelezen. Uiteraard is het nuttig dat de
raadslieden over de zaak een pleidooi
houden. Maar de raadsheren hebben
over het dossier ook vragen en willen
met partijen en hun raadslieden in
gesprek. Ook worden er soms
mogelijkheden gezien om de zaak door
middel van een schikking te beëindigen.
Om al deze doelstellingen zonder
verlenging van de zittingsduur te kunnen
realiseren is ervoor gekozen de reguliere
pleittijd te verkorten. Met als doel dat de
pleidooien meer worden toegespitst tot
die punten die nog extra aandacht
verdienen, en de zitting als geheel
interactiever en effectiever wordt.
Wat zijn de ervaringen?
Het doel van het verkort pleidooi blijkt in
het overgrote deel van de zaken te
worden bereikt. De huidige aanpak levert
daadwerkelijk meer tijd op om de zaak
beter uit de verf te laten komen, partijen
aan het woord te laten en opheldering te
laten verschaffen waar dat nodig is. Ook
de ruimere mogelijkheden voor
schikkingsonderhandelingen worden
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vaak succesvol benut. En in de zaken
waarin verlengde spreektijd gewenst is,
wordt een verzoek daartoe toegewezen
indien de zaak daartoe aanleiding geeft.
niet alleen bouw- en vastgoed
Ook in de andere subteams van team
handelsrecht worden tegenwoordig
steeds vaker zaken voor verkort pleidooi
geselecteerd.
Wat verandert er per 1 april 2019?
Tot op heden ontvingen advocaten die
pleidooi (of comparitie) hadden gevraagd
in een zaak die voor verkort pleidooi was
geselecteerd, een brief van het hof
waarin de gang van zaken ter zitting
werd uitgelegd. Dat gaat veranderen.
Zaken die voor een verkort pleidooi
worden geselecteerd worden per 1 april
2019 in het roljournaal gemuteerd als
“verkort pleidooi”. Daarin wordt verder
naar de volgende link verwezen
www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-enjuristen . Die link verwijst naar een
pagina op rechtspraak.nl, waarin onder
het kopje “Handelsrecht” onder meer de
brief is opgenomen die voorheen per
partij werd verzonden en waarin de gang
van zaken op zitting wordt uiteengezet.
Helaas is doorklikken op de link in het
roljournaal om technische redenen niet
mogelijk, maar de link kopiëren en
plakken werkt natuurlijk wel.
Pleidooi of comparitie?
Soms wordt in plaats van om pleidooi om
een comparitie gevraagd. Dat kan nog
steeds, maar de gang van zaken bij
toewijzing van dat verzoek is dezelfde
als bij een verkort pleidooi. Ook dan
mogen partijen eerst gedurende
maximaal 10 minuten hun standpunt
toelichten, aan de hand van maximaal 2
a 3 A4-tjes spreekaantekeningen,
waarna het hof overgaat tot het stellen
van vragen.

Overige pleidooien
Als het roljournaal niet vermeldt dat het
pleidooi een “verkort pleidooi” is, vindt
het pleidooi gewoon plaats in
overeenstemming met hetgeen daarover
in het rolreglement is vermeld.

Schikkingsoverleg ter zitting
Of een pleidooi nu wel of niet “verkort”
is, in vrijwel alle gevallen zal het hof
tijdens het pleidooi met partijen en hun
raadslieden willen onderzoeken of een
schikking kan worden bereikt. Het is dan
ook raadzaam daarop voorbereid te zijn
en de (on)mogelijkheden om een
schikking te bereiken bij de
voorbereiding van de zitting met uw
cliënt te bespreken.

Informeren hof over
schikkingsonderhandelingen
Regelmatig worden zaken kort voor de
zitting ingetrokken omdat partijen een
schikking hebben bereikt. Het hof juicht
toe dat partijen zelf tot een oplossing
van hun geschil komen, maar late
berichtgeving hierover betekent onnodig
bestede voorbereidingstijd en onbenutte
zittingstijd. Daarom het dringende
verzoek om het hof tijdig te informeren
indien in aanloop naar de zitting een
schikking beproefd wordt.

Uitspraaktermijn verstekzaken
Het hof bepaalt vanaf heden in
verstekzaken de arrestdatum
onmiddellijk op 10 weken na het vragen
van arrest (in kort geding op 6 weken en
in spoedappel op 4 weken). U heeft
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daardoor een minder lange periode
waarbinnen u zich alsnog kunt stellen.
Binnen die periode zal, in
overeenstemming met het artikel 5.6
van het Landelijk Procesreglement, het
arrest niet bij vervroeging worden
uitgesproken. Als de eerste arrestdatum
eenmaal is verstreken kan een nader
gegeven arresttermijn wel worden
verkort, ondanks het verstek.

Aanleveren procesdossiers
Zorg ervoor dat procesdossiers compleet
worden aangeleverd, voorzien van een
bijgewerkte inventarislijst, zowel in
eerste instantie als in hoger beroep. De
administratie stuurt incomplete dossiers
retour.
Let er op dat als er kleurenfoto’s in het
dossier zitten, daarvan een kleurenkopie
wordt overgelegd.
Als een comparitie na aanbrengen is
bepaald, graag het procesdossier in
tweevoud aanleveren.
Verder doet u het hof een plezier met
het gebruik van papieren of kartonnen
tabbladen (met het oog op de makkelijke
afvoer van dossiers) en met het
aanleveren van procesdossiers die zijn
gebundeld met plastic zip clips in plaats
van in ordners/mappen. Die nemen veel
ruimte in beslag en gaan snel kapot.

Overige aandachtspunten van de
administratie
Voor een uitstelverzoek kort voor de
zitting of mondelinge behandeling: neem
telefonisch contact op met administratie
en stuur niet alleen een e-mail of fax.

5.

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 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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